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KORNBLOMSTPARKEN
Fra byggeskaderenoveringssag til Bypark
I forbindelse med en større renoveringssag i afdeling 140 og 116 kan en
planlagt renovering af nedslidte udearealer i de 2 afdelinger blive til et
stort anlægsprojekt, som udføres i samarbejde med Københavns Kommune med bemandet legeplads og et driftspartnerskab.
Københavns Kommune har på ”Budget 2014” bevilget 10,7 mio. kr. til
anlæg af fælles projekt og 2,8 mio. kr. til årlig drift af en bemandet legeplads og de øvrige udearealer.
Det banebrydende samarbejde mellem to almene afdelinger og Københavns Kommune åbner ligeledes op for, at der kan søges støtte til projektet fra fonde. Der er ansøgt om støtte fra Realdanias pulje ”Det gode boligliv”, og der vil også blive rettet henvendelse til Lokale- og Anlægsfonden.

Boligforeningen VIBO
Sankt Peders Stræde 49 A
Postboks 2204
1018 København K
Tlf: 3342 0000
Fax: 3342 0060
Mail: vibo@vibo.dk
Internet: www.vibo.dk
Red.:
Kaare Vestermann (ansv.)
Pia Mortensen
Nyhedsbrevet udsendes til
VIBOs medarbejdere og
afdelingsbestyrelser.
Oplag: 350

Kornblomstparken kan blive en stor park med masser af opholdsmuligheder, dyrkning af haver, en bemandet legeplads drevet af Københavns
Kommune, et beboerhus, boldspils- og skaterfaciliteter og meget meget mere.
Parken og huset vil blive drevet i et partnerskab mellem kommunen og
afdeling 140 og 116.
Huset i parken skal danne en port ind i parken fra Amagerbrogade og
skal være med til at skabe tryghed og aktivitet.
På husets 2. sal samles alle VIBOs ejendomsfunktionærer, der arbejder i
kvarteret. 1. sal indrettes med beboerlokale, mens der kommer en bemandet legeplads med faciliteter i stueetagen.
Det viste projekt er en skitse, og alt efter hvor stor en økonomi, der
sikres, vil større eller mindre del af projektet kunne viderebearbejdes
og bringes til udførelse.
Fortsættes næste side..
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...fortsat fra forrige side

Økonomi
Projektet er budgetteret til i alt 37,9 mio. kr. inkl. moms.
Afdelingernes bidrag til et muligt fællesprojekt er via bevillingen fra Landsbyggefonden og en inddækning
af låntagningen via dispositionsfonden sikret og er på 15,8 mio. kr.
Med Københavns Kommunes budgetbevilling på ”Budget 2014” er yderligere 10,7 mio. kr. sikret et fællesprojekt. Områdeløft for Sundholmskvarteret bidrager med 1,9 mio. kr. Herudover er der søgt 9,5 mio. kr.
via fonde, hvorfra der forhåbentlig vil ligge svar i løbet af efteråret 2013.

”Vores udearealer trænger i den grad til at blive gjort i stand. Det har været spændende at samarbejde, og fællesskabet på tværs af afdelingerne og i området er styrket.
Jeg tror på, at det kan blive et dejligt sted med mere liv, fællesskab og større tryghed”.
Citat Lis Søndergaard, Afdelingsformand 140.
”Driftsbegrebet indbefatter både det fysiske og det sociale. Med samarbejdet mellem den bemandede legeplads og boligafdelingernes boligsociale helhedsplan er der sikret en social bæredygtig løsning”.
Citat Mette Prag, Københavns Kommune, Områdeløft Sundholmskvarteret.
”Som arkitektrådgiver har det været et privilegium at blive inviteret med til at udvikle projektet
helt fra starten. Det har gjort, at vi alle sammen har bidraget til at gøre hinanden klogere og til
at udvikle et projekt, som er unikt på flere måder”.
Citat Johannes Molander Pedersen, NORD Arkitekter.
”Tilblivelsen af den mulighed, som ”Kornblomstparken” kan blive for området omkring VIBOs
to afdelinger og processen omkring projektet, fortæller historien om, at man nogen gange skal
vidt omkring, før der findes et fælles fodfæste, og ønsket om at arbejde for noget fælles opstår”.
En stor tak til alle som har deltaget i processen og troet på projektet indtil videre.
Citat Projektleder Iben Lehm, Boligforeningen VIBO.
Driftsaftale og beboerdemokratisk afprøvning
Når der ligger et oplæg til en aftale om driftspartnerskabet mellem afdelingerne og Københavns Kommune, skal der stemmes om det på afdelingsmøder i de to afdelinger.
Der er Boligforeningen VIBOs forventning, at dette kan ske omkring årsskiftet til 2014.
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Foreningsnyt
På bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 indtrådte Frank Jensen, afdelingsbestyrelsesformand i afd. 114 og 1.
suppleant til foreningsbestyrelsen i bestyrelsen i stedet for Pia Fischer Larsen.
Bestyrelsen godkendte, at VIBO, i lighed med de øvrige boligorganisationer i BLs 1. kreds medvirker med
genhusning af Peder Lykke Centret, der administreres af Domea, og som står for at skulle nedrives. Aftalen medfører, at Domea får rådighed over de boliger, som efter anvisningsaftalen er reserveret til genhusning i forbindelse med byfornyelse, men som ikke benyttes til formålet.
I forbindelse med nybyggeri blev tidsplanerne drøftet, og det blev noteret, at byggesagen i Gribskov omfattende 13 ombyggede ældreboliger får byggestart i november måned 2013. Ombygningen sker successivt i tre etaper, hvor der sker genhusning af beboerne.
For at undgå vinterbyggeri bliver der byggestart i foråret 2014 af nybyggeriet i Hillerød omfattende 12 familieboliger.
Herudover drøftede bestyrelsen efterårets afdelingsbestyrelseskonference, hvor programmet er ved at
være på plads, og hvor fokus som aftalt bliver udvikling af beboerdemokratiet i VIBO.
I Informationsudvalget er arbejdet med opbygning/udarbejdelse af ny hjemmeside opstartet i samarbejde
med firmaet Karburator.
På bestyrelsesmøde den 22. august 2013 gennemgik bestyrelsen administrationens dokumentationspakke
for områderne økonomi, udlejning, drift, it, byg, boligsocial afdeling og sekretariat.
Herudover godkendte bestyrelsen reviderede kompetenceregler for administrationen, driften og boligsocial afdeling samt revideret politik for VIBOs arbejdskapital.
Af yderligere punkter var der gennemgang af resultatet af styringsdialogmødet med Københavns Kommune, forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference til efteråret samt forberedelse af formandsmøde.
Endelig opstartedes evaluering af VIBOs målsætningsprogram med fokus på en prioritering af tiltag i
2013/14 og tiltag i 2014/15. Det blev aftalt, at disse drøftelser fortsætter på kommende bestyrelsesmøder.
På bestyrelsesmøde den 12. september 2013 deltog repræsentanter fra Nordea, der orienterede om udfordringerne i af få et positivt afkast af VIBOs driftslikviditet. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at indgå en aftale med Nordea, der medfører, at VIBO fremadrettet vil få et lille afkast frem for de 0 %, vi pt. får
på vores driftslikviditet.
Herudover evalueredes afviklingen af formandsmødet, der blev afholdt 28. august. Bestyrelsen godkendte boligsocialt udvalgs plan for afvikling af det planlagte temamøde 24. september, der som hovedemne
har ”brugen af sociale medier i afdelingerne”. Endvidere opstartedes planlægning af det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. november 2013.

Lejekontrakt med Nøglen til din bolig
Med stor succes bliver en USB-nøgle – Nøglen til din bolig – nu sendt til nye lejere sammen med lejekontrakten.
Det betyder, at vores nye lejere ikke længere modtager en stor tyk kuvert fyldt med alverdens materiale i papirformat (i snit 55 stk. papir). I stedet for modtager nye lejere en
lejekontrakt og en USB-nøgle, Nøglen til din bolig.
USB-nøglen indeholder 3 mapper. Den første mappe indeholder en velkomstfilm, anden mappe indeholder de reglementer, som er gældende for den nye lejers afdeling,
og den tredje mappe indeholder generelle informationer/tips samt information om
beboerdemokratiet.
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Arrangementer
Formandsmøde
Efterårets formandsmøde blev afholdt den 27. august 2013 med 20 deltagere. Temaet var VIBOs beboerdemokrati.
Der er udsendt særskilt referat, og referatet kan endvidere ses på VIBOs hjemmeside under punktet
”afholdte møder”.
Temamøde om beboerdemokratiet
Tirsdag den 24. september 2013 var der planlagt et temamøde om beboerdemokratiet med undertitlen
”brugen af sociale medier i afdelingerne”.
Temamødet måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger, og vi vil nu – i udvalget for uddannelse
og boligsocialt arbejde – drøfte om, vi skal forsøge igen med samme emne til foråret, eller om der skal
satses på et temamøde om et andet emne.
Afdelingsbestyrelseskonference
Årets bestyrelseskonference med 83 deltagere løb af stablen fredag den 4. oktober og lørdag den 5. oktober 2013.
Fredagens faglige indlæg var med filosof Lene Andersen, der holdt et spændende og tankevækkende indlæg om hendes syn på boligsituationen, befolkningssammensætningen
og beboerdemokratiet i år 2030. Lene argumenterede bl.a. for, at det er nødvendigt med
et fokus på, at globaliseringen vil få konsekvenser for de krav, som mange vil stille til deres bolig, ligesom det vil påvirke den måde, som folk vil indgå i fællesskabet i boligafdelingerne.
Aftenens yderst muntre optræden var med syngepigerne, der på fin vis sang de kendte numre fra Bakkens Hvile.
Lørdagens faglige indlæg kom fra Carina Seifert fra BL om resultatet af BLs tænketanks arbejde om beboerdemokrati i dag og i fremtiden.
Carina Seiferts indlæg lægges på VIBOs hjemmeside under punktet ”afholdte møder”.
Spørgelysten var stor både fredag og lørdag, og indlæggene var fin inspiration til lørdagens afsluttende
punkt, som var gruppearbejde om beboerdemokratiet i VIBO. Gruppearbejdet omhandlede følgende fire
spørgsmål, som grupperne drøftede og fremlagde for konferencedeltagerne: 1. Hvad syntes I var det vigtigste budskab i Lene Andersens oplæg? 2. Hvad syntes I var det vigtigste budskab i Carina Seiferts oplæg? 3. Hvad er et godt beboerdemokrati? 4. Hvilke aktiviteter og udvalg er der i jeres afdeling?
VIBOs formand Jackie Lauridsen takkede for en god konference og lovede, at resultatet fra gruppearbejdet vil blive taget op på et (eller flere) temamøde(r) i 2014.
I lighed med tidligere afleverede deltagerne et evalueringsskema med deltagernes vurdering af konferencen. Resultatet af evalueringen ser således ud:











Lene Andersens indlæg levede op til mine forventninger

18

25

14

5

1

Carina Seifert s indlæg levede op til minde forventninger

17

32

13

1

Gruppearbejdet levede op til mine forventninger

26

28

9

Vurdering af konferencen som helhed

27

31

5

Vi har herudover modtaget en lang række forslag, som udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde
vil evaluere på og medtage i planlægningen af kommende arrangementer.
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Åbent hus-arrangement i Nivå
Solen skinnede fra en skyfri himmel, fuglene sang
og VIBO-flaget var hejst i Nivå.

Efter rundvisningen kunne de besøgende slukke
tørsten med varme eller kolde drikke og få stillet
sulten med en pølse fra grillen.

Søndag den 9. juni 2013 blev der afholdt åbent hus
arrangement i Nivå. De besøgende blev budt velkommen af veloplagte afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra de tre afdelinger.

Der var sat telt op ved beboerhuset i afdeling 102,
og herfra blev besøgende vist rundt i området af
afdelingsbestyrelsesmedlemmerne. Under omvisningen fortalte afdelingsbestyrelserne om områdets mange tilbud og muligheder. De besøgende
fik desuden mulighed for se nogle udvalgte boliger.

Driftspersonalet var også repræsenteret, og deres
arbejde skinnede godt igennem , områderne fremstod som altid pæne og velplejede.
Udmeldingen var meget klar fra de besøgende.
Området, afdelingernes mange faciliteter og ikke
mindst boligerne blev rost, og selvom man muligvis
ikke ønskede en bolig på nuværende tidspunkt, så
måske i fremtiden.

I teltet kunne besøgende få en snak med personalet fra udlejningsafdelingen og se på brochurer.
Endvidere var der mulighed for at få et gratis medlemskab af VIBO samt få reserveret en ledig bolig i
en af afdelingerne.

Der var 26 besøgende, der tog mod tilbud om gratis opskrivning, og de 9 boliger, der ved arrangementets start var ledige, blev alle reserveret af meget interesserede besøgende.

Alt i alt var det et flot arrangement! Dette må i særdeleshed tilskrives de mange afdelingsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra Nivå, der havde
været meget aktive omkring planlægning samt deltagelse i åbent hus-arrangementet. Tak til jer alle.
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Den sociale klumme
Nye afdelinger på listen over udsatte boligområder
I henhold til almenboligloven offentliggøres hvert år den 1. oktober en liste over særligt udsatte boligområder (den tidligere ghettoliste). Med en stigning på syv områder er dette års liste på i alt 40, og
det er især tilknytningen til arbejdsmarkedet og antal dømte, der sætter nye områder på listen. For
VIBO betyder de nye resultater, at Charlotteager i Høje-Taastrup og Nivåhøj i Fredensborg forbliver
på listen, mens afdeling 106, Vognvænget i Aldersrogade er kommet med på listen igen efter at have været af listen i ét år
I juni måned indgik regeringen en aftale om nye kriterier for udvælgelse af særligt udsatte boligområder. Med aftalen bliver de tre nuværende kriterier (antal dømte, antal indvandrere og efterkommere
fra ikke-vestlige lande og antal uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse) suppleret med
to nye kriterier om indkomst og uddannelsesniveau. Samtidig vil arbejdsmarkedstilknytningen og antal dømte fremover blive opgjort som 2-årige i stedet for 4-årige gennemsnit. Den første officielle liste beregnet ud fra de nye kriterier offentliggøres i februar 2014, men med de nye tal fremgår det
allerede nu, at den kommende liste indeholder 33 områder. Med de nye kriterier vil vi ifølge minister
Carsten Hansen få et mere tidssvarende billede af virkeligheden, som dog med de 33 områder viser,
at der stadig er store udfordringer i mange af vores almene boligområder.

VIBOs fremtidige boligsociale arbejde
Hos VIBO er de nye boligsociale helhedsplaner nu færdigarbejdet og indsendt til godkendelse hos
henholdsvis Københavns og Fredensborg Kommune. Planerne er en fortsættelse og videreudvikling
af de indsatser, som i den forgangne helhedsplansperiode har vist gode resultater og definerer de
næste fire års boligsociale arbejde i vores udsatte boligområder. Indtil videre har beboerne taget positivt imod, og i både afd. 106, Aldersrogade og i afd. 101, 102 og 103, Nivå er der blevet stemt overbevisende ja til helhedsplanerne. I de kommende uger vil afstemningerne også finde sted i Mimersgadekvarteret på Nørrebro og i Sundholms - og Holmbladsgadekvartererne på Amager.

Ny selvbetjeningsløsning for afdelingsbestyrelserne
På temamødet i marts måned blev der orienteret
om et nyt modul i VIBOs administrative system, der
giver afdelingsbestyrelserne mulighed for at se
egne afdelingsdata.
Den 20. juni 2013 kunne afdelingsbestyrelserne tage systemet i brug, og afdelingsbestyrelsesformændene fik tildelt brugernavn og kodeord.
Link til bestyrelsesweb er lagt ud på VIBOs hjemmeside, og afdelingsbestyrelserne kan der få direkte adgang til VIBOs administrative system og bl.a.
se:

º
º
º
º
º
º

Stamdata på ejendommen
Ejendommens kontaktpersoner
Økonomirapporter, konto 115 og 116
Beboerlister
Kommende ind- og fraflytninger
Afdelingens godkendte 10 års plan

Funktionerne og mulighederne vil blive udvidet
fremover, og en af de kommende muligheder vil
være, at afdelingsbestyrelserne får direkte adgang
til en kopi af fakturaer, der er debiteret i afdelingen
på diverse driftskonti.
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Jurahjørnet
BoligJobordning
Folketinget vedtog med virkning fra 1. januar 2013 til 31. december 2014 at genindføre
BoligJobordningen. Ordningen er blevet genindført uændret, bortset fra at den nu også
omfatter sommer- og fritidshuse.
I BoligJobordningen gives der fradrag for udgifter til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Udgifterne skal være betalt og dokumenteret med en faktura med CVRnummer, fakturanummer og specifikation af, hvilken del af prisen, der går til arbejdsløn.
Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget gives til personer, der
er fyldt 18 år og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person.
På SKATs hjemmeside kan man se, hvilke arbejder man kan få fradrag for, og der er mange muligheder. For
eksempel kan man få fradrag for at få fornyet eller renoveret køkken, bad eller gulve, få udført havearbejde, få
udført rengøring eller få passet børn.
SKAT har slået fast, at det er en betingelse for fradraget, at lejeren selv betaler fakturaen eller lønnen. Man kan
altså ikke som lejer få fradrag for udgifter, der betales via huslejen fra en vedligeholdelseskonto eller af boligorganisationens midler.
For lejere i almene boliger betyder dette i praksis, at arbejder i boligen, som udføres enten som en kollektiv
forbedring i afdelingen eller som individuel modernisering i de enkelte lejemål, ikke giver fradrag.
Såfremt arbejder i boligen udføres som råderetsarbejder, hvor den enkelte lejer selv betaler for disse, vil arbejderne kunne give fradrag, hvis de er på SKATs liste over godkendte arbejder.
Maling og gulvbehandling i forbindelse med fraflytning, som lejeren selv skal betale, eller som vil blive trukket
af indskuddet, kan lejeren få fradrag for, men kun hvis arbejderne udføres, medens lejeren bor i boligen.
Men det er en udtrykkelig betingelse, at man som lejer bor i boligen. Det vil sige, at lejeren skal bo og opholde
sig i boligen samt være registreret som bosiddende på adressen (folkeregisteradresse), medens arbejderne
udføres. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at lejeren betaler husleje i istandsættelsesperioden. Ovennævnte Betingelser betyder, at istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytning normalt ikke kan give fradrag.

Tiltrædelser:

Fratrædelser:

Jubilæer:

Ejendomsassistent
Lennarth Eg
Driftsområde Syd
30. september 2013

Ejendomsmesterassistent
Jørn Clausen
Driftsområde Syd
25 år den 1. januar 2014

Ejendomsmester
Erik Ganvig
Driftsområde Nord/FAB
1. juli 2013

Boligsocial medarbejder
David Krogh
Sundholmskvarter
15. august 2013

Udlejningsmedarbejder
Selda Pelit
Sankt Peders Stræde/
Udlejningsafdeling
1. juli 2013

Økonomimedarbejder/
barselsvikar
Sussi Svidt
Sankt Peders Stræde/
Økonomiafdeling
15. august 2013

Ingeniør
John Christensen
Sankt Peders Stræde/
Byggefunktion
10 år den 1. februar 2014

Ejendomsassistent
Willy Lehmann
Driftsområde Nivå
9. september 2013

Fødselsdage:

Boligsocial medarbejder
Frederik Gehrke
Nivå NU
6. august 2013

Driftschef
Carsten Klausen
Sankt Peders Stræde/
Driftsområde Nivå/Øst
50 år den 25. februar 2014
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Direktion
Kaare Vestermann
Tlf.: 3342 0020 - Mail: kv@vibo.dk

Driftsafdeling

Økonomiafdeling

Sekretariat

Udlejningsafdeling

Henrik Nielsen
Tlf.: 3342 0032
Mail: hn@vibo.dk

Anne-Merethe Bryder
Tlf.: 3342 0031
Mail: amb@vibo.dk

Ulla J. Nevers
Tlf.: 3342 0016
Mail: un@vibo.dk

Tine Pedersen
Afd.: 306, 350, 395 og 397
Mail: tp@vibo.dk

Driftssekretariat

Anne Danielsen
Tlf.: 3342 0027
Mail: ad@vibo.dk

Izabella K. Andersen
Tlf.: 3342 0019
Mail: ika@vibo.dk

Dinah Stuhde
Afd.: 104, 116, 119, 140, 153, 199,
401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985
Tlf.: 3342 0047
Mail: ds@vibo.dk

Tina Kastberg
Tlf.: 3342 0036
Mail: tk@vibo.dk

Lisa Andersen
Afd.: 101, 102, 103, 501, 981 og
985
Mail: la@vibo.dk

Linda Andersen
Kreditorer
Afd. 109, 110, 179, 225, 238, 265,
266, 267 og 268
Tlf.: 3342 0051
Mail: lan@vibo.dk

Lars Jensen
Tlf.: 3342 0018
Mail: lj@vibo.dk

Pia Mortensen
Tlf.: 3342 0023
Mail: pia@vibo.dk
Sussi Høiagaard
Tlf.: 3342 0022
Mail: sh@vibo.dk

Driftsområder
Henrik G. Nielsen (Syd)
Tlf.: 3342 0056
Mail: hgn@vibo.dk
Berit Mikkelsen (Syd)
Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153
og 819
Tlf.: 3254 2614
Mail: bm@vibo.dk
Kåre Andresen (Midt/Vest)
Tlf.: 3342 0035
Mail: ka@vibo.dk
Helle G. Olsen (Vest)
Tlf.: 4656 2611
Mail: vest@vibo.dk
Carsten Klausen (Øst/Nivå)
Tlf.: 3342 0034
Mail: ck@vibo.dk
Alice A. Jespersen (Øst)
Tlf.: 3531 1500
Mail: oest@vibo.dk
Stina H. Guidje (Nivå)
Tlf.: 4914 4213
Mail: nivaa@vibo.dk
Ditte Sundman (Nord)
Tlf.: 3342 0049
Mail: dsu@vibo.dk
Helle F. Jonassen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
Mail: nord@vibo.dk
Britta Nielsen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
Mail: nord@vibo.dk

Driftsteknik
H.C. Stolten
Tlf.: 3342 0028
Mail: hc@vibo.dk
Vibeke Klysner
Tlf.: 3342 0021
Mail: vk@vibo.dk

Yvonne Ersgaard
Afd.: 101, 102, 103, 105, 129, 155
og 181
Tlf.: 3342 0053
Mail: ye@vibo.dk
Britt L. Kirkegaard
Lønningsbogholderi
Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173
og 175
Tlf. 3342 0054
Mail: blk@vibo.dk
Sandie Rousing
Afd.: 117, 120, 121, 135, 141, 159,
177, 187, 501, 771 og 830
Tlf.: 3342 0050
Mail: sr@vibo.dk
Sussi Svidt
(barselsvikar)
Afd.: 107, 115, 118, 123, 213, 214,
270, 306, 350, 395, 397, 802 og
820
Tlf.: 3342 0055
Mail: ssv@vibo.dk
Gitte Dam
Afd. 111, 112, 113, 114, 133, 134,
137, 210, 211, 212, 293, 810, 819
og 985
Tlf.: 3342 0052
Mail: gda@vibo.dk

It-afdeling

Lars Hansen
Tlf.: 3342 0033
Mail: lh@vibo.dk

Byggefunktion
John Christensen
Tlf.: 3342 0024
Mail: jc@vibo.dk
Iben Lehm
Tlf.: 3342 0026
Mail: il@vibo.dk

Boligsocial afdeling
Tanja T. Bæklund
Tlf.: 3342 0048
Mail: ttb@vibo.dk

Linda Stark
Afd.: 110, 111, 112, 113, 114, 116,
122, 133, 134, 137, 140, 153, 401,
403, 405, 406, 810 og 819
Mail: ls@vibo.dk
Kirsten Frederiksen
Afd.: 107, 115, 118, 123, 179, 210,
211, 212, 213, 214, 225, 238, 265,
266, 267, 268, 270, 293, 802 og
820
Mail: kf@vibo.dk
Sara Kjølby
Afd.: 104, 105, 109, 117, 119, 120,
121, 129, 135, 141, 155, 159, 177,
187, 199, 812 og 830
Mail: skj@vibo.dk
SeldaPelit
Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173
og 175
Mail: sp@vibo.dk
Marianne Hansen
Omstillingen
Mail: mah@vibo.dk

Lisbeth E. Jensen
Tlf.: 3342 0025
Mail: lej@vibo.dk

Intern Service
Rengøring
Marianne Madsen
Tlf.: 3342 0030
Post
Elsebeth E. Hansen
Tlf.: 3342 0030

Pernille Steffensen
(på barsel)
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