Hyldetryk
Nr. 376

Den 5. november 2021

Der afholdes ekstraordinært beboermøde
torsdag den 2. december
Kl. 19.30 i beboerhuset
Dagsorden:
1. Formalia (Valg af mødeleder, referenter, stemmeudvalg mm.)
2. Kiosken
Indehaveren af kiosken på Store Torv har opsagt lejemålet pr. 1. november 2021.
Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at der ikke etableres en ny kiosk, men at lejemålet
udelukkende udlejes til boligformål som de 4 andre boliger af samme type på Store
Torv.
Begrundelse: Det gør vi, fordi vi mener, vi skal bruge muligheden til at få mere
ordnede og trygge forhold på torvet.
I de senere år har der udviklet sig et meget uheldigt miljø omkring kiosken med stort
ophold af unge, som sælger stoffer, sviner og er til gene for de omkringboende og
andre, der passerer torvet. På trods af utallige møder med politiet og SSP i
kommunen er det ikke lykkedes at ændre på situationen.
Vi har den opfattelse, at hvis der ikke etableres en ny kiosk, vil det ikke længere være
så attraktivt at samles på torvet, og gruppen vil søge andre steder at opholde sig.
I forbindelse med helhedsplanen skal beboerhuset også renoveres, og vi har afsat
godt 1 mio. kr. på henlæggelserne til forskønnelse af torvet. Så nu har vi en
enestående mulighed for at få et attraktivt og smukt centrum, som alle beboere kan
anvende til ophold ifm. forskellige aktiviteter i og uden for beboerhuset.
Da der er tale om et erhvervslejemål, er det VAs bestyrelsen, der har kompetencen
til at træffe den endelige beslutning om lejemålet.
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

VEND
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Cafeen skal have ny leder
Desværre har Pernille Faxholm Brinck valgt at sige sin
stilling op.
Det betyder, at sidste åbningsdag i cafeen inden jul bliver
den 9. december.
Den dag bliver juleafslutning med Flæskesteg og
Risalamande, som ellers var planlagt til den 16. december.
Cafestyregruppen går nu i gang med at lave opslag og søge
en ny cafeleder sammen med administrationen i BO-VEST
og ledende ejendomsmester Danny Stilling.
Vi håber, at det kan ske til den 1. februar.
Vi vil også forsøge at finde en vikar til januar måned.
Interesserede beboere, som er gode til at lave mad og vil
hjælpe i januar mod betaling, bedes henvende sig til
ejendomskontoret, Danny Stilling, på 88190220 eller
hyldespjaeldet@bo-vest.dk.
Venlig hilsen
Cafestyregruppen
VEND

