Boligforening
Aabenraa Andelsboligforening
Varme (+el i afd. 17)
El afd 18
Vand

Tilbagebetaling

Efterbetaling

Sidst i aug-midt i sept.
Midt i maj
Midt i april

okt.
juni
maj

nov. (dec.+jan.)
juli (aug.+sept.)
juni (juli+aug.)

Sønderborg Andelsboligforening
Varme

Midt i april

maj

juni (juli+aug.)

El

Sidst i feb.

april

maj (juni+juli)

Vand

Midt i april

maj

juni (juli+aug.)

Toftlund Andels Boligforening
Varme m. naturgas
Fjernvarme
El

Sidst i juni
Sidst i aug.-midt sept.
Midt april

juli
okt.
maj.

aug. (sept.+okt.)
nov. (dec.+jan.)
juni (juli+aug.)

Kolstrup Boligforening
Varme +(el afd. 15)
El afd. 24
Vand

Sidst i aug. – midt sep.
Sidst i aug. – midt i sep.
Midt-sidst i april

okt.
okt.
maj

nov.-dec.-jan.
nov.-dec.-jan.
jun.-jul.-aug.

Tønder Andelsboligforening
Varme, Vand og El

Sidst i aug. – midt i sep.

okt.

nov (dec-jan)

Skærbæk Boligforening
Varme
Vand
El

Sidst i aug. – midt i sep.
Sidst i jan. – start i feb.
Sidst i nov.

okt.
apr.
jan.

nov. (dec.-jan.)
maj (juni-juli)
feb. (mar.-apr.)

SALUS udgiver BEBOER-NYT til
beboerne i de seks boligorganisationer, som SALUS betjener med alle
opgaver inden for juridiske, tekniske
og økonomiske forhold, der knytter
sig til udleje og administration.
Ansvarlig:
Jimmy Povlsen.
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Redaktionsudvalg:
Aabenraa Andelsboligforening:
Poul Jensen
Kolstrup Boligforening:
Ove Stahl Schmidt
Skærbæk Boligforening:
Jan Feddersen
Toftlund Andels Boligforening:
Eva E. Rasmussen
Sønderborg Andelsboligforening:
Lone Lønholm
Tønder Andelsboligforening:
Børge Rossen
SALUS: Jacob P. Wind
Sekretær: Lillian C. Wind

Næste nummer:
Indlæg til næste nummer skal
sendes senest mandag den 9.
marts til bladets redaktionelle
medarbejder Kristian Pallesen på
mailen pallesen6310@gmail.com
og bladet kan ses på hjemmesiden den 1. april.
Grafisk opsætning – og tryk
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa

Forside-foto
Vi bringer i dette nummer indkaldelse til afdelingsmøder i fire
af boligforeningerne, som SALUS
betjener.
De fire foreninger, som indkalder
til møde, er:
Aabenraa Andelsboligforening
Skærbæk Boligforening
Sønderborg Andelsboligforening
Toftlund Andels Boligforening

