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BOLIGSELSKAB
I GLADSAXE

Nøglen

til din bolig giver dig indflydelse

Her kan du få masser af indflydelse – på ingen tid

Du har indflydelse på din husleje
og hvad der skal ske i din boligafdeling!
Det er dig og de andre beboere i boligafdelingen,
der godkender afdelingens budget og dermed også
huslejen.
Det er også dig og de andre beboere, der kommer
med forslag om og beslutter, hvilke renoveringer og
forbedringer, der skal gennemføres i afdelingen.

Det kræver ’bare’,
at du bruger din mulighed
for indflydelse!
Din indflydelse er intet værd, hvis du ikke
møder frem og bruger den!
Indflydelsen kommer ikke af sig selv – den kommer
ved, at du beslutter dig for at gøre noget ved det!

Brug din indflydelse!
Når du bruger din indflydelse, kan du være med til at
støtte de gode ting, der sker i boligafdelingen.
Men du har også mulighed for at gøre opmærksom på
ting, som du er utilfreds med, eller som du mener, kan
gøres anderledes!

Få indflydelse – deltag på beboermødet!
Det tager kun to timer om året at deltage på beboermødet. Til gengæld får du mulighed for indflydelse på:
 Afdelingens budget og din husleje
 Hvad der skal ske i afdelingen – f.eks. forbedringer
 Fællesaktiviteter i afdelingen
Og du har selv mulighed for inden mødet at fremsætte
forslag til, hvad du gerne vil have, der skal ske i
afdelingen.

Der er også en ’sidegevinst!’

Så når du bruger 0,02% af din tid
til beboermødet
får du 100% indflydelse!
Hvornår har du sidst fået så meget for
så lille en investering?

Du kan læse mere om beboerdemokratiet på AB Gladsaxes hjemmeside: www.abg.dk
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Ja – så er der også lige den ’sidegevinst’, at
du møder andre beboere fra afdelingen.

