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Malerfirma
Per Andersen
Mobil: 4053 0197
E-mail: pra@m-p-a.dk

– Din komplette samarbejdspartner i 
forbindelse med alt malerarbejde

Velkommen til Servicecenter Bolig Nord 

Fra vores servicecenter i Hjørring servicerer vi boliger fra Skagen 
til Randers og fra Randers til Mors. Vi bidrager til at danne trygge 
og gode rammer for alle vores beboere, og sørger for, at hverda-
gen forløber uden problemer for vores lejere. 

Alt hjælpen samlet på ét sted

Når du har brug for hjælp eller rådgivning vedrørende din bolig, 
skal du kontakte os hos Servicecenter Bolig Nord. Vores dygtige 
servicekoordinator sidder klar til at tage telefonen og sørger 
efterfølgende for at kontakte din lokale ejendomsmester eller en 
håndværker, så du kan få den hjælp du har brug for. Du skal altså 
kun ringe ét sted hen, når du har brug for hjælp.

Her kan du få hjælp til

- beboerservice og småreparationer 
- drift og vedligehold af bolig og fællesanlæg 
- ind- og udflytning samt syn 
- rådgivning og økonomi for bestyrelser 
- hjælp til afdelingsmøder, bestyrelsesmøder, beslutningsoplæg,   
 dagsordener, referater m.m. 
- aftale om fremvisninger af ledige boliger for boligsøgende

Vi bidrager til at danne trygge og gode rammer for alle vores beboere, og sørger for, at hverdagen forløber uden problemer for vores lejere. 



H. Jespersen & søn a/s
Aut. el-installatør

Vrøvl med vaskemaskinen - opvaskemaskinen
- tørretumbleren - komfuret?

Gå til fagmanden
  - det betaler sig

  Vi reparerer alle mærker
  - hurtigt og billigt!

NORDJYDSK
VASKESERVICE
Aut. El-fi rma

Tlf. 98 92 78 77
DØGNVAGT Tlf. 98 94 22 11
Dalsagervej 24 • 9850 Hirtshals• Fax 98 94 47 59 • www.h-jespersen.dk • hjs@h-jespersen.dk
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Vi servicerer det gode boligliv i følgende byer

• Skagen Ældreboligselskab
• Boligselskabet Domea Hirtshals
• Boligselskabet Domea Hjørring
• Boligselskabet Domea Aabybro
• Boligselskabet Domea Aalborg
• Grangaarden ældreboligselskab
• Boligselskabet Domea Skive
• Boligselskabet Domea Randers
• Morsø ældreboligselskab
• Boligselskabet Nykøbing Mors
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Servicecenter Bolig Nord 
Vestergade 8, 9800 Hjørring 
Telefon: 76 44 46 00
sc.bolignord@domea.dk

I tilfælde af akutte problemer kan du via vores hovednummer få 
vejledning i, hvordan du får hjælp.

Åbningstider 
Mandag-fredag 9.00-12.00
På vores hjemmeside kan du søge boliger med venteliste  
samt se, hvilke boliger der er ledige lige nu.
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MURER  -  ENTREPRENØR  -  TØMRER  -  GLAS

Hvorfor eje, når man kan leje? 

Der er mange fordele ved at leje en bolig gennem Domea.dk:

-  Du skal ikke låne millioner i banken for at bo godt – hos os bor du  
godt for en rimelig og stabil husleje.

-  Du slipper for ejendomsværdiskat og mister ikke penge, hvis  
ejendomspriserne falder, den dag du flytter.

-  Alle dine boligudgifter er inkluderet i din husleje, bortset fra  
forbrugsudgifter.

-  Du får ikke ekstra omkostninger, hvis komfuret går i stykker,  
eller hvis taget bliver utæt.

- Du slipper for at vedligeholde bygninger, grønne områder, døre, vinduer,   
 vandhaner og lign. Det sørger vores dygtige ejendomsfunktionærer for.

- Du har tryghed i hverdagen.

-  Du har mulighed for at indgå i fællesskab, hvor unge og ældre uanset  
køn alder og nationalitet mødes.

- Du kan indgå i beboerdemokratiet og få indflydelse på ejendommens drift.

- Du kan søge boligstøtte og indskudslån hos kommunen.

- Ingen har interesse i at tjene på huslejen – tværtimod.


