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Recent changes at Belgrave housing co-op have led to a 
challenging few months and there are still some matters 
that we are working to resolve.

But, looking ahead, we are now focusing on creating 
strong foundations on which we can build to achieve future 
success.

Our key aim, as always, is to provide decent homes for our 
tenant members to live in.

In order to achieve that, we need to create a resilient 
organisation that is financially strong and able to survive a 
tough economic climate.

One of our top priorities is to continue to work towards 
clearing the backlog of day-to-day repairs.

We will also be assessing all our homes through a stock 
condition survey, so we can decide what maintenance and 
upgrading work needs carrying out to keep them up to the 
Decent Homes Standard. To do this, it is vital that we are 
allowed access to your homes - so please let us in when we 
arrange to inspect your home.

Larger scale projects are in the pipeline too. These include 
plans to replace all the windows at Canterbury House.

As we adjust to the various changes that have taken place 
over the last 12 months, I would like to thank you, our 
tenant members, for your ongoing support of our co-op.

We welcome your feedback, so please get in touch with 
your views – just drop in at our office at 131 Loughborough 
Road, Leicester, LE4 5LQ, call us on 0333 600 2500 or 

email BelgraveandCossington@
pinnaclepsg.co.uk

Chairman

Belgrave Neighbourhood  
Co-operative Housing Association

સફળતા માટે મજબતૂ પાયો બનાવી રહ્ા છીએ.

બેલગે્વ હાઉસસંગ કો-ઓપ મા ંથયેલા તાજેતરના પડકારજનક 
ફેરફારો ને થોડા મહહના થયા છે, અને હજુ પણ એવી કેટલીક 
બાબતો છે જેને ઉકેલવા માટે અમે કાય્ય કરી રહ્ા છીએ. 

પરંત ુ ં, આગળ જોઈએ તો અમે હવ ેપાયા ને મજબતૂ બનાવવા 
પર ધયાન કેન્દ્રિત કરી રહ્ા છીએ. જેને લીધે આપણે ભસવષય 
મા ંસફળતા પ્ાપત કરી શકીયે.

અમારો મખુય ઉદે્શ રહ્ો છે, જે અમારા ટેનેદ્ટ મેમબરો ને રહવેા 
માટે યોગય ઘર પરુા પાડવાનો છે.

તે પ્ાપત કરવા માટે આપણે એક એવી સસંથા બનાવવાની 
જરૂર છે, જે આસથથિક, માનસસક અને શારીહરક વાતાવરણ મા ંટકી 
શકવા માટે સસથસતસથાપક હોય.

બાકી રહી ગયેલા રોજજંદા સમારકામ ને પણૂ્ય કરવુ ંએ અમારી 
મખુય પ્ાથસમકતા છે.

અમે સટોક સસથસત સવવેક્ષણ દ્ારા અમારા બધા ઘરો નુ ંમલૂયાકંન 
પણ કરીશુ ંજેથી અમે નક્ી કરી શકીયે કે યોગય ઘર ના ધોરણ 
ને જાળવવા માટે શુ ંસધુારા અને જાળવણી ની જરૂર છે, પણ 
આ કાય્ય પરંુૂ કરવા માટે તમારા ઘરમા ંપ્વેશ મળવો જરૂરી છે. 
જે થી, કૃપા કરીને અમને પ્વશે આપો.

મોટા સતર ની યોજનાઓ પણ કાય્યરત છે. જેમા ંકેદ્ટરબરી 
હાઉસ ની તમામ બારીઓને બદલવાની યોજનાનો પણ 
સમાવશે થાય છે.

જે રીતે છેલલા ૧૨ મહહના મા ંથયેલા સવસવધ ફેરફારો ને અમે 
વયવસસથત કરતા જઇયે છીએ, તે માટે હુ ંઆપણી કો-ઓપ ના 
ટેનદ્ટ મેમબસ્ય ના સાથ-સહકાર બદલ આભાર વયકત કરંુ છુ

અમે તમારા પ્સતસાદો નુ ંસવાગત કરીયે છીએ. જેથી, તમારા 
મતંવયો જણાવીને અમારી સાથ ેસપંક્ય મા ંરહો. અમારી 
ઓહફસે મોકલો જે 131 Loughborough road leicester le4 
5lq પર છે. ફોન કરો 03006002500 અથવા ઈ-મેલ કરો  
BelgraveandCossington@pinnaclepsg.co.uk
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Delivering on our promises
When Pinnacle PSG became our managing agent on 16th October last year they made eight promises,  
to be fulfilled within 100 days. Here is an update on those promises.

Promise Achieved Comments

1
Our offices will be open 9am to 
5pm weekdays, and we will offer a 
24/7 helpdesk at all other times.

Achieved from start day of contract and this 
has been maintained.

Customers have shown appreciation for this service 
by verbal feedback to staff.

2

We will visit ALL residents within 
the first four weeks.

Achieved in less than four weeks and 
included a neighbourhood survey for people 
to complete and return in the freepost 
envelope provided.

All office staff visited the majority of the tenants 
during a Saturday and others during evenings. 
We had a good response to our survey which has 
helped us deliver our next promise.

3

We will identify any outstanding 
repairs and prioritise them for 
completion.

Identified by through reporting of repairs by 
residents.

We were overwhelmed by the number of 
outstanding repairs that were reported.  All 
works that were identified as a priority have been 
completed and others have now been programmed.

4
We will ensure communal areas 
are kept clean and repairs are 
carried out.

This task was completed within the first four 
weeks of our visits to all residents.

We recognised that these areas will need a 
programme of regular inspections and this will be 
built in to our works programme.

5
We will commence a programme 
of performance meetings with 
repairs contractors.

These have been identified and programmed. Contractors have responded that they will pay 
particular attention to appointments made.

6
We will help residents complete 
benefit and welfare entitlement 
checks.

Through our surgeries held once a week from 
our offices this is an ongoing process.

An open event will be held through Age UK for 
all residents over 50 years of age to have further 
checks and advice on benefits.

7

We will listen to residents and 
respond to their needs, and will 
have a meeting for the whole 
community within the first two 
months.

We have already had a good response from 
residents and will continue to find ways of 
encouraging feedback.

A community meeting was held on 13th January 
2018 to encourage participation and involvement in 
the community and was attended by 200 residents. 

8

We will communicate with 
residents with a community 
website, noticeboards and 
quarterly newsletters.

The office noticeboards have been updated 
for each co-operative for all residents to view, 
together with a list of useful contact details 
and Pinnacle staff details. Both co-ops have 
retained their websites.

This spring edition of Belgrave News is the first of 
this year’s quarterly newsletters.

અમારા વચનો પર સવતહરત                                                                                                                                           
જયારે સપનાકલ PSG ૧૬ ઓકટોબર ૧૭ ના અમારા વયવસથાપક એજેદ્ટ બદ્યા હતા, તયારે તેઓએ  ૮ વચનો આપયા હતા જે તેઓ 
૧૦૦ હદવસ ની અંદર પરુા કરશ.ે અહીંયા તે વચનો પરની અપડેટ છે.

                વચન                  મેળવેલ છે.                  હટપપણીઓ

૧.

અમારી ઓહફસ  સાપતાહહક હદવસો 
દરમયાન ૯ થી ૫ ખલુલી હશ,ેઅને ૭ 
હદવસ ૨૪ કલાક અમે સેવા દેવા માટે 
હલેપડેસક પર હાજર છીએ.

કરાર ના પ્ારંભભક હદવસો થી પ્ાપત કરીને જાળવી 
રાખ્ુ ંછે.

આ સેવા માટે રહવેાસીઓએ મૌભિક પ્શશંા કરીને 
કમ્યચારીઓને પોતાના સવચાર દશા્યવયા છે.

૨.

અમે બધા રહવેાસીઓની પ્થમ ૪ 
સપતાહ ના દરમયાન જ મલુાકાત 
લેશ ુ.

ચાર સપતાહ કરતા પણ ઓછા સમય મા ંલોકો 
ને નેબરહડૂ સવવેક્ષણ પણૂ્ય કરીને ફ્ી પોસટ ના 
પરબીડીયા મા ંપણ આપ્ુ ંછે.

ઓહફસ ના બધા કમ્યચારીઓએ શસનવારે અને મોટા ભાગના  
ટેનદ્્ટસ ની સાજં ના સમયે મલુાકાત લીધી. અમને અમારા 
સવવેક્ષણ મા ંસારી પ્સતહરિયા મળી જેને અમારા આગામી 
વચનો પર પરુા ઉતરવા માટે મદદ કરી છે.

૩.
અમે કોઈપણ આગળ ના બાકી 
સમારકામ ની તપાસ કરીને તેને પણૂ્ય 
કરવા માટે પ્ાથસમકતા આપીશ.ુ

ઉપરોકત ના બનંે, સવવેક્ષણ અને રહવેાસીઓએ 
જાણ કરી છે તેના દ્ારા સમજી ને ઓળિાયા છે.

અમારી જાણ પ્માણે બાકી રહલેા સમારકામ ની સખંયા મા ં
વધારો થઇ ગયો હતો. પ્ાધાદ્ય કાયયો હવ ેપણૂ્ય થઇ ગયા 
છે, અને અદ્ય કાયયો નો કાય્યરિમ હવ ેનક્ી થઇ ગયો છે.

૪.
અમે િાતરી કરીશુ ંકે કોમી સવસતાર 
સવચછ રાિવામા ંઆવ ેઅને તેનુ ં
સમારકામ કરવામા ંઆવ.ે

આ કાય્ય તમામ રહવેાસીઓની અમારી મલુાકાત ના 
પ્થમ ૪ સપતાહ મા ંપણૂ્ય થ્ુ ંહત ુ.ં

અમે જાણીયે છીએ કે આ સવસતારો ને સનયસમત તપાસ ની 
જરૂર પડશ,ે અને આ કામ નો અમારા કાય્યરિમ મા ંસમાવેશ 
હશ.ે

૫.
અમે સમારકામ ના કોદ્ટ્ાકટરો સાથે 
તેમની કામગીરી સવશ ેની બેઠક 
કરીશ.ુ 

આ બાબત ને સમજી ને કાય્યરત કરવામા ંઆવી છે. કોદ્ટ્ાકટરો એ પોતાની પ્સતહરિયા આપી છે, કે તેઓ દ્ારા 
સનમણુકંો પર િાસ ધયાન અપાય છે.

૬
અમે રહવેાસીઓને બેસનહફટ અને 
વલેફેર ના ઉમેદવારી ની તપાસ 
કરવામા ંમદદ કરીશુ.ં

અમારી સર્જરીઓ જે સપતાહ મા ંએક હદવસ અમારી 
ઓહફસ મા ંભરાય છે તેમા ંઆ એક કાયમી પ્હરિયા 
છે.

૫૦ વર્ય થી વધ ુઉમર ના બધા રહવેાસીઓ માટે એક 
ઓપન ઇવદે્ટ AGE UK દ્ારા યોજીને વધારાના ફાયદાઓ 
સવશ ેજાણકારી આપવામા ંઆવશ.ે

૭.

અમે રહવેાસીઓના સવચારોને 
સાભંળીશુ ંઅને તેઓની જરૂહરયાતો 
ના જવાબ આપીશ,ુ અને પ્થમ બે 
મહહનાની અંદર સમગ્ સમદુાય સાથ ે
બેઠક યોજજશ.ુ

અમને રહવેાસીઓ પાસેથી સારો પ્સતસાદ મડ્ો 
છે, અને અમને વધારે સારો પ્સતસાદ મળે તેમના 
માટે ઉતસકુ છીએ.

સમદુાય ના સભયોને અને રહવેાસીઓને પ્ોતસાહહત કરવા 
માટે સમદુાયની બેઠક ૧૩ જાદ્્આુરી ૨૦૧૮ ના યોજાઈ 
હતી જેમા ં૨૦૦ રહવેાસીઓએ હાજરી આપી હતી.

૮.

અમે રહવેાસીઓ સાથ ેકોમ્સુનટી 
વબેસાઈટ, નોટીસબોડ્ય અને સરિમાસસક 
દ્્ઝૂલેટસ્ય દ્ારા સપંક્ય મા ંરહશે.ુ

દર એક રહવેાસીઓને જોવા માટે ઓહફસ આ 
નોટીસબોડ્ય અપડેટ કરવામા ંઆવયા છે, આ સાથ ે
ઉપયોગી સપંકયો ની યાદી અને સપનાકલ ના 
સટાફ ની યાદી પણ છે. બનંે કો-ઓપ એ પોતાની 
વબેસાઈટ પણ અપડેટ કરી છે.

બેલગે્વ દ્્ઝૂ ની વસતં આવસૃતિ એ આ વર્યના સરિમાસસક 
આવસૃતિઓમા ંપહલેી છે.



Celebrating with  
our community
All our tenant members were invited to a community 
event in the New Year to find out more about Pinnacle 
PSG and our co-op’s plans for the future.

Visitors also got the chance to learn about local community 
services and organisations, as well as enjoying some 
family entertainment.

Held on the 13th January at the Maher Centre, residents 
met Pinnacle staff now based at our Loughborough Road 
office and also members of the team from the company’s 
head office.

There were stands handing out information about various 
local support and advice services, with representatives 
from Age UK Leicester Shire & Rutland, the Vista charity 
for people with sight loss and the NHS South Asia health 
care project.

Fun activities entertained tenant members of all ages 
– including face painting, henna art, a comedian and 
performances by Maher Community Dance Group – before 
the event was rounded off with dinner.

આપણા સમદુાય સાથ ેઉજવણી 
નવા વર્ય મા ંઅમારા ટેનેદ્ટ મેમબરો ને સમદુાયની ઇવેદ્ટ મા ં
આમરંિણ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં જેના થકી તેઓને પીનાકલ 
psg સવરે વધ ુસવગત મળી શકે, અને તેઓને આપણા કો-ઓપ 
ની ભસવષયની યોજનાઓ સવરે જાણકારી મળે. 
મલુાકાતીઓને સથાસનક સમદુાય ની સેવાઓ અને સસંથાઓ 
સવરે જાણવા માટેની તક પણ મળી અને કૌટંુભબક મનોરંજન નો 
આનદં પણ માણયો .
જે ૧૩ જાદ્્આુરી ના રોજ મહરે સેંટર મા ંયોજાઈ હતી. 
રહવેાસીઓએ સપનાકલ ના સટાફ ની (જે હાલ મા ંઅમારી 
લફબરો રોડ ઓહફસ પર સથાયી છે) અને કંપની ની હડે ઓહફસ 
ના હટમ ના સભયોની પણ મલુાકાત લીધી હતી.
તયા ંસસવથિસ સટેદ્ડ પર સથાસનક આધાર અને સલાહ સેવા સવશનેી 

સવસવધ માહહતી પરુી પડાઈ હતી. જેમા ંએજ ્કેુ લેસટરશાયર 
અને રટલેદ્ડ, સવસટા ચેહરટી (એ લોકો માટે જેને રિન્ષટ ની િામી 
છે) અને એન.એચ.એસ. સાઉથ એસશયા હલેથકેર પ્ોજેકટ ના 
પ્સતસનસધઓની પણ હાજરી હતી.
આનદંીક પ્વસૃતિઓએ દરેક ઉંમરના ટેનેદ્ટ મેમબેરો ને 
મનોરંજન કરાવ્ુ ંહત ુ.ં જેમા ંમહેંદી કળા, ફેસ પેઇન્દ્ટિંગ, હાસય  
કલાકાર અને મહરે સમાજના નતૃય ગ્પુ નો સમાવશે હતો. જે 
સાથ ેરારિી ભોજન પતયા બાદ ઇવેદ્ટ ન ુસમાપન થ્ ુહત.ુ

Welcoming your feedback
Pinnacle PSG has already carried out a survey of tenant members, to see how happy you are with Belgrave’s 
services.

Of the 378 forms delivered door-to-door, 138 were returned completed – a good response of 36.5%.

65% of people (90 households) who responded had no comment but welcomed our new service provider.

36% (48 households) made comments relating to the repairs service including telephone response rate, quality of 
repairs, delays with heating services, blocked guttering and damp issues.

તમારા પ્સતસાદોનુ ંસવાગત 
 
બેલગે્વ ની સેવાઓથી તમે કેટલા ખશુ છો તે જાણવા માટે સપનાકલ PSG એ ટેનેદ્ટ મેમબરો માટે એક સવવેક્ષણ બહાર પાડ્ુ ંછે.

જેમાના મોકલાયેલા ૩૭૮ ફોમ્યસ માથંી ૧૩૮ પરુા કરીને પરત મળેલ છે. જે ૩૬.૫ % નુ ંએક સારંુ વળતર છે.

૬૫% લોકોએ (૯૦ ઘર) કોઈ હટપપણી કરી નથી ને આપણા નવા સસવથિસ આપનાર નુ ંસવાગત ક્ુું છે.

૩૬% લોકોએ (૪૮ ઘર) સમારકામ સવરે ભચંતા વયકત કરી છે. જેમા,ં ફોન નો પ્સતસાદ દર, સમારકામની ગણુવતિા, હહહટંગ ના સમારકામની 
સેવાઓમા ંસવલબં, ભેજ ની સમસયા અને બલોક થઇ જતી ગટરો નો સમાવેશ છે.

Right to left: Raaj Bharania (Pinnacle Senior Manager),  
Ramesh Valand, Nanji Gohil, Anita Pathak-Mould (Pinnacle), 
Bipin Valand and Praful Joshi

ડાબે થી જમણે : રાજ ભારાણીયા (સપનાકલ સસસનયર મેનેજર), રમેશ 
વાળંદ, નાનજી ગોહહલ, અસનતા પાઠક-મોલડ (સપનાકલ), ભબસપન વાળંદ, 
અને પ્ફુલ જોશી



Meet the team
The new Pinnacle team at BNCHA comprises:

• Anita Pathak-Mould – Area Manager 
Anita first came to work with the co-
operatives in 1988 and then returned 
briefly in 2012 before moving on to working 
with other housing providers in a wide 
area of the East Midlands. Of all the 
social housing tenures, she feels that the co-operative 
movement is the ultimate in tenant involvement and looks 
forward to working closely with all of the co-op’s wider 
membership. Anita is very excited about returning to the 
co-operative way of working in the Belgrave community.

• Dawn Dudding – Housing Officer 
Dawn is a highly experienced Housing 
Officer and says it is her dream job, as 
it is all about local delivery and meeting 
people face-to-face. She enjoys the 
compactness of her patch and being out 
meeting tenant members in their homes. 
Dawn has started a tenants’ surgery, held at the office 
every Wednesday between 9.30 and 12.30 pm, and is 
always happy for tenant members to call in and discuss 
any housing or benefits matters with her. She has set up 
a network of various agencies so she can make referrals 
and signpost tenant members to the best agencies for 
their support needs.

• Nita Bhardwa – Housing Support Officer 
Nita is a familiar face at the co-ops, as she 
has been with them for 18 years and enjoys 
her frontline role very much. She says she 
loves our new way of working as she can 
directly help tenant members with their repairs, rents 
and other enquires without having to contact a call centre 
to do this.

• Hiran Bhatt – Housing Support Officer 
Hiran, who joined Pinnacle from another 
housing association, was born and raised 
in the Belgrave area. He is passionate 
about working with the co-ops and enjoys 
his job very much.

• Dean Allen – Property Surveyor 
Dean, who joined the team in the New 
Year, is a property surveyor with excellent 
credentials and is also a qualified 
Environmental Health Officer. He enjoys 
the personal contact with residents and the local nature 
of the co-operatives.

The team are supported by:

• Andrew Jackson – Overall Support

• Nimisha Patel – Regional Manager

• Guy Sanderson – Regional Manager

If you’d like to pop in to discuss any housing-related 
matters with us, come along to one of our surgeries at the 
Loughborough Road office, held every Wednesday from 
9.30am to 12.30pm.

સટમ ની ઓળિાણ 
નવી સપનાકલ હટમ નો BNCHA મા ંસમાવશે 

•  અસનતા પાઠક - મોલડ - સવસતાર મેનેજર  
અસનતા પહલેી વાર ૧૯૮૮ મા ંકો-
ઓપરેટીવ સાથ ેકામ કરવા આવયા હતા, 
અને ઈસટ સમડલેદ્્ડસના સવશાળ સવસતાર મા ં
અદ્ય આવાસીય પ્બધંકો સાથ ેકામ કરતા 
પહલેા ૨૦૧૨ મા ંપાછા જોડાયા છે. બધા 
સામાજજક આવાસ ના કાય્યકાળ માથંી અસનતા ને એમ લાગે 
છે કે સહકારી ચળવળ મા ંટેનેદ્ટસ ની સડંોવણી અંસતમ છે 
અને કો-ઓપ મા ંબધા સવશાળ સભયપદ સાથે નજીક થી કામ 
કરવા માટે આગળ ધપતા જોઈ શકાય છે. અસનતા બેલગે્વ 
સમદુાયમા ંકામ કરવાના સહકારી માગ્ય પર પાછા આવવા 
અંગે ખબુજ ઉતસાહહત છે.

•  ડોન ડડીંગ - આવાસીય અસધકારી  
ડોન એક ખબુજ અનભુવી આવાસીય 
અસધકારી છે અને કહ ેછે કે આ નોકરી તેમને 
ખબુજ સપ્ય છે, કારણકે તે તમામ સથાસનક 
હડભલવરી અને લોકોને રૂબરૂ મળવાની છે. 
ડોન ને તેની નાની હટમ સાથ ેરહવેામા ંમજા 
આવ ેછે, અને રહવેાસીઓને તેમના ઘરે જઈને મલુાકાત 
લેવામા ંઆંનદ અનભુવ ેછે. 
ડોન એ દર બધુવારે સવારે ૯:૩૦ થી ૧૨:૩૦ ના દરમયાન 
ટેનેદ્ટસ સર્જરી નુ ંઆયોજન ઓહફસ મા ંકરેલ છે, અને 
ટેનેદ્ટસ ના હાઉસસંગના કે બેસનફીટના ના મદુ્ાઓ ની ફોન 
પર ચચા્ય કરવા માટે હમંેશા રાજી છે. ડોન એ સવસવધ 
એજદ્સીઓનુ ંજાળ તૈયાર ક્ુું છે અને હરફરલસ અને 
સાઈનપોસટ બનાવી શકે છે. ટેનેદ્ટસ ના આધાર માટે 
સારામા ંસારી એજદ્સીઓ હવ ેતેઓની જરૂહરયાત મજુબ છે.

•  નીતા ભરડવા - આવાસીય સમથ્યન 
અસધકારી  
નીતા કો-ઓપસ નો એક પહરભચત ચહરેો છે. 
૧૮ વર્ય થી આગળ રહીને તેઓ સાથ ેકામ 
કરતા નીતા આનદં અનભુવ ેછે. નીતા કહ ે
છે કે તેને નવી રીતે કામ કરવાની વાત ખબુ 
ગમે છે. જેથી તે ટેનેદ્ટસ ને સીધા, સમારકામમા,ં ભાડામા ં
અને અદ્ય પછૂપરછ મા ંમદદ કરી શકે છે. અને આ બધુ ં
કરવા માટે તેમને હવે, કોલ સેંટર મા ંફોન કરવાની જરૂર 
નથી.

•  હહરેન ભટ્ટ - આવાસીય સમથ્યન અસધકારી  
હહરેન બીજા હાઉસસંગ એસોસસએશન માથંી 
સપનાકલ સાથ ેજોડાયા છે. તેમનો જદ્મ અને 
ઉછેર બેલગે્વ સવસતાર મા ંથયો છે. તેઓ 
કો-ઓપસ સાથ ેકામ કરવામા ંખબુજ જોશ નો 
અનભુવ કરે છે, અને પોતાના કામની ભસૂમકા 
થી ખશુ છે.

•  ડીન એલન - મકાન સવવેક્ષણ અસધકારી  
ડીન હટમ સાથ ેનવા વર્યમા ંજોડાયા હતા જે 
ઉતિમ પ્માણપરિ ધારક પ્ોપટટી સવવેયર અને 
એક પયા્યવરણ આરોગય અસધકારી છે. ડીન 
ને રહવેાસીઓ સાથ ેપ્તયક્ષ મલુાકાત કરવી 
અને કો-ઓપસ ની સથાસનક પ્કૃસત ખબુ ગમે 
છે.

હટમ ના સમથ્યકો છે: 

•   એદ્્રુ જેકસન - એકંદર સમથ્યન 

•   સનમીરા પટેલ - પ્ાદેસશક અસધકારી 

•  ગાય સેદ્ડરસન - પ્ાદેસશક અસધકારી 

જો તમારે અમારી સાથ ેકોઈપણ હાઉસસગં બાબત પર ચચા્ય કરવા 
આવવુ ંહોય તો અમારી સર્જરી મા ંઆવી શકો છો જે લફબરો રોડ 
ઓહફસ પર દર બધુવારે ૯:૩૦ થી ૧૨:૩૦ સધુી હોય છે



Inspiring best value ideas 
Members of the BNCHA committee picked up a host 
of ideas at a conference run by the National Housing 
Federation.

Mr Gohil, Mr Valand, Ms Modi and Mr Joshi attended the 
board members’ forum in London, where they learned 
about a range of matters relating to the housing sector.

Subjects covered included updated health and safety 
guidance for housing providers following the Grenfell 
Tower fire, and advice on co-op governance and 
management.

Our committee members particularly focused their 
attention on value for money and making efficiency 
savings on repairs, as we know that achieving best value 
is very important to our tenant members.

Having returned from the conference with lots of good 
ideas, they will now work through the committee to 
implement them.

પ્ેરણાદાયક શ્ેષઠ હકંમતી સવચારો  
BNCHA સસમસતના સભયોએ નેશનલ હાઉસસંગ ફેડરેશન દ્ારા ચલાવવામા ંઆવતી પહરરદ મા ંકેટલાક મતંવયો યોજયા હતા.

મી. ગોહહલ, મી. વાળંદ, સમસ. મોદી અને મી. જોશીએ લડંનમા ંબોડ્ય ના સભયોની ફોરમ મા ંહાજરી આપી હતી. જયા ંતેઓ 
હાઉસસંગ સેકટર લગતી સવસવધ બાબતો સવરે શીખયા હતા.

આવરી લેવાયેલા સવરયોમા ંસધુારેલ, આવાસીય પ્બધંકો માટે ગે્નફેલ ટાવર જેવી આગ જેવા આરોગય અને સરુક્ષા માગ્યદશ્યન 
તેમજ કો-ઓપ ના શાશન અને વયવસથાપન અંગેની સલાહો શામેલ છે.

અમારી સસમસત ના સભયો િાસ કરીને નાણાનંી હકંમત અને સમારકામના કાય્ય ક્ષમતા ની બચત પર ધયાન કેન્દ્રિત કરે છે. કેમકે 
અમે જાણીયે છીએ કે અમારા ટેનેદ્ટ મેમબરો માટે શ્ેષઠ મલૂય પ્ાપત કરવુ ંખબુજ મહતવપણૂ્ય છે.

ઘણા સારા સવચારો સાથ ેપહરરદ માથંી પાછા ફયા્ય બાદ, હવે તેઓ તેને અમલ કરવા માટે સસમસતમા ંકામ કરશ.ે

Looking after our 
tenant members
As part of the Belgrave housing co-op’s commitment to 
looking after our older tenant members, we are making 
some changes at Loughborough Cottages.

We are currently looking to employ a part-time warden at 
the sheltered housing scheme, so they can be on hand to 
help support residents.

અમારા ટેનેદ્ટ મેમબરો ની સભંાળ 
રાિવી
બેલગે્વ હાઉસસંગ કો-ઓપ પ્સતબદ્ધતા ના ભાગરૂપે, અમારા 
વદૃ્ધ ટેનેદ્ટ મેમબરો ની સભંાળ રાિવા માટે અમે પ્સતબદ્ધ છીએ. 
તે માટે અમે લફબરો કોટેજીસ મા ંકેટલાક ફેરફારો કરી રહ્ા 
છીએ.

અને હાલ, આશ્ય ગહૃ યોજનામા ંએક પાટ્ય ટાઈમ ગહૃપસત ને 
નીમવા માટે શોધી રહ્ા છીએ. જેથી તેઓ સનવાસીઓને મદદ 
અને સહકાર આપવા માટે હાજર રહી શકે.

PICTURE NEEDEDRepairs 
– what you 
need to know
Have a look at the leaflet 
we have enclosed with 
this newsletter to see 
which repairs you, as 
a tenant member, are 
responsible for in your 
home.

સમારકામ - જે તમારે જાણવાની 
જરૂર છે. 
આ દ્્ઝૂલેટર સાથ ેમોકલાવલેી પસરિકા જુઓ, જેમા ંતમે 
ટેનેદ્ટ મેમબર તરીકે તમારા ઘરના કા ંસમારકામ માટે 
જવાબદાર છો તે સવરે ની માહહતી છે. 

REPAIRS –who does what?

Belgrave-RepairsLeaflet-Mar 18-NG.indd   1
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Make a date
BNCHA’s annual general meeting will be on Friday 22nd 
June at the Maher Centre.

The formal business will start at 6pm, with dinner and 
entertainment to follow from 7pm. All tenant members 
coming to the dinner are expected to attend the meeting 
beforehand. Transport will be provided, details of which 
will be sent out with the AGM papers.

Nominations for new committee members will also be 
invited. If you are interested in joining the committee, 
please return your nomination papers even if you aren’t 
able to attend the AGM.

•   Remember, you could get lucky and win some shopping 
vouchers in the AGM prize draw!

Making waves
Families learned about the amazing creatures living 
in our oceans during Belgrave’s winter trip to the 
National Sea Life Centre in Birmingham.

As well as seeing some weird and wonderful animals 
there, our tenant members also heard about the work 
going on to protect the planet’s marine environment 
and its endangered species.

We also visited the Balaji Temple in Dudley.

તરંગો બનાવ ેછે. 
બેલગે્વ નો સશયાળુ પ્વાશ જે નેશનલ સી લાઈફ સેદ્ટર 
બસમિંગહામ નો હતો, તે દરમયાન પહરવારો આપણા સમરુિ 
મા ંરહતેા આકર્યક પ્ાણીઓ સવરે શીખયા.

જે તયાનંા કેટલાક સવભચરિ અને અદભતુ પ્ાણીઓ જોયા 
તેમજ પલેનેટના દહરયાઈ જીવો અંગે અને તેની લપુત થતી 
પ્જાસતઓ સવરે પણ જાણ્ુ.ં

અમે ડડલી ના બાલાજી મહંદર ની પણ મલૂાકાત ભલધી 
હતી .

તારીિ બનાવો 
BNCHA ની વાસરથિક જનરલ સમહટંગ શરુિવાર ૨૨ જૂન ના રોજ મહરે 
સેદ્ટરમા ંયોજાવાની છે.

ઔપચાહરક વયવસાય ૬ વાગયે શરૂ થશ,ે રારિી-ભોજન અને મનોરંજન 
૭ વાગયાથી શરૂ થશ.ે બધા ટેનેદ્ટ મેમબરો જે રારિી-ભોજન મા ં
આવવાના છે, તેમની પાસેથી આશા રાિીયે છીએ કે તેઓ તે પહલેાની 
સમહટંગ મા ંપણ ભાગ લેશે. પહરવહન પરંુૂ પાડવામા ંઆવશ.ે જેની 
સવગત AGM ના પરિો સાથે મોકલવામા ંઆવશ.ે

સસમસત ના નવા સભયો માટે નામાકંનો પણ આમસંરિત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો તમે સસમસત મા ંજોડાવવા ઇચછતા હોવ અને જો તમે AGM મા ં
હાજરી આપી સકતા ન હોવ તો, પણ તમારા નામાહંકત પરિો પરત 
મોકલો.

•  એ યાદ રાિો કે, તમે AGM ના ઈનામી ડ્ો મા ંકેટલાક શોસપંગ 
વાઉચરો જીતીને ભાગયશાળી બની શકો છો .

Committee members on the trip with Anita and Nita 
Bhardwa

સસમસત ના સભયો પ્વાશ પર, અસનતા અને નીતા ભરડવા 
સાથ.ે



Get ready for  
Universal Credit
A new welfare benefit, Universal Credit, is being rolled out across Leicester this summer.
If you are already claiming benefits, you don’t need to do 
anything as they will continue as normal for the time being.
But Universal Credit is being introduced from Wednesday 
13th June – and affected residents will be notified when and 
how the changes will affect them.
It replaces a number of existing benefits, has to be applied 
for online and is paid direct to your bank account each 

month, so – once you move to Universal Credit – you will 
need to arrange to pay us your rent, ideally by direct debit.
We will keep you updated on the changeover in future 
editions of Belgrave News but, to find out more, go to www.
leicester.gov.uk/your-community/benefits-and-support/
advice-and-guidance/benefit-changes/universal-credit/ 

્સુનવસ્યલ રેિહડટ માટે તૈયાર રહો  
એક એવુ ંવલેફેર બેસનહફટ આ ઉનાળામા ંલેસટર મા ંબહાર પડે છે.
જો તમે બેસનહફટ કલેમ કરો છો તો તમારે કંઈપણ કરવાની જરૂર નથી , તે સમયગાળા દરમયાન સામાદ્ય રહશે.ે
પણ ્સુનવસ્યલ રેિહડટ બધા નવા દાવદેારો માટે ૧૩મી જૂન બધુવાર ના બહાર પડે છે.
તે હાલના બેસનહફટ ની સખંયા ને બદલે છે. ઓનલાઇન એપલાય કરવુ ંપડશ ેઅને તેની ચકુવણી સીધા તમારા બેદ્ક ના િાતામા ંદર મહહને થશ.ે તેથી જયારે તમે 
્સુનવસ્યલ રેિહડટ સાથ ેજોડાવ તયારે તમારે અમને તમારંુ ભાડુ ંચકુવવાની વયવસથા કરવી પડશ,ે જે માટે ડાયરેકટ ડેભબટ એક આદશ્ય રીત છે.
અમે તમને   બેલગે્વ દ્્ઝૂ ની ભસવષયની આવસૃતિઓમા ંપહરવત્યન પર જાણ કરતા રહશેુ ંપણ વધારે જાણકારી માટે લોગ ઈન કરો: www.leicester.gov.uk/
your-community/benefits-and-support/advice-and-guidance/benefit-changes/universal-credit/

Here to stay
BNCHA’s new managing agent, Pinnacle PSG, has 
an excellent track record in providing high quality 
affordable housing management services.
Our committee is so confident we have found a reliable 
long-term partner to provide the level of service we 
want, that we have signed a 10-year contract with 
Pinnacle.
Moving forward, the committee will monitor Pinnacle’s 
performance and challenge them when needed to ensure 
they deliver on their promises.
To help the committee do this, members are taking part 
in a comprehensive training programme so they fully 
understand their roles, responsibilities and the rights of 
our tenant members.

Anita celebrates the Pinnacle deal with (left to right) Vice-
Chair Mr Nai, Chair Mr Sachdev, Treasurer Mr Parekh, 
Secretary Mr Gohil, Mr B Valand and Mr R Valand

અસનતા સપનાકલ ની ડીલ ની ઉજવણી કરે છે. (ડાબે થી જમણે ) 
વાઇસ ચેર મી.નાઈ, ચેર મી.સચદેવ, િજાનચી મી.પારેિ, સેરેિટરી 
મી.ગોહહલ, મી.આર.વાળંદ અને મી.બી.વાળંદ 

અહીં રહવેા માટે 
BNCHA ના નવા વયવસથાપક એજેદ્ટ સપનાકલ પી.એસ.
જી. ને ઊંચ ગણુવતિા ની પરવડે તેવી હાઉસસંગ મેનેજમેદ્ટ 
સેવાઓ પરુી પાડવાનો ઉતિમ અનભુવ છે.

આપણી સસમસત ને પરૂો સવશ્ાસ છે કે જે સતર ની સેવાઓ 
આપણને જોઈએ છીએ, તે પરુી પાડવા લાબંા ગાળા માટે 
એક સવશ્સનીય ભાગીદાર મળયા છે, જેથી અમે સપનાકલ 

સાથ ે૧૦ વર્ય ના કરાર પર હસતાક્ષર કયા્ય છે.  આગળ જતા,  
સસમસત સપનાકલ ની કામગીરી નુ ંસનરીક્ષણ કરશ ેઅને જયારે 
જરૂર હશ ેતયારે તેમને પડકારીને િાતરી કરશે કે તેઓ તેમના 
વચનો પરુા કરે છે?

સસમસતને આ કરવામા ંમદદ કરવા માટે સભયો વયાપક 
તાલીમ કાય્યરિમ મા ંભાગ લઇ રહ્ા છે, જેથી તેઓ પોતાના 
પારિ ને, જવાબદારીને અને આપણા ટેનેદ્ટ મેમબરો ના હકો 
ને પરુી રીતે સમજી શકે.

Over-crowded or under-occupying?
If you think you are living in an over-crowded or under-occupied home, please get in touch with us on 0333 600 2500.

ગીચ કે ઓછા રહઠેાણ વાળા? 
જો તમે ગીચ વસતીવાળા ઘરમા ંરહતેા હોવ, તો કૃપા કરીને અમારો સપંક્ય ૦૩૩૩૬૦૦૨૫૦૦ પર કરો.



Stay safe
If there is any sign of a problem with your heating system, call our gas safety 
specialist Wheldons – any time of the day or night – on 01908 215797.

સરુભક્ષત રહો  
જો તમારી હહહટંગ સસસટમમા ંકોઈ પણ સમસયા નો સકેંત મળે તો, અમારા ગેસ સરુક્ષા સવરેશજ્ઞ વહલેડદ્સ ને રાતે કે હદવસ ના 
કોઈ પણ સમય દરમયાન ફોન કરો: ૦૧૯૦૮૨૧૫૭૯૭

Belgrave Neighbourhood Co-operative 
Housing Association
131 Loughborough Road
Leicester
LE4 5LQ

Tel: 0333 600 2500
Email: BelgraveandCossington@
pinnaclepsg.co.uk
www.belgravecoop.org.uk

Animal magic
We are organising a summer trip for tenant 
members to West Midlands Safari Park on 4th 
August. Look out for more details in the coming 
weeks.

પ્ાણીઓનો જાદુ 
હવ ેઅમે  ટેનેદ્ટ મેમબરો માટે આપણા ઉનાળા ના 
પ્વાશ નુ ંઆયોજન વસેટ મીડલેદ્્ડસ સફારી પાક્ય મા ં
૪થી ઓગસટ ના જવાનુ ંનક્ી કરી રહ્ા છીએ. વધ ુ
સવગતો આગામી સપતાહ મા ંમળશ.ે

Check your rent
This year, according to government guidelines, we could have 
increased your rent by 4% – but we have managed to limit the 
rise to just 2% from April 2018.
If you pay by standing order please remember to change your 
payment but, if you pay by direct debit, we will deduct the new 
amount automatically. If your rent is paid by housing benefit, 
please let the council know the new amount once you receive your 
rent increase notification.
If you need help or advice with claiming any benefits that you may 
be entitled to – or are worried about matters such as the ‘bedroom 
tax’ – please talk to Dawn, our Housing Officer.

તમારા ભાડા ની તપાસ કરો 
 
આ વરવે ગવમવેદ્ટ ની ગાઇડલાઇન મજુબ અમે તમારંુ ભાડુ ં૪% વધારી શકા 
હોત , પરંત ુઅમે એ વધારો માયા્યહદત રીતે વયવસથાસપત કરીને ફકત ૨% કયયો 
છે જે ૧ એસપ્લ થી લાગ ુપડશ.ે

જો તમે ભાડુ ંસટેન્દ્ડિંગ ઓડ્યર દ્ારા ચકુવતા હોવ તો કૃપા કરી, યાદ રાિીને 
તમારી ચકુવણી બદલો. પણ જો તમારા ભાડાની ચકુવણી હાઉસસંગ બેસનહફટ 
દ્ારા થાય છે તો જેવી તમને ભાડા વધારાની સચૂના મળે કે કૃપા કરીને તરંુત 
જ કાઉસદ્સલ ને નવી રકમ કેટલી છે તેની જાણ કરો.

જે પણ બેસનહફટ ના તમે હકદાર હોઈ શકો, તે માટે તમારે કોઈ પણ જાતની 

Home sweet 
home
We now share ownership of our old 
Belgrave Area Office with Cossington 
Housing Co-operative, so both co-ops 
occupy it as equal partners.

The office is open from 9am to 5pm 
Monday to Friday, all day, with no 
lunch-time closure.

હોમ સવીટ હોમ 
અમે હવ,ે અમારા જુના બેલગે્વ સવસતાર 
ઓહફસો પર કોભઝદ્ગટન હાઉસસંગ કો-
ઓપ સાથ ેમાભલકી શરે કરીયે છીએ. 
કોભઝદ્ગટન કો-ઓપે ૫૦% ઇમારતો 
આપણી પાસેથી િરીદી લીધી છે. અને 
તે હવ ેએક સમાન ભાગીદાર તરીકે 
હહસસો ધરાવ ેછે.

ઓહફસ નો સમય: ૯ થી ૫ પરૂો હદવસ 
(લચં ટાઈમ ના પણ ખલુલી રહશે)ે


