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Personalenyt
Ansættelser

Som regel forbindes årene 1940 til 1945 med historiebogens mere dystre
kapitler: Verdenskrig, besættelse, undertrykkelse, varemangel m.v. Men
der var også lyspunkter i mørket.
Som da en gruppe initiativrige Skælskør-borgere grundlagde det første
almennyttige boligselskab: Fællesorganisationens boligforening med det
formål at sikre gode og sunde boliger til en husleje, som ”almindelige”
mennesker kunne betale.

Jørgen Henriksen er
tiltrådt som teamchef for
DABs lokalkontor i
Skælskør pr. 12.09.2016.
Nicolai Kruhøffer er ansat
pr. 1/11-2016 som
ejendomsfunktionær.
Fratrædelser

Senere skiftede det navn til Skælskør Boligselskab, og igennem tiderne er
der opført mere end 1100 boliger.

Nadja Wismann er fratrådt
sin stilling som teamchef
for DABs lokalkontor i
Skælskør.

Gennem de forløbne 75 år er der ydet en stor og vigtig indsats i Skælskør
kommune og en række af de omkringliggende landsbyer, såsom Rude,
Bisserup, Boeslunde og ikke mindst vores boliger på Agersø, som vi kan
være stolte af.

Michael Laursen er fratrådt
sin stilling som
ejendomsfunktionær pr.
31/8-16

En indsats, der først og fremmest er og har været til gavn for
boligsøgende Skælskør-borgere, men også for tilflyttere fra andre dele af
landet. Boligselskabet har været med til at udvikle Skælskør, som et godt
sted at bo.

Peter Olsen, Morten Hansen og Mia Andreasen er
fratrådt deres stillinger
som ejendomsfunktionærer i det grønne team pr.
31/10-16.

I denne periode har Skælskør Boligselskab gennemgået en stor og på
mange områder positiv udvikling til glæde for vores mange trofaste
beboere, hvoraf nogle har boet i selskabet mere end 40 år, enkelte endda
i den samme bolig. Skælskør Boligselskab har også udviklet sig meget på
de indre linjer, såsom beboerdemokrati og servicering af vores mange
beboere.
I forbindelse med 75 års jubilæet vil det glæde Boligselskabet at invitere
alle beboere til en uformel jubilæums- og julesammenkomst
søndag den 18. december fra kl. 12-16 i Skælskør Hallen
med underholdning for både børn og voksne

Har du problemer i din
bolig?
Ring til driftscentret på
telefon 5811 1050.
Er der optaget, kan du
indtale en besked.
Husk at oplyse din
adresse.

Med håbet om fortsat udvikling og vækst for Skælskør Boligselskab, og et
fornøjeligt gensyn på jubilæumsdagen søndag den 18. december.
Jan Kjærgaard Pedersen
Formand, Skælskør Boligselskab
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Ny boligsocial indsats i Skælskør fra efteråret 2017
Om et års tid - det vil sige til næste efterår - afløses den boligsociale indsats i Skælskør ’På spring for
fremtiden’ af en ny fireårig indsats. Den kommende indsats skal sætte ekstra tryk på mere af det, der
virker. Der vil være øget fokus på samarbejdet med kommunen og foreninger i lokalområdet. Den nye
indsats vil især være til gavn for børn og unge samt fremme trygheden og trivslen i boligområdet
omkring Parkvej og Præstevangen.
Det mest markante ved den nye indsats vil være at finde på den organisatoriske side. Indsatsen skal
fremover organiseres som en samlet helhedsplan for alle fire områder i Slagelse kommune, hvor den
boligsociale indsats skal fortsætte. Udover Parkvej, er der tale om Motalavej, Sydbyen og Ringparken.
På selve indholdssiden er det boligsociale arbejde i Skælskør i dag rigtig godt med, takket være en
stabil indsats fra mange samarbejdsparter - både afdelingsbestyrelser, aktive beboere, foreninger og
kommunale medarbejdere samt Lasse og Anja i sekretariatet i Parkvejshuset. Det er aktiviteter med et
højt fagligt niveau, som skal fortsætte med den nye indsats. Den kommende indsats vil blandt andet
også derfor bygge videre på de gode aktiviteter, vi i dag kender fra Parkvej, hvor børn og unge fra
området har gavn af fritidsjobs, deltager i Ungeråd og kommer i gang med fritidsaktiviteter i klubberne
i de lokale foreninger.
Lige nu er et første udkast til en ny helhedsplan på vej til godkendelse i Byrådet og skal herefter videre
til Landsbyggefonden, der også skal forholde sig til planen, dens indhold og økonomi.
Selskabsbestyrelsen og DAB følger processen omkring den nye indsats tæt, og vil i det kommende år
sørge for løbende af informere alle interesserede parter om arbejdet med den nye indsats i og omkring
Parkvej.

Velkommen til dit beboermøde
I løbet af november afholdes beboermøder i alle afdelinger i Skælskør Boligselskab.
Her kan du se, hvornår der er møde i din afdeling:
(afd. 28) Bakkedraget

8.11. kl. 10:00

(afd. 22) Degnevænget

8.11. kl. 17:00

(afd. 27) Grendalsvej

9.11. kl. 10:00

(afd. 26) Dalstrøget, Bisserup

9.11. kl. 14:00

(afd. 9, 10 & 11) Præstevangen

9.11. kl. 18:30

(afd. 16 & 25) Møllegårdsvej

10.11. kl. 14:00

(afd. 18) Slagterivej og Agersøgårdsvej

14.11. kl. 16:00

(afd. 29) Dyrehavevej, Solbakken m.fl.

14.11. kl. 19:00

(afd. 5, 6 & 7) Jernbanevej og Østergade

15.11. kl. 17:00

(afd. 17 & 19) Niels Jensensvej og Østervej

16.11. kl. 15:00

(afd. 1 & 8) Nyvej / Parkvej

16.11. kl. 17:00

(afd. 23 & 24) Rådmandshaven

17.11. kl. 11:00

(afd. 14) Maglehaven, Parkvænget m.fl.

17.11. kl. 17:00

(afd. 12 & 13) Parkvej A-B-C-D blokke

21.11. kl. 18:00

Senest 1 uge før mødet får du en dagsorden med bilag. Her kan du læse, hvilke forslag, der skal stemmes om.
Mød op og gør din stemme gældende, og få indflydelse på din hverdag.
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