Nyhedsbrev

december 2016

Nyheder:
På Parkvejshusets
Facebookside kan
man se flere foto fra
begivenheder og
aktiviteter.

Social Vicevært
Social vicevært Klaus Jensen har fået
kontor og mødefacilitet i Parkvejshuset.
I forbindelse med ungdomsboliger i
Degnevænget og Slagterivej er
ændret til startboliger er Klaus ansat til
at sikre de unge beboere en god start
med fastholdelse i uddannelse eller
arbejde. Klaus kan også være talerøret
mellem de unge og afdelingens øvrige
beboere, ligesom han kan fungere som

Nyt fra det bolig sociale
projekt

Du kan få flere oplysninger om aktiviteterne i
Parkvejshuset ved at rette henvendelse til Anja
eller Lasse.
Besøg vores hjemmeside
www.skaelskoerbolig.dk
Du kan også tilmelde dig vores
facebookgruppe: Parkvejshuset.
Følg os på Instagram: Parkvejshuset.

afdelingsbestyrelsernes
sparringspartner.
Klaus kan kontaktes på telefon
4080 5125.
Mail kla@dabsocial.dk.

•

Social Vicevært



Beboerportræt
Anette Madsen



Julehygge



Fodbold
træning



Kampagne
Danmark Bolig



Borgerne
Bestemmer

Ungerådet holder møder i

Parkvejshuset.
Er du interesseret så kontakt os.
Formand Irfan eller
næstformand Enel på
ungeraadet@gmail.com

 Motions/Gå klub
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Beboerportræt Anette Madsen
Flyttede fra landet til Parkvej
-

Når man har boet hele sit liv på
landet med langt til naboerne og
en kæmpe have, ja, så er det lidt af
en omvæltning at flytte ind i en
lejlighed på Parkvej i Skælskør.
Ikke desto mindre var det præcis,
hvad Anette Madsen og hendes
mand gjorde for fire år siden.
Selvom det krævede lidt
tilvænning, så har de ikke fortrudt,
at de valgte en fireværelses på
Parkvej.
Anette Madsen - Parkvej

hinanden og vores forskelligheder.
For eksempel er jeg vant til, at man
altid hilser på sine naboer, så det
gør jeg også her, og det var der nok
et par stykker, der lige skulle vænne
sig til. Jeg synes, at man har
mulighed for at gøre, som man har
lyst til her i kvarteret, bare det sker
indenfor fællesskabets grænser”,
fortæller Anette.

”Det er et rigtig dejligt område, og
vi er glade for at bo her. Vi fik
heldigvis en stuelejlighed med en
lille have, så jeg stadigvæk kan
have blomster, og vi kan sidde og
nyde en kop kaffe eller spise
udenfor. Jeg synes, vi bor i et
boligområde, hvor vi giver plads til

Formand for lokalafdelingen.
Anette Madsen er da også faldet så godt til på
Parkvej, at hun er blevet en aktiv del af
beboerdemokratiet, og for to år siden gik hun ind i
bestyrelsen for afdeling 12 & 13. Sidste år blev hun
valgt som formand, og Anette er godt tilfreds med
at involvere sig i det frivillige arbejde.

“

Den tidligere formand opfordrede mig til at stille op
til bestyrelsen, sikkert fordi jeg havde været meget
aktiv på vores beboermøder, og efter et par år med
bestyrelsesarbejdet syntes jeg, at jeg var klar til at
prøve at stille op til formandsposten. En
velfungerende boligforening er kendetegnet ved et
sundt og aktivt beboerdemokrati, og det er bestemt
tilfældet i vores afdeling. Vi har stor indflydelse på
vores hverdag, og der er en stærk beboergruppe,
der involverer sig, kommer med forslag og møder op
til fællesmøder” siger Anette og fortsætter: ”Vi har
blandt andet Seniorklub, Ungeråd, Byttebiksen og
cafe. Tiltag som gør det alsidigt og attraktivt at bo
her, og som styrker vores sammenhold. Der bor
heldigvis mange stærke personligheder med gode
ressourcer og lyst til at involvere sig, og det er guld
værd”.

Anette Madsen - Parkvej
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Dem finder du i
Parkvejhuset:

Nye aktiviteter på vej
Sæt allerede nu kryds i din kalender.

Projektleder
Anja Nielsen

FIND OS PÅ FACEBOOK:
https://www.facebook.com/pag

20 98 32 50

Den 8. december 2016 fra kl. 16.00
holder vi julehygge i Parkvejshuset med
æbleskiver og gløgg.

anja@dabbolig.
dk

Der kommer særskilt invitation indenfor
den næste uge.

og Instagram.

es/Parkvejshuset-skælskør

Tilmelding nødvendig.
Boligsocial
medarbejder
Lasse Holm

Din online mulighed for at være i
dialog med Parkvejshuset og

20 29 58 70

beboere i dit boligområde

lah@bolig
afdeling.dk

Cafe Byttebiksen
Byt til nyt:

Parkvejshuset

Kom forbi med legetøj, køkkenting, nips,
dame/herre/børnetøj samt fodtøj og byt
til noget andet gratis. Har du noget tøj,
du bare skal af med, modtages det også
gerne.

Parkvej 10B

Åbningstider:

4230 Skælskør

Tirsdag/onsdag/Torsdag fra kl. 15-17
Parkvej 22A i kælderen – indgang i
gavlen.

Vi har længe haft et samarbejde med DIF og i særdeleshed
Skælskør Fodboldklub – et samarbejde vi sætter meget højt.
I foreningslivet er der plads til alle og efterhånden er en høj andel af
børn & unge fra vores boligområder tilknyttet foreningslivet. Vi vil
dog godt have alle med og derfor startes der igen fodboldtræning.
Alle mandage fra kl 18.00 til 19.00 i Oliemøllens hal.
Caption describing
or graphic.
Er du mellem 7 og 12 år kan du deltage.
Derpicture
er trænere
tilstede fra
Skælskør Fodboldklub som dels træner men også sørger for videre
introduktion til fodboldklub.
Har du yderligere spørgsmål kan Lasse Holm kontaktes.

Se kampagne hos Danmark bolig.
Her foto fra Byttebiksen og krolf
deltagere.
I Skælskør Boligselskab er der
mulighed for at få en aktiv og social
tilværelse.

Vindere af Borgerne Bestemmer – tillykke til alle.

