Nyheder fra Skælskør
Boligselskab
Nr. 2/2018

Nyt fra afdelingerne:
Afdeling 6, Jernbanevej
Helhedsplanen er nu nået
så langt, at den fysiske
ombygning forventelig
starter til november.

Har du lyst til at være aktiv i Skælskør Boligselskab?
Boligselskabet har et aktivitetsudvalg, som gerne vil have flere med –
både til at planlægge, men også til at udføre aktiviteterne.

Det betyder, at nogle af
beboerne skal genhuses,
mens lejlighederne
renoveres, og beboerne vil i
løbet af oktober måned
blive kontaktet for at finde
en velegnet midlertidig
bolig.

Kontakt Ditte Holst (telefon 7732 0775), hvis du vil være med, for så
skaber hun kontakt mellem dig og udvalget.
Aktivitetsudvalget har følgende aktiviteter i støbeskeen:
Høstfest i Parkvejshuset (oktober måned)
Juletræsfester i Parkvejshuset og i beboerhuset på Degnevænget
Fastelavnsfester i Parkvejshuset og i beboerhuset på Degnevænget
Afdeling 12 & 13 Parkvej
Renovation
Slagelse Kommune meddelte i starten af året, at de ville ændre
renovationsordningen i maj 2018. Processen blev forsinket, og i
Skælskør skete udskiftningen af beholdere hen over sommeren.
Desværre viste det sig, at de fleste beholdere til restaffald var alt for
små, hvilket betød overfyldte containere, der lugtede og tiltrak
skadedyr.
Ejendomskontoret har nu opnået dialog med Slagelse Kommune, og
det betyder, at:
 Restaffaldsbeholderne er ved at blive udskiftet til større modeller
 Restaffaldsbeholderne tømmes hver 2 uge
Ejendomskontoret har desuden lavet aftale med Slagelse Kommune
om en folder til beboerne, hvor den enkelte boligafdelings affaldsordning (antal containere og sorteringsformer) vil fremgå.
Boligselskabet er ærgerlig over de gener, som indkøring af den
kommunale renovationsordning gav vores beboere i sommers, samt
det merarbejde, som ejendomskontoret fik i den forbindelse.
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I juni måned 2018 har
beboerne vedtaget, at de 2
afdelinger sammenlægges
til én afdeling.
Sammenlægningen er også
godkendt på selskabets
repræsentantskabsmøde
den 18. september.
Pr. 1. april 2019 sker
sammenlægningen, og den
nye afdeling vil hedde
afdeling 12, Parkvej.

Driftscenter/
ejendomskontor

5811 1050
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I løbet af november afholdes beboermøder i alle afdelinger i Skælskør Boligselskab.
Her kan du se, hvornår der er møde i din afdeling:
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.
afd.

12 & 13
23 & 24
5, 6 & 7
9, 10 & 11
27
16 & 25
1&8
18
14
28
26
22
17 & 19
29

Parkvej A-B-C-D blokke
Rådmandshaven
Jernbanevej og Østergade
Præstevangen
Grendalsvej
Møllegårdsvej
Nyvej / Parkvej
Slagterivej og Agersøgårdsvej
Maglehaven, Parkvænget m.fl.
Bakkedraget
Dalstrøget, Bisserup
Degnevænget
Niels Jensensvej og Østervej
Dyrehavevej, Solbakken m.fl.

08.11.
12.11.
12.11.
13.11.
14.11.
14.11.
15.11.
19.11.
20.11.
21.11.
21.11.
21.11.
22.11.
22.11.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

18:00
10:30
17:00
19:00
10:00
15:00
18:30
16:15
17:00
10:00
14:00
17:00
15:30
19:00

Kære Beboer
Det er blevet efterår og det betyder, at de årlige beboerafdelingsmøder står for døren.
Det er her, at du som beboer har mulighed for, at gøre en forskel i den afdeling du bor i.
Det er blandt andet her vi stemmer om, hvad der skal ske med afdelingen i løbet af det næste år.
Men det er også her, bestyrelserne har mulighed for at fortælle om deres arbejde, og dele med
afdelingens beboere, hvad der rører sig i afdelingen. Du kan få svar på spørgsmål både om din
afdeling, men også om Skælskør Boligselskab som helhed.
Vi har i Skælskør Boligselskab en masse dygtige og engagerede beboerdemokrater, som rundt om
i afdelingerne lægger et stort stykke arbejde i, at her skal være rart at bo. Men de kan ikke gøre
det alene, de har brug for, at vi alle bidrager. Det er altid nemt at komme bagefter og være
utilfreds med en beslutning. Hvorfor ikke være med til, at tage den bedste beslutning fra start af?
Det handler om at tage ejerskab, at være en del af fællesskabet og dermed bidrage til det fælles
bedste.
Skælskør Boligselskab er et ressourcestærkt og nytænkende selskab, hvor der netop er plads til,
at beboerne har stor medbestemmelse i forhold til, hvordan her skal være at bo.
Skal det være en ny legeplads, flere parkeringspladser, et stort loppemarked eller noget helt
tredje – Hvad er vigtigt for dig?
Min opfordring lyder derfor: Kom og vær med – find ud af, hvad der sker i din afdeling og hvis der
ikke er gang i noget, så hjælp os med, at bestemme hvad der skal ske.
Matilde Herget
Formand, Skælskør Boligselskab
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