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Afdeling 12 og 13 er lagt
sammen
I mange år har afdeling
12, Parkvej 2A-8B, og
afdeling 13, Parkvej 2C8D, haft fælles
afdelingsbestyrelse og
fælles afdelingsmøde.
I 2018 besluttede et stort
flertal i begge afdelinger
at sammenlægge
afdelingerne.

Danmark spiser sammen
Med store og små spisearrangementer over hele landet i uge
17 og 45 skal det gøres lettere, at møde sine naboer og nye
mennesker ved at invitere til samvær og fællesskab.
Vi håber naturligvis, at initiativet vil vokse og sprede sig i
Skælskør Boligselskab og måske bringe flere sammen, som
normalt ikke ville mødes. I DAB er chefkonsulent Michael
Wulff tovholder på idéen, og det er intentionen at adskillige
DAB afdelinger har aktivitet i såvel uge 17 som 45. I efteråret
vil vi gøre et ekstra tiltag for at synliggøre Danmark spiser
sammen via medier.
Sæt X i kalenderen: Vi spiser sammen
torsdag den 25. april kl. 17:00 i Parkvejshuset.
Tilmelding er muligt i Parkvejshuset og beboerhuset i
Degnevænget d. 16 april kl. 17:00 til 18:00
Prisen er 30 kr. for voksen og 20 kr. for børn
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, men
der er plads til flere. Arrangementet bliver på et rimeligt
ambitionsniveau. Alting behøver ikke være perfekt, for at vi
kan samles.

Sammenlægningen er
trådt i kraft 1. april 2019,
og den samlede afdeling
hedder nu afdeling 12,
Parkvej.
Med sammenlægningen
forenkles afdelingsbestyrelsens arbejde, da man
ikke længere skal
forholde sig til 2 budgetter
og 2 regnskaber.
Ligeledes styrkes
afdelingens økonomi, da
henlæggelses-niveauet
stiger, og man er flere til
at løfte afdelingens
udgifter.

Er du interesseret? Så kontakt Lasse i Parkvejshuset på
telefon 20295870 for at høre nærmere.
Kommende møder i Skælskør Boligselskab
25. april 2019
Selskabsbestyrelsesmøde
3. september 2019
Selskabsbestyrelsesmøde
10. og 12. september 2019
Budgetcaféer for beboerdemokrater
26. september 2019
Repræsentantskabsmøde
Uge 46 og 47 (november)
Ordinære afdelingsmøder
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Flere afdelinger ønsker
at få skiftet vinduer
Fire af boligselskabets afdelinger arbejder netop nu på
at få udskiftet vinduer.
På Møllegårdsvej i Boeslunde (afdeling 16) og på Slagterivej i Skælskør (afdeling 18) har
beboerne allerede vedtaget at få skiftet vinduer. Arbejderne forventes at blive sat i gang i
løbet af 2019.
På Parkvej/Park Allé/Parkvænget/Maglehaven i Skælskør (afdeling 14) og på Niels
Jensensvej i Rude (afdeling 17) skal beboerne i første halvdel af 2019 tage stilling til,
om man ønsker vinduesudskiftning.
I det forgangne år har afdeling 1 og 8 på Nyvej/Parkvej netop afsluttet deres
vinduesudskiftninger.

Ungerådet i Skælskør
Skælskør Ungeråd varetager de unges interesser, sikrer at
de bliver hørt og selv arrangerer, koordinerer og udfører
aktiviteter for børn & unge i områderne i tæt samarbejde
og dialog med Anja.
Formålet med Ungeråd har hele tiden været at sikre de unge
medejerskab og ansvar i eget boligområde og by, men herudover at skabe læring om det
beboerdemokratiske system, således at der også mellem Ungeråd og bestyrelser etableres
samarbejde om fælles opgaver og aktiviteter. Medlemmer er demokratisk valgt, og der
sikres overlap mellem nye og de ældre og meget engagerede medlemmer.
I øjeblikket har Ungerådet aktiviteter for børn onsdage i Parkvejshuset fra kl. 18 til 20. Der
er fokus på fællesaktiviteter med lege, spil, bagning og hygge. Er der nogen som har brug
for hjælp til lektier, er der også mulighed for dette. Der bakkes også op om Get2sport, hvor
der pt er fodboldtræning i Eggeslevmagle Hallen hver mandag fra kl. 16.00 til 17.00 og
lørdage fra kl. 10.00 til 12.00. Dette i samråd med vores trofaste frivillige træner, som
også er tilknyttet Skælskør Fodboldklub.
Er du mellem 13 år og 19 år, bosiddende i Skælskør har du mulighed for at blive en del af
Ungerådet. Skriv til Anja som koordinerer kontakt (anja@dabbolig.dk).

Indbrud på boligselskabets materialepladser
I midten af februar måned havde boligselskabet besøg af tyveknægte
på materialepladserne i Præstevangen og på Parkvej.
Der blev stjålet 3 biler, 1 trailer og masser af værktøj og maskiner.
Heldigvis er alle bilerne fundet igen via politiet, og via opslag på Facebook fik vi også vores
nyindkøbte trailer igen. Det er dejligt at opleve, at I reagerer og deler opslag fra
boligselskabets sociale medier – TAK FOR DET.
Hvis du observerer aktivitet på materialepladser i aften eller weekendtimer, er du altid
velkomne til at kontakte politiet eller vagttelefonen på 2098 3274.
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Har du brug for hjælp til skat?
Driller din årsopgørelse?
Har du husket dit fradrag for kørsel, børnebidrag og renter?
Økonomirådgivningen er et gratis tilbud til alle beboere, og de hjælper dig gerne,
hvis du har brug for hjælp til at gennemgå din årsopgørelse.
Økonomirådgivningen tilbyder også:
• Overblik over manglende huslejebetaling
• Overblik over økonomi og gæld
• Hjælp til budgetlægning
• Hjælp til netbank og Nem-Id
• Hjælp til kontakt med bank, kommune og kreditorer
• Dialog om styring af økonomi
• Vejledning til PensionsInfo
Du kan ringe eller skrive til Økonomirådgivningen på tlf. 23 44 00 52 eller
kontakt@okonomirad.dk. Læs mere på www.økonomirådgivningen.dk og følg
Økonomirådgivningen på Facebook og få gode råd: www.facebook.com/Okonomirad.dk
Den sidste onsdag i hver måned træffes økonomirådgivningen i Parkvejshuset
(Parkvej 10 B). Ring og aftal en tid for dit besøg.

Side 3

Nyhedsbrev - Skælskør Boligselskab - nr. 1/2019

TILLYKKE til Byttebiksen’s 5 års jubilæum

Jubilæumsdagen blev afholdt den 14. marts, hvor Byttebiksen inviterede til kaffe og
kage, og lokalpolitiker Steen Olsen både talte og sang.

Byttebiksen har åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 15 til 17, og holder til i
kælderen, Parkvej 22A

Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have....
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Aktivitetsudvalget
arrangerede
fastelavnsfest med kakao
og fastelavnsboller for
boligselskabets børn
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