Nyhedsbrev 1 – november 2013
Fra din boligsociale medarbejder
3B Sydhavnen

Kære Beboere
Jeg er jeres nye boligsociale medarbejder. Jeg er ansat til at
sætte gang i forskellige arrangementer, og aktiviteter
i samarbejde med jer. Derudover tilbyder jeg rådgivning til
beboere.
Jeg er ansat i den boligsociale helhedsplan for Kgs. Enghave
og har særligt fokus på jeres boligområde.
Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående
af repræsentanter fra Helhedsplanen, 3B og beboere.
I styregruppen tages beslutninger om fokusområder for indsatsen.
Jeg er ansat til 1. juli 2016 og skal især arbejde med naboskab og
børn, unge og familier.
Med venlig hilsen
Pernille Seeberg
Tlf. 24 23 41 20
E-mail: pse@kab-bolig.dk

Beboerundersøgelse
I løbet af oktober og november 2013, har vi lavet
beboerundersøgelse i jeres boligområde. Vi har
ringet på hos alle beboere flere gange og i alt har
56 % svaret på spørgeskemaet. Gennem
undersøgelsen er vi blevet klogere på for eksempel:
hvad I beboere savner i boligområdet, hvor tilfredse
I er med ejendomskontoret og hvor trygge I føler jer,
når I går rundt i området.
Tre ting vi har lært af undersøgelsen:
-

-

I boligområdet er der 74 % af beboerne, der
har svaret, at de føler sig trygge eller meget
trygge, når de færdes i udearealerne om
aftenen.
40 % af beboerne har svaret, at de kender
ingen eller få af deres naboer.
59 % af beboerne har svaret, at de gerne vil
hjælpe til ved et arrangement i deres
boligområde.
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Vil du være med til at arrangere noget, som skaber bedre
naboskab i dit boligområde?
-

du kunne være med til at starte en kvindeforening

-

du kunne være med til at planlægge en fodboldturnering
for børn og unge

-

du kunne være med til at planlægge et loppemarked

-

du kunne være med til at starte en idrætsforening for
ældre

-

du kunne være med til at arrangere alle mulige ting, som
gavner dit boligområde

Kontakt mig, hvis du har en god ide eller bare gerne vil
hjælpe til

Rådgivning
Har du brug for hjælp
til at finde fritidstilbud
til dine børn?
Er du bekymret for din
nabo?

Fællesspisning for familier
I afdelingerne 6065/6084
(Händelsvej/Grønrisvej) har jeg,
sammen med afdelingsbestyrelsen,
holdt spisearrangement for familier.
Vi gentager arrangementet d. 10.

Har du modtaget et
brev du ikke forstår?

januar, hvor alle familier medbringer

Jeg kan hjælpe med
flere forskellige
udfordringer, og hvis
jeg ikke kan selv, så
kender jeg nogen der
kan.

Fælleshuset. Der kommer et opslag op

mad og vi spiser sammen i
i opgangene med mere information.
Bor du i en anden afdeling og vil gerne
arrangere noget lignende, så kontakt mig
endelig.

