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Fra din boligsociale medarbejder
3B Sydhavnen

Kære beboere
Hvis du nu ikke skulle have læst det første nyhedsbrev,
så kan jeg fortælle, at jeg er jeres boligsociale medarbejder.
Jeg er ansat til at sætte gang i forskellige arrangementer,
og aktiviteter i samarbejde med jer. Derudover tilbyder jeg
rådgivning til beboere.
Siden sidste nyhedsbrev har jeg lært området, og jer beboere,
endnu bedre at kende. Jeg har blandt andet besøgt de seje
kvinder, der mødes hver fredag i Dybet. Der har været to fællesspisninger i Fælleshuset for afd. 6065 og 6084, som gik
rigtig godt. Næste gang er d. 9. april, da Fælleshuset renoveres i marts måned. Jeg har sendt to hold unge til fodboldturnering juleaften, hvor de vist ikke klarede sig så godt, men alligevel havde en hyggelig dag 
Det næste stykke tid vil jeg forsøge at starte nogle forskellige aktiviteter op i området
sammen med jer beboere, som jeg håber I vil bakke op omkring. Du er altid velkommen
til at kontakte mig, hvis du har en god ide eller gerne vil hjælpe til.
Med venlig hilsen
Pernille Seeberg
Tlf. 24 23 41 20
E-mail: pse@kab-bolig.dk

Fra Ejendomskontoret…
Hvordan kontakter jeg Ejendomskontoret?
Pr. telefon på 36 17 93 70:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00-8.30 og onsdag kl. 11.00-11.30
På kontoret, Händelsvej 48, st.th.:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30-9.00 og onsdag kl. 11.30-12.00
Den første tirsdag i måneden:
Pr. telefon: Kl. 16.00 – 16.30 eller på kontoret: kl. 16.30 – 17.00
Du er også velkommen til at sende en e-mail på: sydhavnen@3b.dk
Med venlig hilsen
Per Hjort Larsen, Varmemester
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Vil du være frivillig i
pigecafeen?
Vi er i gang med at starte en
ugentlig pigecafe op i Dybet på
Damagervej. Vi mangler
kvindelige frivillige. Det er en
fordel, hvis du kan hjælpe pigerne
med lektier, men det er ikke et
krav.

KONKURRENCE
– Vi trækker lod om
2 biografbilletter
Hvad hedder din varmemester?
SMS svaret, dit navn og din adresse
til 24234120 for at deltage.

Kontakt mig, hvis du er
interesseret.

Gratis Rygestopkursus
Sundhedsformidler, Hana, starter
et hold op i området, hvis der er
nok tilmeldte. Kontakt mig, hvis du
er interesseret.

Gymnastik for kvinder fra d. 3. marts
I samarbejde med Sjælør Kvindeforening
Hver mandag kl. 17.30-18.30 på Sjælør
Fritidscenter, Sjælør Boulevard 149
Hvis du vil følges med andre, har uddybende
spørgsmål eller lignende så kontakt mig.

PÅ HÄNDELSVEJ 48. st.th HVER TIRSDAG KL 15 – 17.
Er du ung mellem 13 og 17år og søger du et fritidsjob?
Kontakt Gitte, så hjælper hun dig
godt på vej!
På facebook:
Fritidsjobkonsulent Gitte – eller
tlf: 23 28 85 86

Kvindecafe
Mødested, fællesskab og hygge kun for
kvinder – også på dit sprog
Tirsdage: 11. + 25. marts, 8. + 22. april, 6. + 20. maj,
3. + 17. juni
Kl. 13-15 på Mozarts Plads 3

