Nyhedsbrev 4 – august 2014
Fra din boligsociale medarbejder
3B Sydhavnen

Kære Beboere
Så er det tid til mit fjerde nyhedsbrev. Jeg håber I alle har haft en dejlig sommer.
Dette nyhedsbrev sætter særligt fokus på beboerdemokratiet. I august og
september måned er der afdelingsmøde i alle afdelinger i 3B Sydhavnen, og på
bagsiden kan du læse hvorfor det er vigtigt at deltage i afdelingsmødet.
Som noget nyt, har jeg fast træffetid hver mandag kl. 15-17 på kontoret på
Händelsvej 48, st.th. Der er altid kaffe på kanden, og du er velkommen til at komme
forbi til en snak. Jeg kan blandt andet hjælpe med at læse breve eller med kontakten
til eksempelvis kommunen, lægen, skolen og boligorganisationen. Det kan også
være, at du har en god ide til en aktivitet i boligområdet?

Med venlig hilsen
Pernille Seeberg
Tlf. 24 23 41 20
E-mail: pse@kab-bolig.dk

PIGEKLUBBEN I DYBET
Vi er startet op igen efter en lang god
sommerferie.
Alle piger fra 3B Sydhavnen over 12
år er velkomne hver tirsdag kl. 16-19.
Pigeklubben har fået økonomisk
støtte fra Socialministeriet, så derfor
har vi nu mulighed for at lave flere
aktiviteter fremover. Det glæder vi os
til!
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Når du bor i en bolig i Boligforeningen 3B, bor du samtidig i en almen
boligforening. Ingen tjener på huslejen. Huslejen fastsættes efter afdelingens
udgifter, og regnskabet skal så vidt muligt gå i nul år for år.
Hvad der skal bruges penge på i din afdeling afgøres demokratisk. Alle beboere
har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din
afdeling bliver et endnu bedre sted at bo. Det kan du blandt andet gøre ved at
møde op på det årlige afdelingsmøde.

På afdelingsmødet drøftes blandt andet:
 Afdelingens økonomi – skal huslejen stige eller sættes
ned? Er der overskud til nye projekter?
 Husorden – hvordan går det med at afholde de fælles
regler? Er der brug for andre regler?
 Forslag fra beboere – måske har du et forslag til noget
du gerne vil have gennemført i afdelingen?
 Afdelingsbestyrelsen – der vælges medlemmer til
afdelingsbestyrelsen.

Beslutninger tages ved hjælp
af afstemning.
Hver husstand har 2 stemmer.

Hvis du vil vide mere om beboerdemokrati og afdelingsmøder, så kan du finde mere information blandet
andet her: http://bl.dk/beboerdemokrati/

