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Nyhedsbrev 
 

Husstandsomdeles i afd. 5 Grønnegården og  
afd. 6 Skelagergaardene - Februar 2016 

 

 
                                                             Dyrskuevej 23 

 

Tiden står aldrig stille, ej heller i den boligsociale indsats… 
 

Vi vil gerne takke alle jer frivillige, som nu, og fremover udfører et vigtigt stykke arbejde i 

jeres kvarter! Vi håber derfor også at I har lyst til at komme til fest med os, fredag den 11. 

marts 2016, som afholdes i Agri Nord Idrætscenter. 

Overvejer du at melde sig som frivillig, er du meget velkommen til at kontakte én af os for at 

høre nærmere (kontaktoplysninger finder ud på bagsiden af dette nyhedsbrev). Vi kan altid 

bruge flere frivillige til bl.a. at udføre praktiske opgaver og lettere havearbejde 

(”handyman”), medhjælp i GenBrugsen, hjælp til børne- og ungeaktiviteter, igangsætning af 

nye aktiviteter osv. 

 
På personalesiden ændrer situationen sig også af og til! Søren Sørensen har 

valgt nye udfordringer i Aalborg Kommune, og i stedet har Helle Brix 

Frandsen nu overtaget stillingen som projektleder i den boligsociale 

helhedsplan. 2.5.2016 vender Jannie Brogaard tilbage efter endt barselsorlov. 

 

 

Vi forsøger på forskellig vis at nå 
ud til jer alle med vigtige 
informationer. På www.mit-
kvarter.dk kan medlemmer oprette 
begivenheder, blogindlæg m.v.. Og 
I kan nu vinde en tur i biografen, 
hvis I opretter jer som medlem i 
enten ”Grønnegården” eller 
”Skelagergårdene”. 

 

http://www.mit-kvarter.dk/
http://www.mit-kvarter.dk/
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Langt om længe lykkes det 
os at få brugsretten til 
Klubhuset (indtil sommeren 
2017). 
Bl.a. åbner GenBrugsen 
snart i huset… 
Pas godt på huset  

 
 

 

Kristina, Børne- og ungekoordinator, har kontakt med en 

masse samarbejdspartnere, som har til formål at gøre livet lidt 

lettere for alle børnefamilier. Kontakt Kristina for at høre 

nærmere om disse gode tilbud. Det kan handle om: 

 

 Sommerferie og aktiviteter 

 Barnets ven/Red Barnet 

 Gratis oplevelsesklub for familier 
 

 
 

Sundhedskoordinator ved Aalborg Kommune, Tine Stern har fast 

træffetid i Grønnegården på mandage og torsdage. Hvis du vil ændre 

lidt på dine vaner, kan Tine kontaktes på 22 77 21 02 / 

tine.stern@aalborg.dk 
  

Du finder os i Multihuset (Skelagervej 199) og på Projektkontoret i Grønnegården! 

Vi har ikke faste træffetider, men du er altid velkommen til at kontakte os for at lave en aftale. 
 

De bedste hilser fra de boligsociale medarbejdere i Hasseris Boligselskab: 
 

 
Kristina Betina Jensen 
Børne- og ungekoordinator 

Tel.: 61 22 68 69 
kj@hasseris-boligselskab.dk 

 
Mette Madsbøl 

Kultur- og fritidskoordinator 

Tel.: 61 88 40 44 
mma@hasseris-boligselskab.dk 

 
Helle Brix Frandsen 

Projektleder 

Tel.: 61 22 57 80 
hbf@hasseris-boligselskab.dk 

 
Jannie Brogaard 

Tilbage 2.5.2016 

Tel.: 21 14 30 90 
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