AFDELING 6

Kære beboere
Undskyld for ventetiden. Efter lidt opstartsarbejde er den nye afd. bestyrelse blevet konstitueret.
Formand

Thea Vegeberg - 53853565

Næstformand

Leif Holm - 40551534

Sekretær

Anne á Dalbø - 93870722

Kassere

Michael Ryom Prüser

Bestyrelsesmedlem

Maria Holm

Bestyrelsesmedlem

Joan Christensen - 27210562

Bestyrelsesmedlem

Maria Alissa Lundgaard

Afd. 6 bestyrelses e-mail er bestyrelse@skelagergaardene.dk

Beboerblad ”Beboerbladet for Skelagergaarden”
Det er en årelang tradition for beboerne at modtage beboerbladene og vi mener, det er vigtigt, at der
forsat dumper et gammeldags beboerblad ind i postkassen. Det er med til at give Skelagergaarden
dens identitet, mener vi.
Det har siden afdelingens etablering i begyndelsen af 70’erne, været en af afd. bestyrelsens opgaver,
at udgive et beboerblad. For at der ikke skal opstå tvivl, skal vi hermed oplyse, at da denne opgave
altid har ligget naturligt hos bestyrelsen, forsætter den nytiltrådte afd. bestyrelse naturligvis med
dette.
HUSK: Det er dit og de andre beboeres blad. Beboerbladet er for alle og det er en vigtig
informationskilde fra bestyrelsen til beboerne i afd. 6 hvad der er aktiviteter, beboer imellem,
information fra bestyrelsen, servicekontor og Hasseris boligselskab.
Beboernes indlæg er selvfølgelig mere end velkomne e-mail er beboerbladet@skelagergaardene.dk,
hvor I kan komme med ønsker, et læserbrev, gode ideer, en opskrift eller andet til beboerbladet.
Deadline for beboerne er 6 maj
Tovholder på det nye beboerblad er Anne Á Dalbø og vi ser frem til at forsat kunne give jer et
fantastisk beboerblad.
Næste Beboerblad for Skelagergaardene udkommer 20 maj.

Skelagergårdens hjemmeside
En ny hjemmeside for Skelagergården er under produktion og derfor bliver den nuværende ikke
opdateret. Hjemmesiden vil have samme domæne www.skelagergaardene.dk og spørgsmål eller
forslag mm. til kan henvendes til webmaster@skelagergaardene.dk

AFDELING 6

Aktiviteter i afd. 6
Vi påbegynder et samarbejde med jer beboere, Hasseris Boligselskab og Aalborg kommune for igen
at få et Multihus med masser af aktiviteter for beboerne.
Vi arbejder på at få formidlet de nuværende aktiviteter ud og I vil løbende blive opdateret.
Ønsker I at starte en ny beboeraktivitet for beboerne i afd. 6 kan vi kontaktes på bestyrelsens e-mail
eller man kan tage kontakt til et af afd. bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen godkender aktiviteten
og sørger for at multihuset bliver booket.
Mandag eftermiddag/aften og hele torsdag er enstemmigt vedtaget, at er der ikke er andre
beboeraktiviteter i Multihuset end Aalborg kommunes indsats for børn og unge i Skelagergaardene
Gårdlaug
Hver gård har deres eget gårdlaug, som er en sammenslutning af beboere i afd. 6. Gårdlaug står for
beplantning og vedligeholdelse mm. i de sorte krukker, som er placeret ved blokkene. Der er afsat
5.000 kr. til beplantning pr. år. Regnskabsperioden går fra 01/07 – 30/06
Der er midler til at skabe de allerbedste rammer for gårdene, men vi mangler endnu flere
engagerede beboere. Har du lyst til at være med til at have indflydelse på vores dejlige gårde, skal
du kontakte Gårdlauget i din gård.
Vi vil meget gerne have en tilbagemelding på, hvem der er medlemmer i Gårdlaugen i de
forskellige gårde. Send venligst en mail til bestyrelsens e-mail.
Info
1. Et nyt forslag til nye badeværelser har været undervejs siden 2019, hvor egenbetaling vil
være ca. 510 kr. dette er kun en udgift, der vil på falde den enkelte lejer, som ønsker nyt
badeværelse. Forslaget forventes at være færdig, så det kan fremlægges til et ekstraordinært
beboermøde sidst på året.
2. Vi arbejder videre med den grønne plan for Skelagergårdene og vi håber at kunne have et
oplæg klar i det første halve år af 2023. Der er flere hensyn at tage f.eks. er flere af vores
træer udenfor gårdene bevaringsværdige og stammer fra før Skelagergårdene blev bygget.
3. Referat for beboermødet den 15. marts vil i snarest kunne finde på
• Hasseris Boligselskab hjemmeside under vores afdeling
• I vores Facebook gruppe Bestyrelsesinfo Skelagergaardene
• Og det vil være med i det beboerblad, som udkommer 20 maj

Har i spørgsmål eller forslag er i velkommen til at kontakte afd. bestyrelsen.

Fra afd. bestyrelsen

