Multihuset - et aktivitetshus for alle
Multihuset er opført af Hasseris Boligselskab og er tænkt som et åbent
tilbud for alle beboere i nærmiljøet.
I Multihuset finder du Kvarters Sek-

retariatets z boligsociale medarbejdere, Projektleder Søren Sørensen
og Børne- og ungekoordinator
Kristina Betina Jensen.
De samarbejder med frivillige, lokale
forenin ger, institutioner sa mt andre
private og offentlige aktører som
eksempelvis Aalborg kommune
om at skabe beboeraKivitet og
andre tilbud.
Derudover er der mulighed for
lndividuel råd og vejledning
lndenfor følgende om råder:

Projekt ledelse og udvilkling, gældsrådgivning og konfl ikt-håndtering:
Søren Sørensen
ProjeKleder

Tlf.6rzz578o
Ma il: ss@hasseris-bol igselskab.dk
Traeffetid: Torsdag kl. ro -rz
i Multihuset eller efter aftale.

Børn, unge og familier:
Kristina Betina .fensen
Børne- og ungekoordinator

Tlf.6:-zz6869
Mail: kj@hasseris-boligselskab.dk
Traeffetid: Man-,ons og torsdag
i Multihuset eller efter aftale.
Sundhedssamtaler om
sundhed og trivsel:
Du kan blive vejet, få målt blodtryk.
Blodsukker og kulilte. Vil du aendre
På mad, motion og rygevaner, vilvi
Sammen finde ud af, hvordan du
gør det bedst f.eks. via vaegttab eller rygestop kursus.
Tine Stern
Sundhedskoordinator på sundhedscenteret i Aalborg kommune
Tlf. zzTTzroz
Mail: time-sbu@aalborg.dk
Traeffetid: samtaler efter aftale.

Bydelsmødre
For kvinder med anden etnisk
Baggrund end dansk, der frivilligt
Hjaelper andre kvinder.

Åbent hus for
småbørnsfumilier
i samarbejde med Sundhedsplejen,
Aalborg Kommune.
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I samarbejde med Red barnet,
og Red barnet ungdom.
Hold øje med opslag.

r3-r9

Bydelsmødrene

- hold øje med opslag.

Motion
FOKUS og DGI

Ungdomsklub, MUK
For unge i alderen

Cafe tor kvinder

år.

UngAalborg, Aalborg kom mune

Pigeklub
For tosprogede piger i alderen r3
og 16 år, Fritidscenter Sofiendal,

Aalborg kommune

Pigeklub
for tosprogede piger i alderen r3
og 16 år. FritidsCenter Sofiendal,
Aalborg kommune.

Fritidsjobcafe
For unge. Fritidscenter Sofiendal,

Aalborg kommune

Arabisk Børneklub
For børn og unge i alderen 6-15 år.
Frivillig regi.

Som merferi ea ktiviteter
For alle børn og unge, hold øje
med opslag.

Kunsfuaerksted
Frivilligt regi.

Krolfklubben
Frivilligt regi.
NA

Frivillig regi.

Sprog- og leKiehjælp
Frivillig regi.

Følg i øvrigt med på
www.skela gergaa rdene. dk

My Neighbourhood/Mit kvartet
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Brænder du for, at deltage som frivillig i en af aktiviteterne, eller har du et ønske om at etablere en ny
AKivitet i Multihuset, så kontakt enten

Projektleder
Søren Sørensen på Tlf. 6rzz578o

eller mail: ss@hasseris-boligselskab.dk eller
Børne- og ungekoordinator
Kristina Betina Jensen på tlf. 6rzz6869

eller på mail: kj@hasseris-boligselskab.dk
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HASSERIS BOLIGSELSKAB
MULTIHUSET
Skelagervej 199 . 9000 Aalborg
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