
Vi ønsker alle beboere en rigtig god sommer. Og på

gensyn til efteråret, når nyhedsbrevet vender tilbage
til september.

NYHEDSBREV
Skal du med til
afdelingsmødet? Vi
har listet 3 grunde til,
at du skal møde op
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Venlig hilsen

AlmenBo Aarhus

STIGEGOLF, FÆLLES-

SKAB OG KAFFE

Det er sommer, vejret bliver varmere, og der

kan skrues op for aktiviteterne udendørs. Og

det har de gjort i afdeling 30. De er nemlig

blevet glade for stigegolf. Connie, formand

for afdelingsbestyrelsen, fortæller:

"Her i afdeling 30, der består af 8 stk. 55+

rækkehuse, spiller vi stigegolf hver torsdag

eftermiddag. Aktiviteten er gratis, og vi

skiftes til at give kaffe.

Fællesskab i nærmiljøet har, især under

Coronakrisen, vist sig at være særdeles

vigtigt".

Tusind tak til Connie og afdeling 30 for de

fine billeder, og for at fortælle hvordan de

har styrket fællesskabet. Vi håber, at det

kan inspirere andre i sommermånederne.

Hvad gør I ude i jeres afdeling for at styrke fællesskabet? Send os

jeres svar på post@almenbo-aarhus.dk, så vi kan inspirere hinanden. 

Mikkel (Skødstrup)

Martin (Nord)

Nazmi (Herredsvang og

afløser)

Peter (Midt) 

René (Frydenlund)

Velkommen til vores 5 nye

ejendomsfunktionærer

Som nogen måske har bemærket,

så har vi fået et par nye ansigter i

vores driftsteams. Vi har siden

maj sagt goddag til: 

Vi håber, at I vil tage godt imod

dem - og hjertelig velkommen til

dem alle.

 

Vi har få ledige uger tilbage i efteråret, hvis

du vil leje vores sommerhus i Dyngby. 

Sommerhuset er ledigt i uge: 38, 39, 40 og

41.

Ring til os på tlf. 89 38 20 00 eller skriv til

tse@almenbo-aarhus.dk, hvis du er

interesseret.

Sommerhushygge til efteråret? Lej vores sommerhus i Dyngby
 

Det er vigtigt, at du kommer til

afdelingsmødet. Hvorfor, tænker

du måske? Det giver vi 3 gode

grunde til:

Hold øje med invitationen!

Du modtager invitationen på

mail eller i din postkasse

senest 4 uger før mødet. 

Du kan få indflydelse på din

dagligdag og bringe ideer

og forslag på banen fx

hvilke sociale aktiviteter I

skal have i afdelingen

Du er med til at stemme om

indkomne forslag. Det kan fx

være om jeres legeplads

eller grønne områder 

Vigtigst af alt, så bidrager

du til beboerdemokratiet og

fællesskabet i din afdeling.

Og så lærer du dine naboer

bedre at kende
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God  s omme r !


