Nyheder fra Skælskør
Boligselskab
Nr. 1/2022

Brug dit ejendomskontor – ring, skriv eller kom!






Få råd og vejledning til vedligeholdelse af din lejlighed
Lån en boremaskine
Få hjælp med tilmelding/afmelding af boligselskabets sms-service
Lån boligselskabets trailer
Opdater vaskebrik, hvis du ønsker adgang til tæppevaskerum

Åbent alle hverdage kl. 8-12 og torsdag eftermiddag kl. 15-17
Rådmandsvej 28, telefon 5811 1050, mail: sbsdrift@boligafdeling.dk
Kære beboere
Efter to år med corona nedlukninger, er vi ved at være tilbage
til normale tilstande. Selskabsbestyrelsen har under corona
gjort brug af digital mødeafholdelse, når vi ikke har kunnet
mødes fysisk. Det har fungeret fint, men vi er glade for at
være tilbage til fysiske møder.
Der blev i november 2021 afholdt fysiske, ordinære afdelingsmøder i alle afdelinger. Ny- og genvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer varetager beboernes interesser på bedste vis.
På selskabets repræsentantskabsmøde blev der ligeledes valgt
medlemmer til selskabsbestyrelsen, og der er kommet ny formand. Bestyrelsen består nu af følgende personer:
Formand Birthe Pedersen, afdeling 18
Næstformand Matilde Herget, afdeling 10
Anette Madsen, afdeling 12
Carsten Lindbo, afdeling 29
Hans-Christian Pedersen, afdeling 14
Leif Thorvil, afdeling 11
Rene Eichen, medarbejderrepræsentant

Planlagte møder i
Skælskør Boligselskab

Selskabsbestyrelsen:
5. april 2022
13. september 2022
13. december 2022
Repræsentantskabet:
27. september 2022
Dialogmøder:
30. august 2022
Uge 40+41 budgetcafé
Afdelingsmøder:
Uge 45 og 46

Er du interesseret i at vide mere om afdelingerne i Skælskør
boligselskab, kan du finde mere information på:
www.dabbolig.dk/skaelskoer-boligselskab
Med venlig hilsen
Selskabsbestyrelsen
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100.000 KR. TIL SOCIALE AKTIVITETER
I Skælskør Boligselskab er der hvert år afsat 100.000 kr. til beboeraktiviteter
i selskabets afdelinger.

Nedenstående retningslinjer gælder, hvis man som beboere ønsker at søge om penge til aktiviteter:
1. Alle myndige beboere i boligselskabets afdelinger kan søge midler.
2. Er der en afdelingsbestyrelse i afdelingen, skal denne orienteres om ansøgningen.
3. Aktiviteter, der kan opnå tilskud fra puljen:
a. Sociale aktiviteter for beboere på tværs af selskabets boligafdelinger
b. Sociale aktiviteter for en afdelings beboere.
Ved sociale aktiviteter forstås: Juletræsfest, julefrokost, påskefrokost, fastelavn,
sommerfest, kaffeklub, banko, strikkeklub, gåklub, fodboldturnering mm.
c. Aktiviteter på tværs af afdelinger, vægtes højest ved uddeling af midler.
4. Der gives tilskud til forplejning samt materialer, som er nødvendige for afholdelse af arrangementet.
5. Der gives IKKE tilskud til aktiviteter, der er målrettet folk uden for selskabets boligafdelinger.
6. Der gives IKKE tilskud til arrangementer af privat karakter.
7. Der kan ansøges om tilskud på alle tider af året, og ansøgningen skal sendes til
Skaelskoer@dabbolig.dk
8. Med ansøgningen skal der vedlægges et budget over forventede udgifter, og der skal efter
afholdelse af aktiviteten fremsendes regnskab over forbrugte midler.
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Corona
Efter et par år med mange nedlukninger, er der nu ikke længere nogle restriktioner på hverken aktiviteter
eller forsamlinger. Det gælder selvfølgelig også for Skælskør boligselskab, og derfor er der igen blevet
åbent for samtlige aktiviteter i Parkvejshuset samt øvrige beboerhuse.
Der er heller ikke længere nogle restriktioner i forhold til leje af selskabslokaler til fester og fødselsdag.
Ønsker man at leje et selskabslokale, skal man henvende sig til kontoret.
Selvom der ikke længere er nogle restriktioner, er der fortsat Corona!
Vi opfordrer derfor til, at man stadig praktiserer god hygiejne, og husker at benytte håndsprit mv.
Vaskerum
HUSK at der er mulighed for at vaske tæpper i de to tæppevaskerum i Parkvej 10A og Præstevangen 21.
Vaskerummene er udstyret med varmepumper og affugtere, så vaskede tæpper tørrer hurtigt.
Der må IKKE vaskes og tørres tæpper i de almindelige vaskerum. Husk at få opdateret din vaskebrik før
du første gang bruger tæppevaskerummet. Opdatering sker på ejendomskontoret, Rådmandsvej 28.
Nyhedsbrevet
Efter et års tid uden nyhedsbrev vender det nu retur, og vil indeholde relevante nyheder for beboere i
Skælskør Boligselskab. Nyhedsbrevet vil som udgangspunkt udkommer 3-4 gange årligt.
Dette nyhedsbrev vil blive husstandsomdelt, men næste nyhedsbrev vil kun blive hængt op i opgange og
på opslagstavlerne rundt i afdelingerne. I enkelte afdelinger uden opgange og/eller opslagstavler, vil nyhedsbrevet stadig blive husstandsomdelt.
Nyhederne i nyhedsbrevet, vil ikke erstatte vigtig beboerinformation, som er specifik for de enkelte afdelinger. Du kan derfor stadig forvente at få brev fra ejendomskontoret, hvis der sker noget af særlig vigtig
eller akut karakter i din afdeling.
Der vil også fortsat blive udsendt SMS-information, når det er relevant – HUSK at du kan tilmelde dig
SMS-service på www.skaelskoerbolig.dk , og at du skal give ejendomskontoret besked, hvis du flytter
internt i boligselskabet, da du ellers vil blive frameldt.
Affaldssortering
Boligselskabet affaldshåndtering hører under den kommunale affaldsordning, hvor alle beboere skal
sortere deres affald i pap/papir - glas/metal/hård plastik – bioaffald – Restaffald.
Når affaldsbeholdere og molokker tømmes kan vi se, at sorteringen ikke altid lykkes!
Og det koster penge, når vi skal betale Slagelse Kommune for ekstratømninger.
Pap/papir skal i den samme beholder uden nogen sortering.
Pizzabakker, mælk- og juicekartoner skal i restaffald.
Både glas, metal og hård plastik skal være ”forholdsvist rent”, når det smides ud.
Det vil sige, at dåsen/glasset måske skal skylles med vand, inden udsmidning.
En god huskeregel for bioaffald er, at det er noget ”som engang har været levende” og som ikke er forarbejdet særlig meget. Eksempelvis alle former for madrester – både rå og tilberedte, kaffefiltre og –grums
og æggeskaller. Husk at strøelse og affald fra mindre husdyr er restaffald.
Restaffald må ikke indeholde batterier, el-artikler, kemikalier og blød PVC (bl.a. baderinge, regntøj og haveslanger). Hvis disse materialer er i restaffaldet, som forbrændes i Slagelse, koster det ekstra ressourcer
både af penge og i naturens balance.
Batterier, el-artikler, kemikalier og blød PVC skal afleveres på kommunens genbrugsplads på Industrivej i
Skælskør. På genbrugspladsen skal du også aflevere dine gamle møbler og andet større inventar, som du
smider ud.
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Velkommen til nyansat ejendomsleder

Personale i Skælskør Boligselskab/DAB

I marts 2022 startede boligselskabets nye ejendomsleder, Heine Østerbæk. Heine kommer fra en
lignende stilling hos VIBO på Frederiksberg.

I løbet af de sidste par måneder er der blevet sagt
velkommen til nye kollegaer og farvel til tidligere.
Det betyder at nogle af jer vil kunne opleve nye
ansigter ude i jeres afdelinger og på kontoret på
Rådmandsvej. I Skælskør Boligselskab er der ansat
dygtige folk til at varetage grøn service, beboerservice, administration samt boligsocialt arbejde.
I kan her se listen over ansatte, som I møder
i driften og administrationen;

Heine er bosat i Slagelse, og havde ønske om et
arbejdssted tættere på sit hjem.
Heine overtager stillingen efter Per Jensen, som i
december 2021 valgte at søge nye udfordringer i
et andet boligselskab.
Bestyrelsen og DAB ser frem til et godt samarbejde med Heine, og vi håber, at I vil tage godt imod
ham.
Markvandringer
I løbet af april og maj måned bliver der afholdt
markvandringer i alle afdelinger i Skælskør Boligselskab.
På en markvandring gennemgås afdelingernes 20årige drifts- og vedligeholdelsesbudget af driftschef Anders Esbjørn. Hermed sikres, at afdelingernes faktiske behov for vedligeholdelse svarer
med de budgetterede beløb.
Afdelingsbestyrelser er inviteret med til markvandringen, så de kan komme med deres input til
gennemgangen. I afdelinger, hvor der ikke er
valgt en afdelingsbestyrelse, vil kontaktpersoner
fra afdelingen og fra selskabsbestyrelsen deltage.
Arbejdet med drifts- og vedligeholdelsesbudgetterne er med til at danne grundlaget for afdelingernes budget og husleje for kommende år, og vil
komme til afstemning i alle afdelinger på de ordinære afdelingsmøder i november 2022.
Kvalitetssikring af budgetter
Som en del af en ny lovgivning
skal alle almene boligafdelingers
drifts- og vedligeholdelsesbudgetter undergå det, der bliver
betegnet som ’ekstern granskning’.
Derfor vil ansatte fra KUBEN i løbet af 2022 gennemgå alle bygningsdele i alle afdelinger, og vurdere stand og levetid og herefter sammenholde
det med det budget DAB og afdelingsbestyrelserne har lagt.
Resultatet af den eksterne granskning vil blive
fremlagt for selskabsbestyrelsen, og indgå som
en del af budgetfremlæggelsen på efterårets
ordinære afdelingsmøder.
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Administration:
 Josefine Humeniuk Esrup – Teamchef, startede i
Skælskør Boligselskab i oktober 2021. Ansat i
DAB siden januar 2017.
 Anders Esbjørn – Driftschef, startede i DAB og
Skælskør boligselskab i marts 2021
 Ditte Holst – Afdelingssekretær, har været i
Skælskør Boligselskab siden 2007
 Marianne Assenholt – Økonomikonsulent, har
været i Skælskør Boligselskab siden 1995
 Tina Jensen – Boligrådgiver for Skælskør, vikar
for Marianne Tomczyk siden september 2021.
 Dorthe Holtzen-Larsen, Boligrådgiver primært
for Sorø Boligselskab- ansat i DAB siden 2013.
Boligsociale medarbejdere:
 Anja Nielsen – Boligsocial leder, har været i
Skælskør Boligselskab siden 2011. Arbejder
primært med beboere over 25 år, der har behov
for forskellige former for rådgivning.
 Omer Durakovic – Boligsocial ansat, har været i
Skælskør Boligselskab siden maj 2021. Arbejder
primært med unge i startboliger i afd. 18 og 22.
Driftskontor:
 Heine Østerbæk, Ejendomsleder, ansat i
Skælskør Boligselskab 1. marts 2022
 Rene Eichen, Ejendomsmesterassistent, ansat
i Skælskør Boligselskab 1. juni 2021.
 Randi von Qualen Andersen, Ejendomskontorsekretær, ansat i Skælskør Boligselskab
1. oktober 2021.
Beboerservice/grøn service/rengøring:
 Nicolai Kruhøffer
 Martin B. Nielsen
 Lene Rasmussen
 Helene Thomsen
 Arne Augustsen
 Kim Andersen
 Jacob T. Andersen
 Per Larsen
 Heidi Olsen
 Sanne Christensen
 Lone Thomsen
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