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Aktiviteter i
sommerferien

Skælskør
Boligselskab
ønsker alle
en dejlig
sommer

I løbet af sommeren
er der fodboldtræning
for de 8-12 årige.

Får du digital post fra DAB i din e-Boks ?
DAB er i en løbende proces for udsendelse af flere digitale breve til beboernes e-Boks. Dette er hurtigt og sparer både papir
og porto.
Indtil videre kan huslejeopkrævninger, huslejevarslinger og
forbrugsregnskaber udsendes digitalt.
DAB kan kun sende digital post til dig, hvis du giver
samtykke til os. Dette kan du selv gøre ved at logge ind
på ”din side” på www.dabbolig.dk.
Du er også velkommen til at kontakte lokalkontoret på
telefon 77320775, hvorefter vi kan ændre dit samtykke
til fremover at modtage digital post fra DAB, når det er
muligt.
Ønsker du at blive fritaget for digital post, skal du henvende
dig personligt til Borgerservice i Slagelse Kommune. Det er
kun din kommune, som kan fritage dig for brug af digital post.

Fodboldtræningen er
et samarbejde med
Skælskør Boldklub
og Get2Sport
Træningen vil foregå
på multibanen ved
Parkvej, men ugedage og tidspunkt kan
variere.
Derfor: Følg med på
facebook via
Skælskør Boligselskab
– Boligsocialt.

Når/hvis kommunen giver fritagelse, skal du oplyse dette til
DAB. Medbring papiret om din fritagelse til kontoret på Rådmandsvej 28, hvorefter du i DABs systemer også bliver fritaget
for digital post.
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Overblik giver overskud
• Er du kommet bagud med huslejen?
• Har du svært ved at få pengene til at slå til?
• Har du mistet overblikket over din økonomi?

Økonomirådgivningen er et gratis tilbud til alle beboere i Skælskør Boligselskab.
Økonomirådgivningen tilbyder også:
• Hjælp til budgetlægning
• Hjælp til netbank og Nem-Id
• Hjælp til kontakt med bank, kommune og kreditorer
• Dialog om styring af økonomi
Kontakt Mette eller Jakob i Økonomirådgivningen på tlf. 23 44 00 52 eller
kontakt@okonomirad.dk.
Den sidste onsdag i hver måned træffes økonomirådgivningen i Parkvejshuset.
Ring og aftal en tid for dit besøg.
Ordinære afdelingsmøder i november 2022.
Mød op og brug din indflydelse i beboerdemokratiet.
Når du bor i et alment boligselskab har du stor
indflydelse på, hvordan du vil bo, og hvad der skal
ske i din boligafdeling – det er beboerdemokrati.
Hvert år i november måned inviterer boligafdelingens bestyrelse til afdelingsmøde. Alle beboere
kan deltage på mødet, og det er her, at du kan
være med til at vedtage afdelingens budgetter,
moderniseringer og ordensregler.

Hils, smil og vink ... det er den korteste
afstand mellem mennesker
Det er sommer, solen skinner,
og vi hygger og spiser udenfor.
Husk at vise og tage hensyn til
hinanden.

Det er dig, der sammen med de øvrige beboere på
afdelingsmødet, vælger hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen. Alle beboere kan stille op til
bestyrelsen, og man vælges ind for to år ad gangen.
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