BEBOERINFORMATION
Nyhedsbrev, juni 2021
Kære beboere, herunder finder I nyheder og nyttige informationer, som I kan bruge i jeres hverdag.

GÆSTEVÆRELSET ER KLART
Afdelingsbestyrelsen har etableret og møbleret det aftalte gæsteværelse i Stolpehøj 61, 1. sal. Som
for festlokalet vil gæsteværelset blive udlejet gennem ejendomskontoret. Der er plads til fire personer.
Lejer skal være beboer i Mosgårdsparken. Om lejen og betingelserne kan man læse på vores
hjemmeside: www.mosegaardsparken.com

FÆLLES GRILLAFTNER STARTER I JUNI
Disse lune sommeraftner er perfekte til en grillfest i fællesskabet. Hvis du har lyst til at være med, se
hele opslaget om grillaftner på opgangstavlen og meld dig hurtigst muligt til boligsocial medarbejder
Martin Justesen tlf.nr. 51 21 69 45. Udgiften til kød, tilbehør, salat og grillkul betales af afdelingen.
I skal selv medbringe drikkevarer. Der bliver kun indkøbt til dem der er tilmeldt. Vi glæder os til at
samles første gang på grillpladsen torsdag 24. juni 2021. Grillen tændes kl. 18.

MORGENMADSARRANGEMENT FOR BEBOERNE ER GENOPTAGET
Morgenmadsarrangement om mandagen mellem kl. 9 og 10:30 er genoptaget fra mandag den 21.
juni 2021. Vi mødes i Midtpunktet eller på grillpladsen i godt vejr. Hvis vi bliver mange, så bruger vi
selskabslokalet i nr. 61. Udgiften til indkøb af morgenmad er doneret af afdelingen, så du/I skal bare
komme med godt humør. HUSK coronapas / negativ test.

VIDERE ARBEJDE MED UDKAST TIL HELHEDSPLAN FRA 2014
Der er det sidste halve års tid været arbejdet med helhedsplanen på baggrund af Landsbyggefondens opfordring til at få renoveringsprojektet godkendt. Arbejdet er sket i tæt dialog mellem
følgegruppen for projektet, rådgiverne på projektet og KAB. Der er indsendt en mulig løsning til
Landsbyggefonden til afklaring. Det er ikke til at sige hvornår der kommer en tilbagemelding og
afklaring med Fonden – men et bud er i det tidlige efterår 2021. I bliver orienteret.
God sommer!
Afdelingsbestyrelsen Mosegårdsparken

