Januar 2019

Kære beboere i Søndermarken

Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår !
2018 har på flere måder været et turbulent år i Søndermarken:
Der er kommet en helt ny bestyrelse, som nu er ved at finde sine egne ben at stå på. Den store
opgave de næste år er renoveringsprojektet. Bestyrelsen er en meget aktiv deltager i
følgegruppen, hvor vi taler beboernes sag overfor projektledelse og entreprenør.
Renoveringen har længe været i gang i blok 5 og snart kommer turen til blok 4. Det er tit svært at
være de første og i blok 5 er ikke alting forløbet, som vi kunne ønske os. Der er nu mange tiltag i
gang for at forbedre processen.
Bestyrelsen vil opfordre alle til at deltage i de informationsmøder, som I bliver indbudt til. Det er
meget vigtigt, at I forstår, hvad renoveringen betyder i detaljer for beboerne.
For blok 4 er det første informationsmøde tirsdag d. 15. januar kl. 19.00-21.00 i Kvartershuset
(indgang fra Roskildevej). Mødet er kun for blok 4, de andre blokke bliver inviteret, når
renoveringen nærmer sig.

Et nyt initiativ fra bestyrelsen er DIALOGCAFEEN, som er ved at blive indrettet i et lokale i nr. 72.
Tanken er, at beboerne kan komme forbi nogle gange om ugen til en snak med andre beboere
over en kop kaffe, måske more sig over et brætspil eller se tv.
Vi starter langsomt med et par gange ugentligt, I får nærmere besked om tidspunkterne.
Søndag d. 13. januar kl. 11-13 holder vi åbent i Dialogcafeen, så I kan se lokalerne. Alle er
hjerteligt velkomne.
PS: På grund af renoveringen skal I gå ind gennem nr. 72 og ind i vaskeriet, så er det første dør til
højre. Vi skal nok sørge for, at alle kan komme ind, også uden den rigtige brik 
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