
	  
	  
	  
	  
	  

Et	  nyt	  år	  er	  kommet	  og	  derfor	  kommer	  også	  et	  nyt	  nyhedsbrev.	  
Nyhedsbrevet	  udkommer	  hver	  2.	  måned	  og	  vil	  informere	  om	  nyheder	  fra	  
Titanparken,	  nyt	  fra	  den	  sociale	  vicevært,	  informationer	  fra	  
ejendomskontoret	  og	  nyt	  fra	  afdelingsbestyrelsen.	  

	  

Adventureklubben	  inviterer	  til	  	  
FASTELAVNSFEST	  	  

	  
Klæd	  dig	  ud	  og	  kom	  til	  fastelavnsfest	  i	  

Titanparken.	  
	  

Vi	  skal	  slå	  katten	  af	  tønden,	  og	  så	  vil	  der	  
selvfølgelig	  

være	  præmier	  til	  bedste	  udklædning.	  
	  
	  

Festlighederne	  foregår	  
mandag	  d.	  16	  februar	  kl.	  16.00	  i	  gård	  2	  

	  

Nyheder	  fra	  Titanparken	  
Februar/	  Marts	  2015	  



	  
	  

	  

Nye	  aktiviteter	  i	  Titanparken	  
	  

Lektiehjælp	  for	  voksne	  
Det	  er	  nu	  muligt	  for	  voksne	  at	  få	  hjælp	  til	  lektierne.	  	  
Kirsten	  fra	  Nørrebro	  Bibliotek	  hjælper	  med	  lektier	  fra	  alle	  fag.	  
Det	  er	  gratis	  og	  foregår	  i	  Titanparken.	  
Ring	  på	  telefonnummer	  51	  36	  12	  42	  og	  aftal	  en	  tid.	  	  
	  
Danseundervisning	  for	  alle	  mellem	  8	  –	  18	  år.	  	  
Der	  undervises	  i	  Dancehall	  af	  en	  professionel	  danser	  fra	  	  
foreningen	  Global	  Kidz.	  	  
Der	  er	  kun	  1	  ledig	  plads	  tilbage	  på	  holdet,	  men	  det	  er	  muligt	  at	  blive	  
skrevet	  op	  på	  en	  venteliste.	  Det	  koster	  40kr.	  om	  måneden	  at	  deltage.	  
Kontakt	  Helle,	  den	  sociale	  vicevært	  på	  tlf.	  21	  37	  13	  73.	  
Hver	  torsdag	  kl.	  18.00	  –	  19.00	  i	  fælleshuset.	  	  

	  
Faste	  aktiviteter	  i	  Titanparken	  

	  
Mandag	   Tirsdag	   Onsdag	   Torsdag	  
Adventureklub	  
Kl.	  16.00	  –	  17.30	  
Mødes	  ved	  
fælleshus	  
	  

Syklub	  for	  
kvinder	  
Kl.	  17.00-‐19.00	  
Fælleshuset	  
	  

Lektiecafe	  
Kl.	  16.00-‐18.00	  
Fælleshuset	  

*Kingo	  Kirkens	  	  
kvindeklub	  
Kl.	  16.00-‐18.00	  
Fælleshuset	  
	  

	   	   	   Dans	  for	  børn	  
og	  unge	  
Kl.	  18.00–19.00	  	  
Fælleshuset	  

*	  se	  flyer	  for	  datoer	  

Aktiviteter i Titanparken 



	  
	  
	  
	  
Reklame	  for	  Ressourcecenter	  Ydre	  Nørrebro	  	  

	  
Ressourcecenter	  Ydre	  Nørrebro	  er	  et	  aktivitetscenter	  med	  mange	  
frivillige	  foreningers	  aktiviteter	  for	  unge	  på	  Nørrebro.	  Der	  er	  fokus	  på	  
uddannelse,	  fritid	  og	  forpligtende	  engagement	  hos	  de	  unge,	  der	  kommer	  i	  
centeret.	  
	  
Alle	  i	  alderen	  13	  –	  18	  år	  er	  velkomne	  i	  ressourcecenteret	  og	  der	  er	  
masser	  af	  aktiviteter	  og	  ting	  at	  lave.	  	  
	  
Du	  kan	  gå	  til	  bl.a.:	  	   	   Og	  du	  kan	  få	  hjælp	  til	  bl.a.:	  
-‐ Fodbold	   	   -‐	  Danskundervisning	  	  
-‐ Parkour	  	   	   -‐	  Matematikundervisning	  
-‐ Drengeklub	  	   	   -‐	  Andre	  lektier	  
-‐ Pigeklub	  	   	   -‐	  At	  søge	  et	  fritidsjob	  
-‐ Kickboksning	   	   -‐	  Høre	  om	  uddannelse	  

	  
Men	  det	  er	  ikke	  det	  eneste…!	  Der	  er	  mange	  andre	  muligheder	  for	  børn	  	  
og	  unge	  i	  Ressourcecenteret.	  
	  
Gå	  ind	  og	  kig	  nærmere	  på	  deres	  hjemmeside:	  www.rcyn.dk	  
	  
I	  er	  også	  velkommen	  til	  at	  kigge	  forbi.	  Skriv	  en	  mail	  til	  info@kantara.dk	  
og	  aftal	  en	  dag.	  Så	  kan	  I	  se	  og	  høre	  nærmere	  om	  aktiviteterne.	  	  	  
	  

	  
	  
	  

Aktiviteter  

Adressen	  er	  
Tagensvej	  85	  D	  

Åbningstider:	  
Mandag	  –	  søndag:	  kl.	  15.00	  –	  21.00	  
Lørdag:	  lukket	  



	  
Mit	  navn	  er	  Helle,	  jeg	  er	  uddannet	  socialrådgiver	  og	  arbejder	  som	  social	  
vicevært	  i	  Titanparken.	  	  
Jeg	  giver	  råd	  og	  vejledning:	  

v Hvis	  du	  har	  problemer	  med	  at	  betale	  husleje,	  kan	  jeg	  hjælpe	  med	  	  	  

at	  lave	  afdragsordninger	  med	  AKB	  i	  forbindelse	  med	  

huslejerestance	  

v Om	  gæld	  og	  økonomi	  

v Hvis	  du	  skal	  have	  hjælp	  til	  at	  få	  kontakt	  til	  kommunen	  eller	  andre	  

myndigheder	  

v Hvis	  du	  har	  problemer	  med	  at	  få	  udbetalt	  dine	  ydelser	  

v Hvis	  du	  har	  problemer	  med	  naboen	  eller	  andre	  beboere	  

v Personlige	  problemer	  

v Ensomhed	  	  

v Eller	  noget	  andet	  	  

Jeg	  har	  tavshedspligt,	  så	  det	  vi	  taler	  om	  bliver	  ikke	  sagt	  

videre	  til	  andre	  

Jeg	  kan	  træffes	  i	  Fælleshuset:	  

Hver	  mandag	  fra	  klokken	  10.00	  –	  12.00	  

Hver	  torsdag	  fra	  klokken	  15.00	  –	  17.00	  

Hvis	  tidspunkterne	  passer	  dårligt,	  kan	  du	  kontakte	  mig,	  så	  finder	  vi	  et	  

andet	  tidspunkt:	  

Tlf.	  21371373	   	   Mail:	  hgi@kab-‐bolig.dk	  

Den	  sociale	  vicevært	  



	  
	  

Cigaretskodder	  i	  haver	  
Flere	  beboere	  fra	  stueetagen	  har	  henvendt	  sig	  til	  mig	  på	  grund	  af	  
cigaretskodder	  i	  deres	  haver.	  De	  oplever,	  at	  naboerne	  fra	  opgangen	  ryger	  	  
på	  altanen	  og	  efterfølgende	  smider	  cigaretskodderne	  ud	  over	  altanen.	  	  	  
	  
	  
Flere	  har	  givet	  udtryk	  for,	  at	  det	  ikke	  er	  særlig	  rart	  at	  være	  i	  en	  have	  fyldt	  
med	  cigaretskodder.	  Så	  vær	  venligst	  opmærksom	  på	  ikke	  at	  smide	  
cigaretskodder	  eller	  andet	  affald	  ud	  over	  altanen.	  	  

	  
Et	  nyt	  år	  og	  en	  ny	  mulighed	  for	  at	  søge	  penge!	  

Går	  du	  rundt	  med	  den	  gode	  ide	  til	  sjove	  og	  spændende	  aktiviteter	  i	  
Titanparken	  i	  år	  2015?	  
	  
Det	  er	  stadig	  muligt	  at	  søge	  penge	  i	  helhedsplanen	  til	  afholdelse	  af	  
aktiviteter	  og	  arrangementer	  i	  Titanparken.	  	  
	  
Kontakt	  den	  sociale	  vicevært	  ang.	  ansøgningsskema.	  Hun	  hjælper	  også	  
gerne	  med	  at	  udfylde	  det.	  	  
	  

	  
	  
	  

>>>>>Gratis	  røgalarmer<<<<<	  
Hent	  en	  gratis	  røgalarm	  på	  ejendomskontoret	  i	  
åbningstiden.	  Der	  er	  et	  begrænset	  antal,	  så	  det	  er	  
efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  	  

Den	  sociale	  vicevært	  



Ejendomskontoret	  
	  
Stativer	  med	  hundeposer	  
I	  vores	  afdeling	  er	  det	  i	  orden	  at	  lufte	  sin	  hund.	  	  
Der	  er	  dog	  et	  par	  regler,	  som	  hundeejerne	  skal	  overholde:	  
• Du/I	  skal	  have	  en	  tilladelse	  til	  at	  have	  hund	  i	  vores	  lejemål.	  
• Hunden	  må	  gerne	  luftes	  i	  vores	  område,	  	  
• men	  den	  skal	  føres	  i	  snor.	  
• Efterladenskaber	  skal	  straks	  fjernes.	  
Til	  hundens	  eventuelle	  efterladenskaber	  har	  afdelingen	  	  
opsat	  hundestativer	  flere	  steder	  i	  afdelingen,	  som	  frit	  kan	  benyttes.	  

	  

Affaldshåndtering	  
Vi	  skal	  bruge	  jeres	  hjælp	  til	  at	  undgå	  ophobning	  af	  skrald	  i	  lighed	  med	  
det	  indsatte	  billede.	  Ved	  at	  overholde	  afdelingens	  husorden,	  kan	  vi	  i	  
fremtiden	  hjælpe	  afdelingen	  med	  at	  se	  pæn	  og	  ryddelig	  ud.	  Vi	  har	  alle	  et	  
ansvar	  her.	  
	  
I	  husordenen	  står	  der	  klart	  og	  tydeligt,	  	  
at	  beboerne	  er	  forpligtet	  til	  at	  sortere	  	  
deres	  affald	  efter	  de	  til	  enhver	  tid	  	  
gældende	  regler	  og	  muligheder.	  
	  
Hvis	  der	  er	  tvivl	  om	  hvordan	  affaldet	  skal	  håndteres,	  bedes	  man	  læse	  
afdelingens	  husorden	  under	  afsnit	  affald.	  Råd	  og	  vejledning	  kan	  også	  
gives	  ved	  henvendelse	  på	  ejendomskontoret.	  
	  

Åbningstid	  på	  Ejendomskontoret:	  
Tirsdag,	  Onsdag,	  Fredag	  kl.	  8.30	  –	  9.00	  og	  Torsdag:	  kl.	  16.00	  –	  17.00	  
Telefontid	  på	  tlf.:	  35838940:	  
Mandag,	  tirsdag,	  onsdag	  og	  fredag	  kl.	  9.00	  –	  10.00	  og	  	  
Torsdag	  kl.	  15.00	  -‐16.00	  	  



	  
	  
	  

Udvalg	  i	  Titanparken	  
Afdelingsbestyrelsen	  har	  oprettet	  fire	  udvalg,	  som	  hver	  har	  en	  
torveholder	  fra	  bestyrelsen.	  Bestyrelsen	  håber,	  at	  beboerne	  vil	  melde	  
sig	  ind	  i	  udvalgene,	  og	  sammen	  vil	  vi	  så	  sætte	  rammerne	  for,	  hvordan	  
udvalgets	  arbejde	  skal	  tilrettelægges.	  Det	  er	  individuelt	  for	  hvert	  udvalg	  
hvilke	  opgaver	  og	  tid,	  man	  skal	  ligge	  i	  udvalget.	  
	  

De	  fire	  udvalg:	  
Fælleshusudvalget	  
Dette	  udvalg	  handler	  om	  at	  være	  med	  til	  at	  bestemme,	  hvordan	  
fælleshuset	  skal	  se	  ud	  og	  hvilke	  standarder,	  der	  skal	  være	  for	  service	  
mv.	  I	  udvalget	  kan	  du	  være	  med	  til	  at	  ligge	  fremtidige	  planer	  for	  
Fælleshuset.	  Udlejning	  står	  Ejendomskontoret	  for	  og	  optælling	  og	  
rengøring	  vil	  Titanparkens	  rengøringsfirma	  stå	  for.	  

	  
Netværksudvalget	  
Dette	  udvalg	  handler	  om	  at	  være	  med	  til	  at	  arrangere/opbygge	  sociale	  
netværk	  beboerne	  imellem.	  Netværket	  skal	  arbejde	  sammen	  med	  Helle	  
og	  Johanne,	  men	  når	  disse	  stopper,	  er	  det	  tanken	  at	  Netværksudvalget	  
kan	  tage	  over	  og	  køre	  videre.	  
	  
Have/Gård-‐udvalget	  
Dette	  udvalg	  handler	  om	  at	  være	  sammen	  om	  at	  opstille	  retningslinjer	  
for,	  hvordan	  en	  god	  have	  og	  gård	  skal	  se	  ud.	  	  
	  
Affaldssorteringsudvalget	  
Dette	  udvalg	  handler	  om	  at	  være	  med	  til	  at	  finde	  på	  gode	  kreative	  idéer,	  
der	  kan	  gøre	  Titanparken	  bedre	  til	  at	  affaldssortere,	  som	  foreskrevet	  af	  
Københavns	  Kommune,	  så	  vi	  kan	  holde	  huslejen	  nede.	  	  

Afdelingsbestyrelsen	  



	  
	  
	  
Afdelingsbestyrelsens	  repræsentanter	  i	  udvalgene:	  
Netværksgruppen	  repræsenteres	  af	  Fadli	  Kadim	  
Affaldssorterings-‐	  eller	  renovationsgruppen	  repræsenteres	  af	  
Nakalema	  Iversen	  
Have/Gård-‐udvalget	  repræsenteres	  af	  Jan	  Erik	  Olsen	  
Fælleshusudvalget	  repræsenteres	  af	  Farid	  Chahade	  
	  
Afdelingsbestyrelsens	  rolle	  i	  udvalgene	  
Afdelingsbestyrelsens	  (AB)	  repræsentant	  er	  med	  på	  lige	  fod	  med	  de	  
andre	  medlemmer	  af	  udvalgene.	  De	  fortæller	  AB,	  hvad	  der	  sker	  i	  
udvalgene	  og	  kan	  også	  formidle	  beskeder	  fra	  AB	  til	  udvalgene.	  
Udvalgene	  skal	  så	  være	  med	  til	  at	  stille	  gode	  kreative	  forslag,	  som	  kan	  
vedtages	  ved	  beboermøderne.	  
	  

Afdelingsbestyrelsen	  opfordrer	  alle	  til	  at	  melde	  sig	  til	  
det	  eller	  de	  udvalg,	  som	  man	  synes,	  man	  har	  lyst	  og	  
tid	  til	  at	  bidrage	  til.	  AB	  håber	  at	  så	  mange	  beboere	  
som	  muligt	  vil	  melde	  sig,	  så	  vi	  kan	  løfte	  i	  flok!	  

	  
	  
Kontaktoplysninger	  
Afdelingsbestyrelsen	  kan	  træffes	  den	  første	  torsdag	  i	  hver	  måned	  i	  
fælleshuset	  kl.	  18.00.	  	  
Hvis	  ikke	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  møde	  op,	  så	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  
sende	  en	  mail	  til	  ab@titanparken.dk.	  	  
	  

	  

Afdelingsbestyrelsen	  


