
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sommer	  og	  sol	  har	  indtaget	  Titanparken.	  Det	  er	  derfor	  tid	  til	  et	  nyt	  

nyhedsbrev.	  Nyhedsbrevet	  udkommer	  hver	  2.	  måned	  og	  vil	  informere	  

beboerne	  om	  nyheder	  fra	  Titanparken,	  nyt	  fra	  Den	  Sociale	  Vicevært,	  

Informationer	  fra	  Ejendomskontoret,	  samt	  om	  aktiviteter	  i	  

Titanparken.	  	  

Sommerferie	  i	  Titanparken	  	  

Aktiviteterne	  i	  Titanparken	  holder	  sommerferielukket	  i	  julimåned.	  

Herunder	  kan	  du	  se,	  hvornår	  aktiviteterne	  starter	  op	  igen:	  

 Syklubben	  starter	  op	  igen	  d.	  5.	  August	  2014	  	  

 Adventureclubben	  starter	  op	  igen	  d.	  11.	  August	  2014	  	  

 Lektiecafeen	  starter	  op	  igen	  d.	  13.	  August	  2014	  

 Læsegruppen	  starter	  op	  igen	  d.	  4.	  september	  2014	  	  

 Kvindecafeen	  starter	  op	  igen	  d.	  11.	  september	  2014	  

Den	  Sociale	  Vicevært	  i	  Titanparken	  holder	  ferie	  fra	  d.	  7.	  juli	  og	  kan	  

træffes	  igen	  fra	  d.	  28.	  juli.	  	  

Ejendomskontoret	  holder	  åbent	  hele	  sommeren	  med	  de	  normale	  

åbningstider.	  	  

	  
	  

Nyheder	  fra	  Titanparken	  
Juli	  /	  august	  2014	  



	  

Sommerfest	  i	  Titanparken	  
Sæt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  i	  kalenderen	  d.	  23.	  August	  –	  der	  er	  sommerfest!	  

Loppemarked	  

Der	  vil	  blive	  arrangeret	  et	  loppemarked	  på	  dagen,	  så	  tøm	  loftrummet	  
eller	  kælderrummet	  for	  alle	  ting	  eller	  tøj,	  der	  ikke	  længere	  bruges.	  Det	  
kan	  jo	  være,	  at	  dine	  naboer	  står	  og	  mangler	  lige	  netop	  det	  skab,	  trøje,	  
sko,	  bord,	  legetøj	  etc.,	  som	  du/I	  ikke	  længere	  bruger.	  Der	  vil	  også	  være	  
mulighed	  for	  at	  sælge	  din	  yndlingsret	  eller	  yndlingskage,	  så	  find	  din	  
indre	  mester-‐kok	  frem	  og	  imponer	  dine	  naboer	  med	  lækre	  sager.	  

Man	  står	  selv	  for	  sin	  egen	  stand.	  Så	  hvis	  du/I	  skal	  bruge	  et	  bord,	  stole	  
eller	  tæpper,	  skal	  du	  selv	  medbringe	  det.	  	  

Scenen	  er	  din!	  

Der	  vil	  blive	  arrangeret	  en	  scene,	  hvor	  du/I	  kan	  stille	  op	  og	  vise	  jeres	  
talenter	  frem	  for	  jeres	  naboer.	  Det	  kunne	  eksempelvis	  være	  at	  spille	  
musik,	  danse,	  fortælle	  gode	  historier	  eller	  noget	  helt	  fjerde.	  Så	  brug	  
sommeren	  på	  at	  tænke	  over,	  hvad	  du/I	  kunne	  have	  lyst	  til	  at	  optræde	  
med.	  

OBS!	  En	  invitation	  med	  endeligt	  program	  kommer	  senere.	  	  

Frivillig	  hjælp	  til	  dagen	  

Der	  vil	  være	  brug	  for	  frivillige	  kræfter	  på	  selve	  dagen.	  Opgaverne	  er	  
ikke	  store,	  men	  jo	  flere	  der	  vil	  hjælpe,	  jo	  bedre	  er	  det.	  Der	  bliver	  
afholdt	  et	  frivilligmøde	  d.	  6.	  August	  kl.	  16.30	  i	  Fælleshuset,	  hvor	  
alle	  der	  har	  lyst	  til	  at	  give	  en	  hånd	  med,	  kan	  komme	  og	  høre	  nærmere	  
om	  opgaverne.	  Hvis	  du	  er	  forhindret	  i	  at	  komme	  til	  mødet,	  men	  gerne	  
vil	  hjælpe,	  så	  send	  en	  mail	  til	  aktivitet.titan@gmail.com,	  så	  kan	  du	  
høre	  nærmere	  om	  opgaverne.	  

	  



	  

Aktiviteter	  i	  Titanparken	  
	  

Kunstprojekt	  for	  børn	  
Som	  de	  foregående	  år	  vil	  der	  komme	  et	  kunstprojekt	  for	  børnene	  i	  
Titanparken.	  Datoerne	  er	  d.	  7.	  –	  9-‐	  august,	  så	  husk	  at	  sætte	  kryds	  i	  
kalenderen!	  Yderligere	  information	  vil	  komme	  senere,	  så	  hold	  øje	  med	  
opslag	  i	  opgangene.	  	  
	  
Aktivitetsmedarbejder	  
Ønsker	  du	  at	  bidrage	  til	  et	  endnu	  bedre	  naboskab	  i	  Titanparken?	  
Og	  har	  du	  gode	  ideer	  til	  arrangementer	  og	  aktiviteter	  for	  dig	  og	  dine	  
naboer?	  Hvis	  ja,	  så	  vil	  jeg	  meget	  gerne	  høre	  fra	  dig!	  
	  	  

Jeg	  hedder	  Johanne	  og	  er	  ansat	  til	  at	  hjælpe	  med	  opstart	  af	  nye	  ideer	  
og	  aktiviteter,	  så	  kom	  endelig	  med	  forslag!	  
	  

Det	  kan	  eksempelvis	  være,	  hvis	  du	  vil:	  
Ø starte	  en	  løbeklub	  med	  dine	  naboer	  
Ø starte	  en	  kortklub	  med	  dine	  naboer	  
Ø lave	  en	  fodboldturnering	  med	  dine	  naboer	  
Ø lave	  en	  udflugt	  med	  dine	  naboer	  
Ø eller	  andre	  spændende	  aktiviteter/arrangementer	  
	  
OBS!	  Hvis	  der	  skal	  søges	  om	  midler,	  skal	  ansøgning	  indgives	  til	  den	  
sociale	  vicevært	  minimum	  4	  uger	  før	  aktiviteten	  afholdes,	  når	  det	  
ansøgte	  beløb	  er	  over	  kr.1000,-‐.	  Er	  det	  ansøgte	  beløb	  under	  kr.	  1000,-‐	  
kan	  der	  ansøges	  2	  uger	  før	  aktiviteten	  afholdes	  .	  
	  

Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  bemærke,	  at	  du/I	  selv	  har	  ansvaret	  for	  
aktiviteten.	  
Kontakt	  mig	  på	  tlf.:	  21761049	  eller	  aktivitet.titan@gmail.com	  	  
	  

Venlig	  hilsen	  Johanne	  Hansson	  	  
	  
	  



	  

Den	  Sociale	  Vicevært	  
	  

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	   hgi@kab-‐bolig.dk	  

	  



	  

Den	  Sociale	  Vicevært	  
	  

Er	  du	  og	  din	  hustand	  forsikret	  af	  en	  indboforsikring?	  
	  
Hvert	  år	  kommer	  familier	  i	  den	  svære	  situation,	  at	  de,	  i	  værste	  fald,	  
mister	  alle	  deres	  ejendele.	  Det	  kan	  f.eks.	  være	  på	  grund	  af:	  

v Indbrud	  eller	  tyveri	  
v Brand	  
v Større	  vandskader	  
v Skader	  efter	  stormvejr	  	  

	  
AKB	  København	  har	  ikke	  tegnet	  en	  forsikring,	  som	  dækker	  dine	  
ejendele	  eller	  indbo.	  
Derfor	  får	  du	  ikke	  erstatning,	  hvis	  dine	  private	  ting	  skades	  eller	  
stjæles.	  
	  
Det	  er	  dit	  ansvar	  at	  sikre	  dine	  private	  ejendele	  ved	  at	  tegne	  en	  
indboforsikring.	  
	  
På	  hjemmesiden	  www.forsikringsoplysningen.dk	  kan	  du	  finde	  
information	  om	  indboforsikring.	  
Du	  er	  også	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  den	  sociale	  vicevært,	  hvis	  du	  har	  
spørgsmål.	  
	  

Røgalarm	  kan	  redde	  liv	  
	  

En	  røgalarm	  kan	  vække	  dig	  og	  din	  familie	  i	  tilfælde	  af	  brand.	  En	  
røgalarm	  koster	  under	  100	  kr.	  og	  fås	  i	  alle	  store	  byggemarkeder.	  Vælg	  
altid	  en	  alarm	  med	  VAREFAKTA	  logo.	  
	  
På	  hjemmesiden	  www.brandforebyggelse.dk	  	  
kan	  du	  læse	  mere	  om	  forebyggelse	  af	  brand	  i	  boliger.



	  

Ejendomskontoret	  
	  

	  
BRUG	  SKAKTEN	  RIGTIGT!	  

	  
	  
Vi	  vil	  fra	  Ejendomskontorets	  side	  gerne	  anmode	  beboerne	  i	  
Titanparken	  om	  at	  tage	  hensyn,	  når	  man	  benytter	  affaldsskakten.	  	  
Det	  er	  desværre	  ikke	  ualmindeligt,	  at	  madvarer,	  bleer	  og	  andet	  
husholdningsaffald	  bliver	  smidt	  direkte	  i	  skakten.	  Meningen	  er,	  at	  
affaldet	  skal	  pakkes	  i	  plastic-‐affaldsposer,	  inden	  det	  smides	  i	  
skakten.	  Det	  vil	  gøre	  affaldshåndteringen	  mindre	  ubehagelig	  for	  
servicemedarbejderne	  og	  vi	  vil	  slippe	  for	  lugtgener	  i	  kældergangene.	  
Vi	  henstiller	  i	  øvrigt	  til,	  at	  der	  ikke	  smides	  flasker,	  glas	  eller	  andre	  
skarpe	  genstande	  i	  skakten,	  da	  dette	  er	  til	  fare	  for	  de	  personer,	  som	  
udfører	  affaldshåndteringen.	  Vi	  har	  fortsat	  problemer	  med	  stoppede	  
skakte.	  Undgå	  venligst	  at	  smide	  store	  stykker	  pap,	  pizzabakker,	  
gardinstænger,	  tøj	  og	  andre	  former	  for	  specialaffald	  i	  skakten.	  
Den	  er	  kun	  til	  indpakket	  husholdningsaffald.	  Benyt	  de	  små	  
containere	  i	  gården	  til	  affald	  under	  1	  meter.	  Storskrald	  skal	  
bæres	  op	  til	  containergården	  i	  Titangade	  3,	  B.	  	  

	  
Hvis	  du	  får	  brug	  hjælp	  til	  en	  akut	  opstået	  skade,	  så	  kontakt	  
døgnvagten	  på	  tlf.:	  70208126.	  Dette	  er	  dog	  kun	  uden	  for	  
ejendomskontorets	  åbningstid!!	  	  
	  
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	  	  



	  
	  
	  
	  

	  

Så	  er	  sommeren	  lige	  om	  hjørnet!	  
Det	  betyder	  sol,	  ferie	  og	  afslapning	  –	  og	  ikke	  mindst	  endnu	  en	  omgang	  
FerieCamp!	  

	  

FerieCamp	  er	  Københavns	  Kommunes	  gratis	  tilbud	  og	  kultur-‐	  og	  
idrætsaktiviteter	  i	  skoleferierne	  for	  alle	  børn	  og	  unge	  mellem	  6	  –	  
17	  år.	  	  

	  

I	  uge	  27,	  28	  og	  29	  (mandag	  –	  fredag)	  afholder	  sommerens	  
FerieCamp	  og	  der	  er	  sammensat	  et	  spændende	  og	  sjovt	  program	  med	  
masser	  af	  muligheder	  for	  at	  prøve	  kræfter	  med	  forskellige	  aktiviteter	  
og	  sportsgrene.	  Alle	  aktiviteterne	  er	  gratis	  og	  kræver	  ikke	  tilmelding	  
(medmindre	  andet	  er	  angivet	  ved	  aktiviteten).	  Man	  skal	  bare	  møde	  op	  
med	  godt	  humør	  J	  	  

	  

Desuden	  afholdes	  der	  i	  uge	  30	  en	  super	  sej	  BeachCamp	  i	  samarbejde	  
med	  DGI,	  hvor	  der	  kører	  en	  bus	  til	  Amager	  Strand,	  hvor	  der	  kan	  spilles	  
beachfodbold,	  beachhåndbold,	  snorkling	  og	  en	  masse	  andet	  sjov.	  
Bussen	  har	  plads	  til	  15	  børn,	  så	  man	  skal	  tilmelde	  sig	  hos	  den	  lokale	  
campkoordinator	  under	  FerieCamp.
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