Bliv ambassadør i Teglværksgården
Spar første måneds husleje og gør en forskel for fællesskabet
Som ny beboer i Teglværksgården har du mulighed for at få din første måneds husleje betalt ved at blive en af ambassadørerne for afdelingen – og oven i købet flytte ind 2
uger før dine naboer. Lyder det som noget for dig? Så læs videre…

Hvad er en ambassadør?
Som ambassadør får du indflydelse og er med til at skabe rammerne for fællesskabet i afdelingen og sikre, at afdelingen fungerer godt allerede fra første dag. Bare rolig du skal ikke klare det alene. Du vil nemlig indgå i en gruppe med andre ambassadører, der ligesom dig er nye beboere i afdelingen. Og så får I naturligvis også hjælp fra
AKB, Københavns medarbejdere.
Hvad laver en ambassadør?
Ambassadørerne sørger blandt andet for at arrangere en indflytningsfest for alle jer nye beboere, indrette jeres nye fælleslokale og lave sociale aktiviteter. Ambassadørerne
hjælper også de andre beboere godt i gang, når de flytter ind. Blandt andet ved at vise dem rundt i bygningen og hjælpe dem med at udfylde fejl- og mangelliste ved
indflytningen.

Med andre ord er du som ambassadør med til at præge din afdeling, og det sted du bor, på forskellige måder. Også når I skal danne jeres afdelingsbestyrelse. I AKB,
København er der nemlig beboerdemokrati. Det vil sige, at det er dig og dine naboer, der i fællesskab træffer mange af beslutningerne.

Sådan bliver du ambassadør
Hvis du har fået anvist din bolig via CIU, kan du søge om at blive ambassadør. Du vil modtage et link til en ansøgningsformular pr. mail. I din ansøgning vil vi meget gerne
høre, hvilke tanker du gør dig om fællesskabet med dine naboer, og hvordan du ser mulighed for at bidrage til fællesskabet.
Bemærk, at du som ambassadør skal kunne deltage i 3 aftenmøder samt deltage som rundviser og velkomstkomité, når dine naboer flytter ind. For konkrete mødedatoer
mv. se ambassadørprocessen (næste slide)

Ansøgningsfrist!
Du kan ansøge om at blive ambassadør, hvis du har fået tildelt en bolig i Teglværksgården. Ansøgningsfristen er den 24. november 2019

Ambassadørprocessen
fra 1. ambassadørmøde til stiftende afdelingsmøde

9. DECEMBER
Ambassadørmøde

17. FEBRUAR
Indflytning af
beboere 2. hold

4. FEBRUAR
Ambassadørmøde

16.30 – 19.00
KAB STUDIESTRÆDE 38
Mødelokale 2

16.30 – 19.00
KAB STUDIESTRÆDE 38
Mødelokale 2

31. JANUAR
Ambassadør
Indflytning

Indflytningsfest

09.00 – 15.00
Teglværksgården

14. FEBRUAR
Indflytning af
beboere 1. hold
09.00 – 15.00
Teglværksgården

Teglværksgården

9. MARTS
Ambassadørmøde
16.30 – 19.00
KAB STUDIESTRÆDE 38
Mødelokale 2

20. APRIL
Stiftende
afdelingsmøde
17.00 – 19.00
Teglværksgården

