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Radius varoņu balvas 2021  
Sveicam mūsu Radius varoņu balvu 2021 uzvarētājus un dalībniekus. 
Vairāk nekā 100 īrnieki piedalījās mūsu virtuālajā apbalvošanas ceremonijā  
22. jūlijā, un uzvarētāji ir: 
Labs kaimiņš 
Šī balva sumina tos kaimiņus mūsu Radius 
kopienās, kuri ir vislabākie starp miljoniem un ir 
darījuši visu iespējamo un neiespējamo, lai radītu 
pozitīvas izmaiņas: 
y Marie, Loughview Fold  
y Jacky, Glen Fold  
y Arthur, Hillside Court  
y Peter, Meadowell Fold  
y Noel, Inverary Fold  
y Paul, Chisholm Court 

Veselīga dzīve un  
mācības 
Šī balva ir piešķirta tiem, kuri  
radījuši pozitīvas izmaiņas, iesaistoties vietējos 
projektos, tādos kā biodažādība, IT prasmes, 
pastaigu klubi un tamlīdzīgos: 
y Rathain Fold, Coleraine  
y Tullyvallen Fold, Newtownhamilton  
y Veronica Brown, Clonard Mid Shankill 

Challenge  
 

 Kopienas lepnums 
“Kopienas lepnums” ir atzinība 
kopienām, kas sadarbojas  
savu kopienu interesēs: 
y John, Neillsbrook Fold  
y Tonic Fold & Bangor  

Cubs  
y Ravenhill Social  

Change Group  

 Lokdauna leģenda 
Šī JAUNĀ balva ir atzinība tiem,  
kuri parādīja nodošanos citiem 
pandēmijas laikā, un mūsu Lokdauna 
leģenda 2021 ir: 
y Agnes, Tullaghmurry Fold  

Vissakoptākais dārzs 
Atzinība visam īrnieku un viņu kopienu lieliskajam 
darbam privātajos un kopienas dārzos. 

Radošuma balva 
Šī JAUNĀ kategorija ir 
atzinība tiem, kuri izcēlās ar 
savām radošajām prasmēm 
lokdauna laikā, un uzvarētājs 
ir: 
y Maine Fold,  

Randalstown  

2021. gada uzvarētāji ir: 
y Mary, Rosseden 
y Maine Fold, Randalstown  
y Quoile Fold, Downpatrick  
y Fold Mews, Bangor  
y Rathain Fold, Coleraine   
y Loopland Fold, Belfast     

Iedvesmojošais jaunietis Paldies jums…  
Paldies visiem, kuri veltīja laiku, lai aizpildītu 
nominācijas veidlapu un piedalītos mūsu 
virtuālajā apbalvošanas ceremonijā. Mēs 
pateicamies arī mūsu īrnieku izpildkomitejai par 
2021. gada balvu izstrādi un kandidātu vērtēšanu 
šogad kopā ar Radius valdi un personālu. 
Liels paldies arī shēmas koordinatoriem un 
kolēģiem, kuri atbalstīja īrniekus, lai viņi piedalītos 
mūsu pasākumā – no demonstrācijas uz lielā 
ekrāna kopējā istabā līdz Zoom lietošanas 
apmācībām! #teamwork 

 
Šī JAUNĀ balva ir atzinība 
jauniešiem, kuri devuši 
pozitīvu ieguldījumu Radius 
kopienā. Uzvarētāja ir: 
y Mya Darragh,  

Belfast  
  

 

Uzzini vairāk par mūsu uzvarētājiem turpmākajos 
Radius Mail ikmēneša izdevumos. 
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Pusdienas brīvā dabā!  
Šie ir svarīgākie Belfast Trust veselības un 
labjūtības dietologu ieteikumi: 

Burgeri un hotdogi ir bārbekjū pamatēdiens, 
bet mēdz būt trekni un sāļi, mēģiniet pāriet 
uz liesāku gaļu, vistu vai zivīm. 
Papildiniet ēdienu krāsu paleti ar augļiem 
un dārzeņiem, lai dienā sanāktu ieteicamie 
5 augļi un dārzeņi. 
Sekojiet līdzi, lai piedevas par daudz 
nepalielinātu kaloriju daudzumu – vai 
zinājāt, ka vienā ēdamkarotē majonēzes ir 
100 kcal? 
Ievērojiet mērenību alkohola patēriņā un 
centieties nepārsniegt ieteicamās 14 
alkohola vienības nedēļā. 

Ar dažām veselīgām bārbekjū un piknika 
receptēm var iepazīties vietnē 
www.nhs.uk/change4life/recipes! 

Kopīga telpa                                                            
Visa šī kopīgā telpa ir par JUMS! 
Carrickblacker Fold ir čakli strādājuši, 
piepildot grozus un podus, izmantojot 
savu Community Chest finansējumu! 
Izskatās skaisti! 
#teamwork 

 

Visi no KLT Fold ir ārkārtīgi lepni 
par Annu, kura drošsirdīgi nolēca 
ar izpletni, tādā veidā piesaistot 
ziedojumus £1900 apjomā suņu -
pavadoņu atbalstam! 
#superwoman 

Ja Tev ir kaut kas, ar ko Tu gribētu dalīties nākamajā 
biļetenā, sazinies ar savu shēmas koordinatoru vai 
sūti mums e-pastu uz 
tenant.engagement@radiushousing.org  

Birojs slēgts 
Mūsu birojs būs slēgts 2021. gada 30. augustā. Ja 
vajadzīgs steidzams remonts, zvani Connect24 grupai 
uz 02890 42 1010 vai novelc izsaukuma auklu. 

Lai jūs būtu centrā visam  
Radius vēlas, lai mūsu īrnieki būtu centrā visam tam, 
ko mēs darām. 
2021./22. gadā kopā ar īrniekiem un darbiniekiem 
mēs pārskatīsim sekojošās pakalpojumu jomas: 
y antisociālā uzvedība 
y sūdzības 
y māju apkārtnes uzturēšana 
y īrnieku iesaistīšanas stratēģija  

Mēs gribētu dzirdēt Tavas domas par to, kā mēs 
varētu uzlabot šos pakalpojumus. Ja Tev ir par to 
interese, lūdzu, piesakies tiešsaistē: 

www.tinyurl.com/S1G2122 
tenant.engagement@radiushousing.org 
Lesa 07803897719 / Christine 07542672833 

Reģistrējies 2021. g. vēlēšanām  
Neaizmirsti, ka Tava balss ir svarīga! 
Likums prasa Vēlēšanu birojam veikt aptauju, lai 
izveidotu jaunu reģistru. Mājsaimniecībām jūlijā 
vajadzētu būt saņēmušām brošūru par to, kā 
reģistrēties. 
Ir divi veidi, kā reģistrēties: 
y tiešsaistē: www.gov.uk/register-to-vote 
y iesniedzot veidlapu: zvani uz 02890446680 un 

palūdz izsūtīt veidlapu 

Labklājības padomi                                                                                    
Padomi, atbalsts un pārstāvība visos pabalstu jautājumos.  
Radius labklājības padomu speciālisti vienmēr palīdz 
īrniekiem un iedzīvotājiem. Palīdzību var saņemt pa tālruni 
vai izmantojot video zvanu. 
Saziņai… 
Lai uzzinātu vairāk vai pieteiktos pie mūsu 
Labklājības padomu speciālistiem: 

y zvani mūsu birojam uz 0330 123 0888,  
y runā ar mūsu mājokļu speciālistu vai 
y sūti e-pastu uz info@radiushousing.org. 

Remontu pieteikšana  
Lai pieteiktu remontu savā mājā, sazinies: 

 
Lai runātu ar kādu darbinieku 

Kontaktu uzturēšanai…  
Seko līdzi ziņām no Radius Housing:  

  

Mājokļu speciālists (Housing Officer) 
Ja jāsazinās ar mājokļu speciālistu vai mūsu kopienu 
grupu (Communities Team), zvani uz 0330 123 0888. 

Sazinies ar shēmas koordinatoru,  
lai saņemtu savu  

August Boredom Busters eksemplāru! 
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