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Īrnieku konference! 

 
Pirmdien, 24. oktobrī, Radius rīkoja savu pirmo īrnieku konferenci 3 ga-
du laikā ar 180 dalībniekiem, kas mums pievienojās Glenavon viesnīcā 
Kukstaunā, lai apspriestu tādas tēmas kā ilgtspēja, dzīves dārdzība un 
īrnieku iesaistīšana. Paldies visiem, kas piedalījās, un tiem, kas pievieno-
jās mums, izmantojot Zoom platformu. 

“Kopienas lepnuma” balva sumināja īrnie-
kus, kas strādā kopā ar vietējās kopienas 
grupām, uzsverot kopienas lepnumu. 
 
2022. gada “Kopienas lepnuma” balvu ie-
guva Maine Fold Randalstown. 
 
Ar mūsu “Radošuma balvu” tika apbalvoti 
īrnieki, kuri izmantojuši savus radošos talan-
tus, lai radītu pārmaiņas savā kopienā. Šo-
gad par uzvarētāju kļuva Maureen Reid no 
Cromlyn Fold Hillsborough. 
 
Mūsu “Veselīga dzīvesveida un mācību” 
balva tiek piešķirta tām Radius kopienām, 
kas ir iesaistījušās vietējos projektos un po-
zitīvi ietekmējušas savas kopienas iedzīvotā-
jus. Šī gada uzvarētājs bija Global Crescent 
Belfast. 
 
Mūsu “Iedvesmojošā jaunieša” balvu pie-
šķir jauniešiem, kas dzīvo Radius kopienās, 
cenšas palīdzēt citiem un sniedz nozīmīgu 
pozitīvu ieguldījumu savā kopienā. Šogad 
uzvarēja Mya Darragh no Global Crescent. 
 
Kategorijā “Vissakoptākais dārzs” tika sa-
ņemtas 34 nominācijas no mūsu aizsargāta-
jiem, vispārējo vajadzību un individuālajiem 
dārziem. Labākā individuālā dārza uzvarētāji 
ir Robert un Fiona Kane no The Fort Bangor  
Labākais koplietošanas dārzs vispārējām 
vajadzībām ir Global Crescent Belfast. 

 
Uzvarētāji katrā aizsargāto dārzu apsaim-
niekošanas apgabalā:  
Tullyvallen Fold - Newtownhamilton  
Blaris Fold - Lisburn  
Sloan Court - Belfast  
Malton Fold - Belfast  
Neillsbrook Fold - Randalstown  
Fold Mews - Bangor 
Kopējie uzvarētāji: Foyle Fold - Derry/ 
Londonderry & Rathain Fold - Coleraine 
 
Paldies uzvarētājiem un visiem, kas iesūtīja 
nominācijas 2022. gada “Radius varoņu” 
balvām. Apskatiet Radius Facebook lapu, lai 
redzētu visu uzvarētāju fotogrāfijas.  

 

    Radius varoņi 
Konferences laikā mēs paziņojām uzvarētājus 2022. gada “Radius varoņu” 
balvu konkursā. Mūsu “Labā kaimiņa” kategorijā bija 22 nominācijas, un 
mūsu tiesneši izvēlējās 6 uzvarētājus no visas Ziemeļīrijas: 
 
Margaret McKelvey, Donard Fold Newcastle 
 
Nigel Fowler, Woodglen Lisburn 
 
Madeleine Weir, Millbrae Fold Broughshane 
 
Gary Kirkwood, Scrabo Fold Newtownards 
 
Mary McClaughlin, Malton Fold Belfast 
 
Dean Kelly, Laurel Gardens Coleraine 
 
 
 
 

Vai gribat būt mūsu nākamajā  
biļetenā? 

Tad, lūdzu, runājiet ar savu shēmas koordinatoru, mājokļu speciālistu, 
vai arī sūtiet e-pastu uz: 
tenant.engagement@radiushousing.org 
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                     Labklājības  
                     padomi 
Padomi, atbalsts un pārstāvība visos 
pabalstu tiesību aspektos.  
Radius labklājības padomu speciālisti 
ir gatavi atbalstīt un palīdzēt jums 
jautājumos par:  
y    pabalstiem,  
y    universālo kredītu,  
y    budžeta plānošanu. 
Sazinieties ar savu shēmas koordina-
toru vai mājokļu speciālistu, ja vēla-
ties nosūtījumu pie šiem speciālis-
tiem. 

                     Vecās  
                     pastmarkas 
 

Izlietojiet vecās pastmarkas vai no-
mainiet tās līdz 2023. g. 31. janvārim. 
Parastajām pastmarkām tagad būs 
svītrkodi, un vecā stila pastmarkas 
vairs nebūs derīgas! 
 

 
 

Ilgtspējas grupas tikšanās  
16. novembrī 

Turpinot darbu bioloģiskās daudzvei-
dības, atkritumu un to apsaimnieko-
šanas projektos, mēs esam izveidojuši 
Ilgtspējas grupu, lai izskatītu priekšli-
kumus par mēbeļu un apģērbu otrrei-
zējo pārstrādi, pārtikas ilgtspēju, 
kompostēšanu un zaļajiem pirku-
miem. Pirmā grupas tikšanās notiks 
trešdien, 2022. gada 16. novembrī, 
plkst. 10:00 (Zoom). Ja vēlaties uzzināt 
vairāk par šo grupu, runājiet ar shē-
mas koordinatoru vai sūtiet e-pastu 
Melanie uz 
sustainability@radiushousing.org. 

                     Piesakiet remontu  
                     tiešsaistē 
 

www.tinyurl.com/RadRepairs 
vai sūtiet e-pastu uz: 
responserepairs@radiushousing.org 

Balvas! 

 
 

Sveicam Donard Fold Ņūkāslā, kas ir 
ieguvis prestižo balvu “2022. gada 
Vislabāk uzturētais aizsargāto mājok-
ļu rajons”. Šai balvai bija nominēti vēl 
20 citi dalībnieki, tāpēc tas ir ievēro-
jams sasniegums. 
 
 
 
 
 
Sveicam Tullyvallen Fold 
Newtownhamilton, Rathain Fold Cole-
raine, Maine Fold Randalstown un 
Tullaghmurry Fold Portstewart, kam ir 
piešķirts Zaļā karoga statuss, kas aplie-
cina viņu koplietošanas dārzu teritoriju 
augstos standartus. 
 
Zaļā karoga balva ir starptautisks eta-
lons publiski pieejamiem parkiem un 
zaļajām zonām Apvienotajā Karalistē 
un visā pasaulē, un tas pirmo reizi tiek 
piešķirts mājokļu asociācijām Ziemeļīri-
jā. 
 

 

 

Palīdzēsim Air 
Ambulance! 

Šogad esam savākuši jau vairāk par £13000 
Air Ambulance vajadzībām. Mēs gribam 
palīdzēt Air Ambulance NI, kam nepieciešami 
£5500 dienā, lai sniegtu tās svarīgos pakalpo-
jumus. 
Katru dienu viņi dodas vidēji uz 2 izsauku-
miem, sniedzot steidzamu medicīnisko palīdzī-
bu pacientiem, kam nepieciešama anestēzija, 
asins pārliešana vai ķirurģiskas procedūras pēc 
dažādiem negadījumiem, tostarp negadīju-
miem uz ceļiem, darba vietā un kritieniem. Air 
Ambulance var atbalstīt ar dzimšanas dienas 
ziedojumiem, pensijas ziedojumiem, piemiņas 
ziedojumiem, ziedojumiem bēru ziedu vietā. 
Sazinieties ar shēmas koordinatoru/mājokļu 
speciālistu par to, kā piesaistīt līdzekļus Air 
Ambulance vajadzībām. 
 

Labdarības veikals savāc £2000! 
Jāatzīmē Glen Fold Newcastle veikums  – kopš 
sava labdarības veikala atvēršanas viņi ir savā-
kuši £2000 vietējām labdarības organizācijām, 
tostarp Mountain Rescue, RNLI, Sarda Rescue 
Dog un Morne 1st responders. 
 

 
 

 
 

TAM NAV VIETAS! 

 
Antisociālā uzvedība 

 

 
 
Ja vajadzīgs ārkārtas remonts lai-
kā, kad mūsu birojs ir slēgts,  
zvaniet mums uz  
02890 42 10 10 

Neaizmirstiet... 
Palīdziet Air Ambulance NI, kam nepie-
ciešami £5500 dienā, lai sniegtu tās 
svarīgos pakalpojumus! 

 

 
 

 

Zaļā karoga  
balvas! 

 

 

 

 
                   Radius Community Chest  
                     (“Radius kopienas lāde”) 
Atsāk darbību 7. novembrī 
“Kopienas lāde” piešķir finansējumu pro-
jektiem Radius kopienās £250 - £1000 
apjomā. Lai pieteiktos, jāsazinās ar mūsu 
Tenant Engagement Team, zvanot uz 0330 
123 0888, vai sūtot e-pastu uz  
tenant.engagement@radiushousing.org 

 

Kas interesants notiek? 


