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Til beboerne i afdeling 35 
Boligforeningen Kronjylland 
 
 

Juni 2021 
 

Informationsmøde samt et fælles afstemningsmøde 

 
Efter sommerferien skal afdelingerne 27-35 stemme om en mulig sammenlægning og 
dertil en helhedsplan. Vi sender dig derfor datoerne til både et informationsmøde samt 
et fælles afstemningsmøde, så du kan sætte kryds i kalenderen allerede nu. 
 

Informationsmøde  
 
Datoen for informationsmødet: torsdag den 9. september 2021 
 
På mødet vil der være følgende deltagere fra RandersBoligs administration samt 
personale fra Boligforeningen Kronjylland: 
 
Kim Møller, projektleder 
Inge Bahn, projektafdelingen 
Christina Lund, genhusningskonsulent 

Berit Rudbeck, udviklingskonsulent 
Søren Figen Andersen, inspektør 
Ardiana Kota, forvaltningskonsulent 

 
Mødet vil blive afholdt sammen med afdeling 34, da jeres renoveringsbehov ligner 
hinanden. 
 

Fælles afstemningsmøde 
 
Datoen for fælles afstemningsmøde: tirsdag den 21. september 2021 
 
På dette møde skal I, som beboere i afdeling 35, stemme om sammenlægningen med 
de øvrige afdelinger pr. 1. oktober 2021. 
 
Bliver sammenlægningen godkendt, stemmer I, som én samlet afdeling, om 
helhedsplanen. 
 

Indkaldelse til møderne  
 
Vi sender dig de endelige indkaldelser til møderne senest 14 dage før de to 
mødedatoer, der er nævnt ovenfor. 
 
Hvis du har tilmeldt dig digital post, modtager du indkaldelserne i din mailboks. Hvis du 
ikke har tilmeldt dig digital post, vil du modtage indkaldelserne i din postkasse.  
 
Derudover kommer der opslag i opgangene, når indkaldelserne er omdelt. 
 
Det vil allerede nu være muligt at tilmelde sig begge møder ved at sende en e-mail til 
tilmeld@bfkron.dk 
 
Rigtig god sommer. 
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Venlig hilsen 
 
Boligforeningen Kronjylland 
Lone Jakobsen, Bestyrelsesformand 


