
 

 
14. juli 2021 

Møllevænget & Storgaarden afd. 13. 
 

Invitation til fællesmøde om genhusning 
 
I forbindelse med den kommende renovering, skal du og de andre beboere i afdelingen 

genhuses. Derfor vil jeg gerne invitere til et genhusningsfællesmøde. 
 

Mødet afholdes mandag d. 23. august 2021 kl. 17.00 

i beboerhuset, Stadfeldtsvej 2 
 

Til mødet gennemgår jeg hele genhusningsforløbet og de forskellige genhusningsmulig-

heder, du har som lejer. Jeg har vedlagt vores genhusningsguide, som jeg vil anbefale, 

at du læser inden mødet. Guiden danner grundlag for de regler, der gælder under gen-

husningen. Jeg håber, at guiden kan besvare mange af de spørgsmål, du måske allerede 

har til genhusningen. Resten af spørgsmålene tager vi, når vi ses d. 23. august.  
 

Du skal tilmelde dig arrangementet ved enten at udfylde og smide tilmeldingsblanket i 

postkassen ved lokalkontoret, Stadfeldtsvej 49 eller ved at sende en mail direkte til mig 

clu@randersbolig.dk senest fredag d. 13. august 2021. 
 

Har du brug for at have en bisidder med til mødet, er du meget velkommen til at tage en 

med. Husk blot at tilmelde jer begge til arrangementet.  
 

De individuelle genhusningssamtaler afholdes fra d. 30. august – d. 7. september 2021. 

Til samtalen har jeg brug for at vide lidt mere omkring din husstands behov i forbindelse 

med genhusningen.  

Vedlagte spørgeskema skal derfor udfyldes og returneres senest d. 24. august 2021. 

Du er selvfølgelig meget velkommen til at aflevere skemaet, når vi ses til fællesmødet, 

men du kan også aflevere det i postkassen ved lokalkontoret, Stadfeldtsvej 49, i post-

kassen v. RandersBolig på Marsvej 1 eller ved at scanne siden og sende den til clu@ran-

dersbolig.dk.  

Du skal booke en tid til samtalen ved at kontakt mig på tlf. 20 65 45 29.  

Jeg træffes bedst i min telefontid tirsdage fra 8.00 – 11.00  
(Bemærk: jeg holder ferie i uge 29, 30 og 31) 
 
 

Vi overholder selvfølgelig alle gældende coronaregler ved både fællesmødet og de in-

dividuelle genhusningssamtaler. Vær derfor opmærksom på, at du skal kunne fremvise 

gyldigt corona-pas ved genhusningsfællesmødet og genhusningssamtalen. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Christina Lund 
Genhusningskonsulent 
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Møllevænget & Storgaarden afd. 13. 
 
 
TILMELDING TIL GENHUSNINGSFÆLLESMØDE MANDAG D. 23. AUGUST 2021 
 

 

Navn: _______________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________ 

Antal: _________________ 

 

  
 
 


