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13. september 2021 

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 

 

Invitation til fællesmøde om genhusning 
 
 
I forbindelse med den kommende renovering, skal du genhuses. Derfor vil jeg gerne 

invitere til genhusningsfællesmøde 

 
 

Onsdag d. 22. september 2021 kl. 18.00 

i Fritidscentrets Teatersal, Vestergade 15, 8900 Randers C 
 

 

Til mødet gennemgår jeg hele genhusningsforløbet og de forskellige genhusningsmulig-

heder, du har som lejer.  

Jeg har her i brevet vedlagt vores genhusningsguide, som jeg vil anbefale, at du læser 

inden mødet. Guiden danner grundlag for de regler, der gælder under genhusningen.  

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

Resten af spørgsmålene tager vi, når vi ses d. 22. september.  
 
 

I forhold til forplejning har jeg brug for at vide, hvor mange der kommer.  

Du skal derfor tilmelde dig arrangementet ved enten at udfylde og smide tilmeldingsblan-

ket i postkassen på Viborgvej 16 st. alle hverdage mellem kl. 08.00-14.00 eller ved at 

sende en mail direkte til mig clu@randersbolig.dk.  

 

Tilmeldingen skal ske senest mandag d. 13. september 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.  
 

 

Husk at booke en personlig samtale 

 
Ud over fællesmødet tilbydes du også en personlig genhusningssamtale. Samtalerne 
afholdes i perioden 27. september – 7. oktober 2021.  
Inden samtalen har jeg brug for at vide lidt mere omkring dig og din husstands behov i 

forbindelse med genhusningen. Vedlagte spørgeskema skal derfor udfyldes og returne-

res senest d. 23. september 2021.  

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

men du kan også aflevere det i postkassen på Viborgvej 16 st. alle hverdage mellem kl. 

08.00 - 14.00, i postkassen v. RandersBolig på Marsvej 1 eller ved at sende dem til 

clu@randersbolig.dk 



  

Det er vigtigt, at du husker at booke en tid til personlig samtale, hvis du vil have indfly-

delse på din genhusning.  

Hvis ikke du booker en samtale, vil du blive genhuset efter gældende regler beskrevet i 

Genhusningsguiden. 

 

 

Seneste frist for booking af samtale er: 

Fredag d. 24 september 2021 
 

 
 
Book en samtale med mig:  

- Send mig en mail: clu@randersbolig.dk 

- Eller ring til mig i min telefontid på telefon 2065 4529 

Min telefontid er tirsdag fra 08.00 – 11.00 

 

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

 
 
 
  

Vigtige datoer:  
 

- Mandag d. 13. september 2021:  

Seneste frist for tilmelding til fællesmøde vedrørende genhusning 

 

- Onsdag d. 22. september 2021:  

Genhusningsfællesmøde i Fritidscentrets Teatersal, Vestergade 15,  

8900 Randers C. 

 

- Torsdag d. 23. september 2021:  

Seneste frist for aflevering af genhusnings spørgeskemaet 

 

- Fredag d. 24. september 2021: 

Seneste frist til booking af personlig genhusningssamtale.  

 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Christina Lund 
Genhusningskonsulent 

 
 



  

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 
 
 
TILMELDING TIL GENHUSNINGSFÆLLESMØDE ONSDAG D. 22. SEPTEMBER 2021 

 
Navn: _______________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________ 

Antal: _________________ 


