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INDBYDELSE TIL DELTAGELSE I 2. WORKSHOP  - DER ER FLYTTET TIL DEN 26/9 2022! 

Til orientering, vedtog de fremmødte ved 1. workshop, at vi skulle flytte 2. workshop til mandag den 26.september 

kl. 17.30 – 20.00 eller indtil det bliver for mørkt. 

Workshop 2 afholdes således  IKKE  den 24.09.2022! 

Den 3. og sidste workshop, afholdes fortsat den 08.10.2022 og indtil videre i afdelingens festsal i kælderen 33B. 

                   

På den 2. workshop, den 26/9 ´22, skal vi ud at gå i afdelingernes haveanlæg og registrere / markere hvilken 

beplantning der skal værnes om if. byggearbejdet. 

Vi registrerer beplantningen ved enten A. at spraye på nærmeste belægning eller B. binde en minestrimmel 

omkring beplantningen.  

 

 

 

 

 

Markeringssprayen vil gå væk efter et stykke tid. 

De planter der ønskes bevares vil blive kraftigt tilbageskåret til foråret og flyttet. 

                   
Alle beboere, der ønsker at deltage i workshoppen, møder bare på foran festsalen på Bøsbrovej 33 B.  
Der vil blive serveret en sandwich til gå-turen og dem der ønsker en sandwich med, bedes tilmelde sig 
på tilmeld@bfkron.dk eller på blanketten på næste side, der afleveres på driftscentret på Nørresundbyvej 1.  

Deadline for tilmeldinger er onsdag den 21. september 2022. 

 
Sted Bøsbrovej 33 B udenfor  
 
Tidspunkt 26. september 2022 kl. 17.30 – 20.00 eller indtil det bliver for mørkt. 
 
På vegne af byggeudvalget 
 
Lene D Bjerregaard 

Projektleder på helhedsplanen 
 
Venlig hilsen 
RandersBolig 
  

  
 HUSSTANDSOMDELT 

Randers 15.09.2022 

VEND 

A markeringsspray B Minebånd 
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Alle beboere, der ønsker at deltage i workshoppen, møder bare på foran festsalen på Bøsbrovej 33 B.  
Til indkøb af sandwich, bedes I tilmelde jer på tilmeld@bfkron.dk eller denne blanket, der afleveres på 
driftscentret på Nørresundbyvej 1.  

Deadline for tilmeldinger er onsdag den 21. september 2022. 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 

 
Navn   

Tlf.  

   
 
Navn   

Tlf.  

 

 
 

mailto:tilmeld@bfkron.dk

