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DELTAGELSE KRÆVER TILMELDING 
SENEST 19.11.2020 

 
Læs hvordan du tilmelder dig eller stemmer ved 

fuldmagt på bagsiden af denne indkaldelse 

HELHEDSPLAN FOR HEDELYNGEN 
 

   

   

  

Den 9. november 2020 

 

 
Velkommen til det ekstraordinære afdelingsmøde for Hedelyngen. 
  
 
Hermed indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde, der holdes 
 
 

tirsdag 24. november 2020 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18 

 
med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere. 

2. Center for Byggeri og Byomdannelse fremlægger forslag om godkendelse af endelig hel-

hedsplan for Hedelyngen, som omhandler en helhedsrenovering af Hedelyngens boliger 

og fælleshus herunder:  

• Nyt tag 

• Nye lette facader 

• Nye vinduer og døre 

• Etablering af ventilation 

• Udskiftning af fjernvarmerør i terræn (fra den fælles varmecentral og frem til blokkene) 

• Demonstrationsprojekt med solceller med batterilager (hybridanlæg) 

• Udvendig renovering af fælleshus  

• Renovering af udhuse og skure 

       

Du vil modtage materiale til mødet senest 1 uge før mødet. 

  

SÆRLIGE FORHOLD PÅ GRUND AF CORONA / COVID 19  

På grund af corona-situationen gælder der særlige forhold for det ekstraordinære afdelingsmøde.  

Der er en begrænsning på antallet af deltagere, så det er nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis det 

via tilmeldingerne viser sig, at vi mod forventning kommer til at overskride grænsen på max 175 

personer, vil husstande med to deltagere blive bedt om kun at møde én person frem.  

 

Boligministeriet har indført foreløbige regler vedrørende afdelingsmøder i forbindelse med Covid-

19. Det betyder at du kan stemme 

ved fuldmagt til afdelingsmødet. 

Læs mere på bagsiden. 

 

Vi glæder os til at se dig på det  

ekstraordinære afdelingsmøde. 
 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen og KAB 
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AFSTEMNING VED FULDMAGT 
 

Boligministeren har indført foreløbige regler i forbindelse med Covid-19. Det 

betyder at du kan stemme ved fuldmagt til afdelingsmødet.  

 

Ønsker du at stemme ved fuldmagt, skal du rekvirere en fuldmagtsblanket på 

ejendomskontoret.  

 

 

• Fuldmagten skal være skriftlig og hver husstand kan medbringe 

fuldmagt fra én anden husstand. 

 

• Det er kun fuldmagter rekvireret på ejendomskontoret der er 

gyldige. 

 

TILMELDING TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
 

Der er en begrænsning på antallet af deltagere, så det er nødvendigt, at du 

tilmelder dig. Hvis det via tilmeldingerne viser sig, at vi mod forventning 

kommer til at overskride grænsen på max 175 personer, vil husstande med to 

deltagere blive bedt om kun at møde én person frem.  

 

 

Tilmeld dig/jer senest den 19.11.2020 her: 
 

www.kab-bolig.dk/hedelyngen 
 
 

Du skal KUN tilmelde dig én gang per husstand. 

 

 
 

 

 

 

 

SPØRGSMÅL? 

Har du spørgsmål til tilmelding eller fuldmagt kan du kontakte  

proceskonsulent Louise Toft Ludvigsen på telefon: 38 38 18 97 

eller mail loha@kab-bolig.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kab-bolig.dk/hedelyngen

