
 

 

  Reminder om tilmelding til møde om  
 

HELHEDSPLAN FOR HEDELYNGEN 
 

   

    

Afdelingsbestyrelsen  

Den 17. november 2020 

 

 
 
 

 
Den 9.11 blev der husstandsomdelt en invitation til Ekstraordinært afdelingsmøde 

om ”Helhedsplan for Hedelyngen”.  

Endvidere blev der den 16.11 uddelt en folder med ”Beslutningsgrundlag for hel-

hedsplan for Hedelyngen” 

  
Mødet  afholdes: 
 

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

 

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.  

Det er utrolig vigtigt, at du så vidt det overhovedet er muligt prioriterer at deltage i dette møde, idet 

Helhedsplanen er afgørende for Hedelyngen. 

På mødet vil du høre om projektet, om hvad det omfatter, og hvordan forløbet er tænkt. Hvis du 

har spørgsmål til indholdet, er mødet netop det forum, hvor de kan få svar på det meste.  

 

Afdelingsbestyrelsen ser frem til, at Hedelyngen (trods Corona) i stort antal møder frem, lytter og 

aktivt deltager i debatten, og dermed er med til at sikre den bedst mulige beslutning. Vi har heldig-

vis tradition for i Hedelyngen at stå sammen, når det gælder. Derfor bedes du også møde frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lige nu er knap halvdelen af alle husstande i Hedelyngen tilmeldt. Vi ser gerne, at deltagelsen 

bliver endnu større. Der er plads til 175 personer  - med alle Coronaanbefalinger overholdt! 

Alle bærer mundbind ved ankomst. Siddepladser er med god afstand og alle stole i ”biografopstil-

ling”. Der bruges mundbind, når man går rundt i lokalet ellers ikke. Der er mundbind og sprit til alle. 

Vand og sodavand serveres ved ankomst. 

Alt dette for at tydeliggøre, at det på de givne vilkår er OK at deltage i mødet. På gensyn       

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen den 17.11.2020 

Brug denne adresse til at tilmelde dig: 

www. KAB-bolig.dk/tilmelding 
eller ring din tilmelding til proceskonsulent Louise Toft Ludvigsen på: 38 38 18 97. 

 Gør det gerne inden den 19.11 – af hensyn til planlægningen dog senest fredag den 20.11. kl 12. 

 


