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Omdelt til alle beboere i afdeling 1013: 
Præstemarken/Provstejorden/
Klokkervangen/Degnelodden

Aalborg, 4. juni 2020:

Til alle beboere i afdeling 1013

Plus Bolig har som bekendt fået tilsagn fra Landsbyggefonden samt Aalborg 
Kommune til den præsenterede helhedsplan for renovering af afdelingen.

Beboerne i afdelingen skal nu tage stilling til planen ved en urafstemning.

Under normale forhold ville vi indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor 
de fremmødte beboere skulle stemme om helhedsplanen. Men på grund af det 
aktuelle forsamlingsforbud har ministeriet udsendt en bekendtgørelse (nr. 361 af 
4. april 2020), som gør det muligt at sende beslutningen til urafstemning.  

Sammen med denne praktiske information får hver husstand nu udleveret  
afstemningstemaet samt 2 stemmesedler og en kuvert, der skal bruges, når 
stemmesedlerne afleveres (hvert lejemål har 2 stemmer, uanset hvor mange der 
bor på adressen, og begge stemmesedler skal/kan benyttes). 

Stemmesedlerne skal afleveres i tilhørende kuvert i postkassen på Teamkontoret, 
Præstemarken 59 eller hos Plus Bolig, Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg. Har 
du ikke mulighed for selv at aflevere stemmesedlerne, kan du kontakte Lina fra 
Plus Bolig på mail lhbs@plusbolig.dk eller telefon 25 79 95 57, og vi sørger så for, 
at dine stemmesedler bliver afhentet (i aflåst postkasse).

Afstemningen løber fra den 8. juni kl. 8.00 til den 15. juni kl. 16.00. 

Du skal enten skrive ’Ja’ eller ’Nej’ på stemmesedlerne. Blanke stemmesedler eller 
stemmesedler med andre kommentarer eller tegn vil blive erklæret ugyldige (se 
eksempler her til venstre). Stemmesedler afleveret efter mandag den 15. juni kl. 
16.00 er ligeledes ugyldige.

Stemmeudvalg og offentliggørelse af resultat
Der nedsættes et stemmeudvalg bestående af 4 beboerrepræsentanter samt en 
repræsentant fra Plus Boligs administration. 

Plus Bolig har allerede modtaget tilkendegivelser fra 5 beboere, der har meldt sig 
frivilligt til stemmeudvalget. Har du lyst til at melde dig, bedes du sende mail til 
Lina på lhbs@plusbolig.dk senest den 11. juni. 

Den 12. juni trækker vi lod og meddeler pr. mail de 4 deltagere, at de er udtrukket 
til stemmeudvalget. 

Optælling af stemmer sker tirsdag den 16. juni kl. 8.00 på Plus Boligs kontor,  
Alexander Foss gade 7, 9000 Aalborg. 

Den 16. juni meddeles afstemningsresultatet via Plus Boligs intranet. Resultatet 
omdeles desuden i afdelingen.

Eksempler på korrekt  
udfyldte stemmesedler:

Eksempler på ugyldige  
stemmesedler

JA

Ja

:( √

yes NO!

NEJ

Nej
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Omdelt til alle beboere i afdeling 1013: 
Præstemarken/Provstejorden/
Klokkervangen/Degnelodden

Aalborg, 4. juni 2020:

Afstemningstema – Helhedsplan i afdeling 1013 / Plus Bolig

Plus Bolig har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen præsenteret en helheds-
plan for renovering af afdeling 1013.

Planen er beskrevet i informationsfolder, der blev omdelt til alle beboere 1. maj 
2020. Efterfølgende er materialet suppleret med spørgsmål og svar, omdelt den 
12. maj og 26. maj.

Alle beboere har desuden haft mulighed for at stille spørgsmål om helhedspla-
nen direkte til PlusBolig samt tekniske rådgivere pr. mail, telefon samt på oriente-
ringsmøde den 19. maj 2020.

Alt materiale er fortsat tilgængeligt på:
https://www.plusbolig.dk/byggeprojekter/afdeling-1013/

Landsbyggefonden og Aalborg Kommune har godkendt planen

Plus Bolig og afdelingsbestyrelsen beder nu beboerne i afdelingen om at god-
kende forslaget om renovering af afdelingen som beskrevet i den præsenterede 
helhedsplan.

Kan du godkende helhedsplanen, skal du stemme ’Ja’

Kan du ikke godkende helhedsplanen, skal du stemme ’Nej’

Hver husstand har 2 stemmer.

Afstemningen løber fra den 8. juni kl. 8.00 til den 15. juni kl. 16.00. 
I denne periode kan stemmesedlerne afleveres  i tilhørende kuvert i postkassen 
på Teamkontoret, Præstemarken 59 eller hos Plus Bolig, Alexander Foss Gade 7, 
9000 Aalborg (jf. praktisk info om afstemningen).

Praktisk information om afstemningen og stemmesedler er omdelt til alle hus-
stande i afdeling 1013 sammen med dette afstemningstema, i weekenden 6.-7. 
juni 2020.


