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

Aalborg, 18. maj 2020:

Kære beboere i afdeling 1013.

Vi har i dag modtaget en underskriftsindsamling (hvor 83 husstande ønsker ori-
enteringsmødet om helhedsplanen i Præstemarken udskudt).

Da der alene er tale om et orienteringsmøde, og mange beboere fortsat har et 
ønske om at deltage og dermed få information om helhedsplanen, fastholder vi 
mødet.

Det fremgår endvidere fejlagtigt af undskriftsindsamlingen, at Plus Bolig ønsker 
en urafstemning i forbindelse med mødet. Der skal IKKE stemmes eller besluttes 
noget på mødet i morgen. Der er tale om et uformelt møde, hvor man som beboer 
kan få information og stille spørgsmål om helhedsplanen. Vi ser således ingen 
grund til at aflyse. 

Så er du tilmeldt, vil vi opfordre dig til at komme i fælleshuset i morgen, og her få 
en grundig orientering om helhedsplanen.

Vi er meget opmærksomme på, at corona har vanskelliggjort den beboerdemo-
kratiske proces, men vi har netop derfor tilrettelagt orienteringsmødet, så alle har 
mulighed for at få information under trygge rammer.

Efter orienteringsmødet samler vi alle generelle spørgsmål og svar (også dem vi 
har modtaget løbende pr. mail eller telefon), og omdeler disse til alle beboere. 

Generelt om information fra Plus Bolig om helhedsplanen
Vi er nødt til at understrege, at hverken Plus Bolig eller afdelingsbestyrelsen kan 
eller vil stå til rådighed for lukkede grupper på Facebook eller andre steder. 

Derimod har vi netop rundsendt nyhedsbreve til alle og inviteret til åbne møder 
for at sikre, at alle beboere har samme adgang til information. Og lige mulighed 
for at stille spørgsmål samt høre og få svarene.

Igen: Der skal ikke stemmes om noget i morgen. Mød op og del dine spørgsmål og 
bekymringer med os. Kun på den måde kan vi hjælpe.

Vel mødt.

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1013  og Plus Bolig.


