
pr
ak

tis
k 

in
fo

: h
el

he
ds

pl
an

Afdeling 1013: 
Præstemarken/Provstejorden/
Klokkervangen/Degnelodden

Aalborg, 19. maj 2020:

Tak fordi, du kom til orienteringsmødet i dag. 
Vi håber, du har fået svar på dine spørgsmål om helhedsplanen på mødet i dag. 

Skulle du have et spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, så må du meget gerne, 
fortsat kontakte både Plus Bolig og vores rådgivere. Kontaktoplysningerne frem-
går af de omdelte nyhedsbreve.

Du får endnu et nyhedsbrev
Vi vil samle alle generelle spørgsmål/svar fra i dag og omdele et nyhedsbrev til 
alle beboere, så vi sikrer os, at ALLE har fået den samme information.

Vi udsender nyhedsbrevet med spørgsmål/svar samt information om den videre 
proces – senest mandag den 25. maj 2020.

Urafstemning – ALLE beboere skal have mulighed for at stemme
Under normale forhold ville vi indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor 
de fremmødte beboere skulle stemme om helhedsplanen. Men på grund af for-
samlingsforbudet har ministeriet udsendt en bekendtgørelse (nr. 361 af 4. april 
2020), som gør det muligt – i stedet for afdelingsmødet – at sende beslutningen 
til urafstemning. På den måde får alle beboere mulighed for at stemme om for-
slaget.

Urafstemning foregår på den måde, at alle husstande får udleveret forslaget om 
helhedsplanen samt 2 stemmesedler. Afstemningen er altså skriftlig. Praktisk in-
formation om afstemningen udsendes naturligvis til alle, når det er aktuelt.

Stemmeudvalg
Der nedsættes et stemmeudvalg bestående af 4 beboerrepræsentanter (heraf 2 
fra afdelingsbestyrelsen) samt en repræsentant fra Plus Boligs administration.

Hvis du ønsker at deltage i stemmeudvalget, bedes du skrive til Lina Hougaard Bak 
Sørensen, mail: lhbs@plusbolig.dk – senest i morgen den 20. maj 2020.

Stemmeudvalget mødes hos PlusBolig umiddelbart efter afstemningen og tæl-
ler de afgivne stemmer. Ønsker flere end 2 beboere at deltage i stemmeudvalget 
foretager vi lodtrækning.

Vi håber fortsat, at du vil kontakte os, hvis du er i tvivl om noget, eller fortsat har 
spørgsmål til processen eller selve helhedsplanen. Vi har kun et ønske om, at alle 
føler sig velinformerede i denne specielle situation.

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1013  og Plus Bolig.


