
 

Til alle beboere i 

Hadsten Boligforening 
 

 

Hadsten, juni 2021 
 

Nyhedsbrev fra Hadsten Boligforening 
Hermed følger sommerens Nyhedsbrev i 2021. 

Nyhedsbreve omdeles normalt ikke til alle beboerne, men er i papirudgave i alle vaskerier og  

på vores hjemmeside.  Denne gang får I dog omdelt Nyhedsbrevet, da det samtidig er indkal-

delse til den ordinære generalforsamling i august. Denne er på bagsiden af Nyhedsbrevet. 
 

Generalforsamling 2021 

Hovedbestyrelsen har fastlagt den ordinære generalforsamling til at finde sted mandag den 

30. august kl. 19.00.  På bagsiden af dette Nyhedsbrev er indkaldelsen. Bilag og revideret 

dagsorden vil blive omdelt i august. 
 

Status på situationen omkring corona 

Nu er (næsten) alle restriktioner pga. coronavirus ophævet, og det betyder bl.a. følgende for 

os: Kontoret er åbent for personlig betjening 

Vi kan afholde møde for beboerne, f.eks. afdelingsmøder og generalforsamling. 
Man kan leje beboerhuse og gæsteværelser 

 

Nu kan I bruge beboerhusene igen 
Efter at der igen er åbnet op for at kunne afholde indendørs arrangementer, så skal I huske at 

man kan leje vores beboerhuse til private arrangementer. Man kan også låne beboerhusene, 

hvis man ønsker at lave et arrangement, som er åbne for andre beboere i boligforeningen. 

Hadsten Boligforening har 4 beboerhuse og et mødelokale. Kontakt kontoret, hvis du ønsker 
at leje et beboerhus. 
 

Får I gæster i sommerferien – eller senere 
Skal I have overnattende gæster i 1, 2 eller mange dage … så husk at boligforeningen har 4 
gæsteværelser, som kan lejes til gæsterne. Alle gæsteværelse er ny-istandsat, har eget bad 
og toilet. Der er et mindre køkken og spisebord. 
Kontakt kontoret, hvis du ønsker at leje et gæsteværelse. 
 

Afdelingsmøder til september 
Vi har fastlagt datoer for efterårets afdelingsmøder. Det bliver følgende tidspunkter: 

Afdeling 21: Torsdag den 16. september kl. 17.00 

Afdeling 22: Tirsdag den 14. september kl. 19.00 

Afdeling 23: Torsdag den 16. september kl. 19.00 

Afdeling 24: Mandag den 6. september kl. 19.00 

Afdeling 25: Tirsdag den 14. september kl. 17.00 

I vil modtage indkaldelse og materiale i august (ca. 4 uger før mødet). 
 

Sommeråbningstider på kontoret. 
Kontoret har ændrede åbningstider i uge 25-33 - dvs. fra mandag den 21. juni til fredag den 

20. august. Der er i disse uger åbent mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00. 
 

I ønskes alle en god sommer. 
Venlig hilsen 

Hadsten Boligforening 
VEND 


