
 

Til alle beboere i 

Hadsten Boligforening 
 

 

Hadsten, marts 2021 
 

Nyhedsbrev fra Hadsten Boligforening 
Hermed følger første Nyhedsbrev i 2021. 

Vi er stoppet med at omdele Nyhedsbrevene til alle beboerne. I stedet ligger en papirudgave i 

alle vaskerier, og alle Nyhedsbreve er på vores hjemmeside. Ønsker du at få en papirkopi af 

Nyhedsbrevet, kan du hente et eksemplar på kontoret eller få det leveret i din postkasse. 

 

Denne gang får I dog omdelt Nyhedsbrevet, da det samtidig er indkaldelse til den ordinære 

generalforsamling. Denne er på bagsiden af Nyhedsbrevet. 

 

Status på situationen omkring corona 

Coronavirus sætter fortsat et stort, negativt præg på hele Danmark (og verden), med deraf 

følgende restriktioner. Vi genopfrisker lige lidt om, hvad der gælder her i boligforeningen. 

 

Kontoret har lukket for personlig betjening 
Både af hensyn til personale og beboere, har vi indtil videre lukket for personlig betjening. 
Du kan fortsat kontakte kontoret pr. email (mail@bohadsten.dk) eller pr. telefon (8761 3600) i 
den normale åbningstid. 
Direktøren følger myndighedernes vejledninger, og vurderer hvornår vi igen kan åbne for per-
sonlig betjening. 
 
Beboerservice fortsætter 
Har du problemer i din bolig, som du skal bruge hjælp til – så er vores Servicebil fortsat kø-
rende som hidtil. Når vores medarbejdere kommer til din bolig, skal du holde afstand – og op-
holde dig i et andet lokale, end der hvor medarbejderen skal arbejde. 
Husk ekstra rengøring inden medarbejderen ankommer, og god udluftning i din bolig. 

 

 

Generalforsamling 2021 

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

19. april kl. 19.00. Mødet foregår i Kulturhuset Sløjfen. 

 

I har tidligere fået oplyst en dato for mødet i marts, men denne gælder ikke længere. 

 

På bagsiden af dette Nyhedsbrev er indkaldelsen. 

Bilag til generalforsamlingen vil blive omdelt på et senere tidspunkt. 

 

Såfremt der fortsat er forsamlingsforbud p.g.a. corona, så vil der blive fundet en ny dato til ge-

neralforsamlingen. Alle lejere vil i så fald blive informeret herom. 

 
 

Venlig hilsen 

Hadsten Boligforening 
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