
Glædelig jul og godt nytår 
 

Lige om hjørnet venter juleaften og for de fleste en glædelig og tiltrængt juleferie. 2022 har på 

mange måder været et skelsættende år og et år hvor begivenheder langt væk fra Danmark, har 

haft stor betydning for os alle.  

Uden at gå i detaljer har krigen i Ukraine, de stærkt stigende energipriser og den voldsomme 

inflation medført et øget økonomisk og socialt pres. Det har kunne mærkes rundt om i Danmark og 

derfor diskuterer Christiansborg i øjeblikket både hjælpepakker og varmehjælp ligesom 

nødhjælpsorganisationerne beretter om stor stigning i ansøgninger om julehjælp. Juletiden i 2022 

er i den grad en tid hvor både juleglæde og juleængstelse fylder i de danske stuer.  

Vi har meget forskellige forudsætninger for at gå ind i juledagene i år. Lad os huske det og hjælpe 

hinanden ind i en god juletid.     

Når vi kigger fremad bliver 2023 et nyt spændende år i Hadsten Boligforening. I foråret kommer det 

til at handle meget om renovation og det nye affaldssorteringssystem. Vi vil forsøge at få 

overgangen til dette nye system til at fungere så gnidningsfrit som muligt, men al erfaring viser, at 

det alligevel ikke altid går så nemt. Så vi skal have lidt tålmodighed, så skal det hele nok falde på 

plads.   

Derudover bortfalder storskraldsordningen i Favrskov kommune, og du skal derfor selv aflevere 

dit storskrald på genbrugspladsen. Du kan aflevere dit storskrald på adressen Brogårdsvej 11, 

8370 Hadsten.  

En anden stor opgave, der venter forude, er udskiftning af alle energimålere og overgang til 

Brunata, der har vundet udbuddet og vil stå for vores forbrugsregnskaber. Vi forventer at 

udskiftning af målere kommer til at foregå i foråret / tidlig sommer.  

Derudover vil skal vi også arbejde med en strategi for fremtidens Hadsten Boligforening samt 

meget mere. Det bliver med andre ord et spændende 2023. 

Rigtig god jul og godt nytår.  

Hadsten Boligforening 

 

OBS! Husk at det ikke længere er muligt at betale med 

kontanter fra 01-01-2023. 

 

Åbningstider jul og nytår: 

Fredag den 23. december:  9-11 

Mandag den 26. december: LUKKET 

Tirsdag den 27. december: 9-12 

Onsdag den 28. december: 9-12 

Torsdag den 29. december: 9-12 

Fredag den 30. december: 9-12  


