Velkommen til afdeling 93 Rådhushaven

Afdelingsbestyrelsen vil hermed gerne byde dig velkommen i afdeling 93 Rådhushaven –
et godt sted at bo!

Afdeling 93 Rådhushaven
Til Afdeling 93 Rådhushaven hører syv 2 etagers rækkehuse med adgang fra Bavnebakken
samt 2 stk. 3 etagers boligblokke med både 2 – 3 og 4 værelses lejligheder, placeret mod
Hobrovej og mellem Hobrovej og Bavnebakken. Det murede byggeri stod færdigt i efteråret
2017 og havde indflytning af de første beboere omkring 1. september samme år.

Hvert Lejemål råder over et skur på ca. 2 m2 og til rækkehusene hører desuden to private
p-pladser. Lejlighederne kan frit benytte de p-pladser, som findes på grunden, hvor der
også er flere handicap pladser. I Rådhushaven er 2 husdyr tilladt (katte/hunde).

Afdelingsbestyrelsen:
Formand:

Lillian Høeg, Bavnebakken 9C

Næstformand og kasserer:

Charlotte Heigaard Jensen, Bavnebakken 9K, 2. th.

Medlem:

Louise Tybo, Hobrovej 88B, st. th.

Medlem:

Henrik Brønnum, Hobrovej 88B, st.tv.

Medlem og referant:

Betty Nygaard, Hobrovej 88A, 1.th.

Suppleant:

Hans Jørn Johnsen, Hobrovej 88A, 1.th.

Ønsker du at komme I kontakt med afdelingbestyrelsen, eller ønsker du et emne behandlet
på et af afdelings bestyrelsesmøder, kan du sende en mail til afdelingen fællesmail:
9530raadhushaven@gmail.com

Alternativt kan du aflevere dit skriv i postkassen hos formanden for bestyrelsen,
Bavnebakken 9 C.

Umiddelbart efter indflytning bedes du sende din mailadresse samt mobil tlf. nr. til
afdelingsbetyrelsens fællesmail, således at bestyrelsen har mulighed for, at sende
evt. informationer, så som tidspunkt for vinduesvask eller lignende.
Har du ingen mail, bedes du give afdelingsbestyrelsen besked herom. På forhånd tak for
hjælpen.

Afdelingsbestyrelsens vision
Afdelingsbestyrelsen har som mål, at være synlig og tilgængelig, og ønsker at arbejde
aktivt for, at Rådhushaven skal være et eftertragtet sted at bo, fordi her er trygt, pænt og
rart at være. Her skal være plads til alle, unge som gamle.

Afdelingsbestyrelsen har derfor følgende nøgleord:
-

Åbenhed
Gennemsigtighed
Demokrati

Hold dig opdateret
Afdelingsbestyrelsen holde møde ca. hver 3. måned, dato for næste møde vil altid fremgå
af det fremsendte referat.
Du kan finde referater og dagsordner på Bonord’s hjemmeside:
Bonord website – vælg kommune (Rebild) – vælg Raadhushaven

Endnu engang rigtig hjertelig velkommen i Afdeling 93 Rådhushaven
-

Vi håber du bliver glad for at bo her!

Afdelingsbestyrelsen

