Forslag til afdelingsmødet
Jeg stiller forslag til ordinært afdelingsmøde i Afdeling ____
Navn:
Adresse:
Telefonnr.:
Mail:
Vi kan have brug for at kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til dit forslag. Udfyld derfor med
alle dine oplysninger.

Skriv dit forslag, som I skal stemme om til afdelingsmødet, her:
(Der er inspiration til teksten på side 2)

På indkaldelsen, som du enten har modtaget i postkassen eller i din indbakke, står
der, hvordan du afleverer dit forslag.
Dit forslag skal senest afleveres 14 dage før afdelingsmødet.
Vær opmærksom på: Dit forslag samt navn og adresse vil fremgå på forslag udsendt
til alle beboere og være tilgængeligt på hjemmesiden.

Vivabolig │Kayerødsgade 43 │9000 Aalborg │mail@vivabolig.dk │Tlf. 9630 9460 │CVR. 3183 1814 │Reg. 9280 Konto 4572643374

Inspiration til tekst til forslag:
-

Vi foreslår at etablere en legeplads i afdelingen, da der er mange børn i afdelingen og
ikke har andre muligheder i nærområdet.

-

Jeg foreslår, at der kan etableres altan til boligen. Dette vil give en mulighed for at
nyde solen uden at forlade boligen og vil forlænge sommeren.

-

Vi foreslår, at vi må holde husdyr i afdelingen, da vores børn har et ønske om 1 hund
eller 1 kat.

-

Vi ønsker, at hele afdelingen kan få vasket vinduer en gang om måneden. Jeg har
ikke mulighed for selv at gøre dette, og prisen er mindre, hvis vi alle tilmelder os til en
fælles løsning.

-

Jeg foreslår, at vi få blomsterkummer ved vores opgangsdøre. Det vil pynte med
blomster foran huset, da vores indgangspartier er lidt triste, og blomster skaber
glæde.

-

Vi foreslår, at vi kun får vasket trapper hver anden uge i stedet for hver uge. Vi kan
nedsætte huslejen for besparelsen.

-

Jeg ønsker, at vi får etableret grillpladser med borde og bænke, da vi ikke har andre
muligheder for at grille på en dejlig sommerdag.

Du skal være opmærksom på, at et forslag kan medføre en huslejestigning, og at
denne beregning forelægges på mødet.

Side 2

