
Fælles Gallerivandringer
Onsdag den 2. november
Onsdag den 9. november
Tirsdag den 15. november

Kl. 14:00-15:00

Vi har sat 5 skilte op i området, så du bedre kan 
se, hvad vi foreslår at bygge:

1.      På stien mellem Æblehaven 74 og 106
2.      På stien mellem Æblehaven 74 og 106
3.      På stien mellem Æblehaven 74 og 106
4.      På parkeringspladsen foran Æblehaven 74
5.      På fortovet foran Rønnebærparken 50

Vi går rundt til skiltene sammen og uddyber 
projektet for dig. Find os kl 14:00 på stien 
mellem Æblehaven 74 og 106. 

Åbene orienteringsmøder
Mandag den 14. november
Tirsdag den 15. november
Beboerlokalet i Æblehaven 82.

Kl. 19:00-21:00

Vi forklarer alt om Byens Haver og svarer på dine 
spørgsmål. 

Arrangementerne er helt ens 
– kom med den dag, der passer dig bedst.

Afdelingsmøder
Mandag den 7. november
Beboerlokalet i Æblehaven 82. 

Kl. 18:00-19:00 
For dig, som bor i stuen eller 1-3. sal  
(Æblehaven 1, Rønnebærparken 1 og afd. 234).

Kl. 19:30-20:30
For dig, som bor i  tagboligerne  
(Æblehaven 2 og Rønnebærparken 2). 

Til mødet skal du og dine naboer finde ud af, 
hvordan I helst vil stemme om Byens Haver.  

Vi foreslår en urafstemning, hvor I kan stemme 
fra den 16-23. november i stedet for til et enkelt 
afdelingsmøde. Husk legitimation.

Endelig afstemning  om Byens Haver
Slut november. 

Alle, der bor i Æblehaven og Rønnebærparken, 
kan stemme. Hver bolig får 2 stemmer. 

Vi sørger for at informere dig godt om, hvordan 
og hvornår du skal stemme. Og det ved vi 
helt præcist efter afdelingsmøderne den 7. 
november. 

Mere info følger.

Valgprogram om Byens Haver
Få svar på dine spørgsmål, så du er klar til at stemme om projektet i 
centerområdet til sidst i november. Alle arrangementer er gratis. 

Nysgerrig på noget i programmet eller projektet generelt?
Find alt, du skal forholde dig til på bosj.dk/byenshaver

Eller kontakt Louise fra boligselskabet. 
23 83 49 25 – lvm@bosj.dk 


