Ejerforeningen Seierøehus
Fælles gårdhave i din karré – ja eller nej?
Kære beboer/ejer/erhvervsdrivende i Offenbachsvejkarreén.
Du har nu mulighed for at stemme og kommentere på, om du synes, at en ny fælles gårdhave
er en god idé.
Afstemningen tager udgangspunkt i forslaget til jeres fælles gårdhave, du har modtaget i din
postkasse.
Hvordan stemmer du?
Hvis du har modtaget denne tekst elektronisk, kan du afgive din stemme og dit høringssvar til
projektforslaget ved at klikke på dette link: xxxxxxxxx
Hvis du har modtaget dette brev med posten, fordi du er frameldt eboks, modtager du snart
et stemmekort, som du kan sende til Københavns Kommune (uden omkostninger).
Det er vigtigt, at du stemmer!
Afstemningen afgøres kun blandt de afgivne stemmer.
Derfor er det meget vigtigt, at du stemmer – hvad end du er for eller imod.
Hvad sker der så?
Hvis der ikke er opbakning til projektet, så stoppes det.
Hvis der er opbakning til projektet, sender vi forslaget til politisk behandling i Teknik og
Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der efterfølgende vil
beslutte, om projektet skal gennemføres.
Hvad skal der til for et ja eller et nej?
Tilstrækkelig opbakning til den fælles gårdhave kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for projektet, og at mindst halvdelen af ejendommenes etageareal er for. Det kræver altså et
ret stort flertal, før vi går videre med projektet.
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Kun én i hver husstand modtager meddelelsen, og der er 1 stemme pr. husstand. Bor du til
fremleje, opfordrer vi dig derfor til at aftale, hvad du stemmer med din ejer. Din ejer bliver
også orienteret om afstemningen af Københavns Kommune.
Du vil via opslag blive informeret om det videre forløb. Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte:
Projektleder Jesper Langebæk tlf. 2029 1180, mail: ZLOU@tmf.kk.dk.

Bestyrelsen E/F Seierøehus
bestyrelsen@seieroehus.dk
www.seieroehus.dk

jerforeningen Seierøehus
E
Offenbachsvej 37, kld.
2450 København SV

