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Kerteminde 

 Parcel- og rækkehuse 
Ejere af parcel- og rækkehuse vil vi meget gerne i kontakt med hurtigt

invitation til den stiftende generalforsamling. Vi ser denne gruppe som særlig interessant, fordi der er 

rigtig mange potentielle medlemmer, og også i forhold til at finde 

Ejere af parcel- og rækkehuse er naturligvis

deltage i vores andre offentlige arrangementer

Vi vil kontakte ejerne i forskellige trin, som er beskrevet i 

kontaktet alle ejere af parcel- og rækkehuse 

Fokusgrupper 

Der er flere forskellige geografiske områder med ejere af parcel

krav til vores kommunikation. Sammenlignelige ejere og områder samler vi i fokusgrupper, og det gør vi 

for at kunne give den bedste og mest målrettede information.

Informationstrin 

Informationen og kontakten med ejere af parc

naturligvis på trin 1 og vores mål er at give en god og faktuel information, så ejere af parcel

rækkehuse er velinformerede, inden de tager beslutning om, hvorvidt de vil støtte Folkeslusen.

Trin 1 

Flyer med invitation til generalforsamling

Trin 2 

Flyer med venlig påmindelse om generalforsamling. Senest 7. april 2019.

Trin 3 

Målrettet information til de forskellige undergrupper af ejere

Trin 4 

Invitation til informationsmøder på Kerteminde 

Trin 5 

Dørklokkemassage og tilbud om mundtlig information og eventuel afgivelse af tilkendegivelse.

Trin 6 

Opringning til ejere under kote + 1,4

Trin 7 

Opringning til ejere under kote + 1,8

afklares senere. 

Undergrupper 

Der er flere undergrupper og tanken er, at der skal udarbejdes målrettet information, til 

undergruppe. Informationen bliver et afsnit i dokumentet til alle ejere af parcel

ligger i trin 2. Undergrupperne er: 

Hus < +1,8 m 

Hus > +1,8 m 

Hus med kælder < +1,8 m 

vil vi meget gerne i kontakt med hurtigt, og vi afleverer 

invitation til den stiftende generalforsamling. Vi ser denne gruppe som særlig interessant, fordi der er 

e potentielle medlemmer, og også i forhold til at finde aktive kandidater til foreningen.

er naturligvis også velkommen til at kontakte os på hjemmesiden 

offentlige arrangementer, som kommer senere. 

i forskellige trin, som er beskrevet i næste afsnit. Målsætningen er

og rækkehuse inden sommerferien 2019. 

Der er flere forskellige geografiske områder med ejere af parcel- og rækkehuse og de stiller forskellige 

krav til vores kommunikation. Sammenlignelige ejere og områder samler vi i fokusgrupper, og det gør vi 

for at kunne give den bedste og mest målrettede information. 

og kontakten med ejere af parcel- og rækkehuse, deles op i forskellige trin. Vi starter 

naturligvis på trin 1 og vores mål er at give en god og faktuel information, så ejere af parcel

rækkehuse er velinformerede, inden de tager beslutning om, hvorvidt de vil støtte Folkeslusen.

Flyer med invitation til generalforsamling og opslag i forretninger og butikker.  Senest 10. marts 2019.

Flyer med venlig påmindelse om generalforsamling. Senest 7. april 2019. 

Målrettet information til de forskellige undergrupper af ejere, se evt. næste afsnit.

Invitation til informationsmøder på Kerteminde Byskole. 

og tilbud om mundtlig information og eventuel afgivelse af tilkendegivelse.

1,4 m, som ikke har afgivet tilkendegivelse. 

1,8 m, som ikke har afgivet tilkendegivelse. Eller andre alternativer, som 

Der er flere undergrupper og tanken er, at der skal udarbejdes målrettet information, til 

undergruppe. Informationen bliver et afsnit i dokumentet til alle ejere af parcel- og rækkehuse, som 

og vi afleverer snart en flyer med 

invitation til den stiftende generalforsamling. Vi ser denne gruppe som særlig interessant, fordi der er 

kandidater til foreningen. 

velkommen til at kontakte os på hjemmesiden og 

. Målsætningen er, at have 

huse og de stiller forskellige 

krav til vores kommunikation. Sammenlignelige ejere og områder samler vi i fokusgrupper, og det gør vi 

og rækkehuse, deles op i forskellige trin. Vi starter 

naturligvis på trin 1 og vores mål er at give en god og faktuel information, så ejere af parcel- og 

rækkehuse er velinformerede, inden de tager beslutning om, hvorvidt de vil støtte Folkeslusen. 

Senest 10. marts 2019. 

næste afsnit. 

og tilbud om mundtlig information og eventuel afgivelse af tilkendegivelse. 

ller andre alternativer, som 

Der er flere undergrupper og tanken er, at der skal udarbejdes målrettet information, til hver 

og rækkehuse, som 
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Hus med kælder > +1,8 m 

Hus med øvrig bebyggelse < +1,8 m 

Hus med øvrig bebyggelse > +1,8 m 

Hus med kælder og øvrig bebyggelse < +1,8 m 

Hus med kælder og øvrig bebyggelse > +1,8 m 

 


