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Nørresundby, torsdag 5. marts 2020 
Ved Søerne 2-48, Gandrup 
 

Orienteringsmøde vedr. udestuer, hegn m.m. 
Dato: onsdag 22. januar 2020  
Sted: ”Værestedet”, Bredgade 4  
Referent: CR  
   
Deltagere: Navn: Rolle: 
HBC Hans Bøyen Christensen Org. bestyrelsen 
NV Nils Vinther Org. bestyrelsen 
LG Lisbeth Glud (afbud) Org. bestyrelsen 
KJ Karsten Høgh Jensen Afd. bestyrelsen, afd. 64 
PA Peter Andersen Administrationen 
CR Christian Rasmussen Administrationen 
   
Antal: 20-25 beboere  
Sendt til: Deltagerne + www.sundby-hvorupboligselskab.dk 
   

 

Chr. Rasmussen bød velkommen. 
Beboerne havde fået omdelt skitseforslaget sammen med indkaldelsen. På mødet gives en 
orientering omkring de omdelte skitser. 
 
1. Etablering af cykel-ly og molokker: 
Der kan etableres cykel-ly ved at ombygge de tre eksisterende affaldsgårde.  
Dette kræver dog at der etableres en samlet molok-løsning til dagrenovation og sortering. 
Sorterings-molokker skal muligvis etableres som en fælles løsning med den nye udstykning. 
Der er ønske om opladerstik til el-scootere ved cykel-ly. 
Adm. arbejder videre med løsningen. 
 
2. Mulighed for etablering af udestuer: 
Som i andre bebyggelser er det muligt at få lavet udestue via ”råderetten”. 
Udestuer skal udføres ud fra de retningslinjer der er angivet og vist i det rundsendte materiale. 
Adm. udarbejder et priseksempel. 
Se evt. mere om råderet på www.sundbyhvorup.dk under Gandrup, afd.64. 

 
3. Mulighed for etablering af hegn: 
Det er muligt at opsætte hegn efter indhentning af tilladelse fra boligselskabet. 
Retningslinjerne for dette blev gennemgået. 
Adm. ser på muligheden for at etablere hegn ved boligerne, indeholdt i projektet. 
 
Evt.: 
Sp.: Der spurgtes til hvordan udlån af det fælles værktøj ved orangeriet skulle foregå? 
Sv.: Det skal løses i samme udvalg som orangeriet.  
Efterfølgende forslag om en tavle i skuret hvorpå man noterer når man har lånt et stykke værktøj. 
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Der blev taget initiativ til et udvalg for orangeriets brug. 
 
Sp.: Det blev bemærket at nogle af boligerne havde revner i de indvendige vægge.  
Sv.: Det skal med på 1. års gennemgangen. Der omdeles en mangelliste senere på foråret. 
 
Sp.: Der er fortsat ønske om opkørsler/ramper diverse steder i bebyggelsen. 
Sv.: Administrationen er obs på dette. 
 
Sp.: Der er ønske om et halvtag/ly over hoveddørene. 
Sv.: Adm. ser på det. 
 
 
Mødet hævet. 


