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SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB 
AFD. 34 – Studievej  15. 
 

Nørresundby, den 19. august 2021 
Vedr. ordinært afdelingsmøde. 
 
Torsdag, den 26. august 2021 kl. 16.30 i fællesstuen, Studievej 15. 
 
Forslag til behandling/afstemning under den fremsendte dagsorden pkt. 4, indkomne forslag. 
 
4.1 Fra pårørende har jeg modtaget et flg. forslag om forbedringer på Studievej 15: 
  
- Flere steder/i flere boliger er der stadig store problemer med myrer.  
Der ønskes en intensivering af myrebekæmpelsen. 
 
- Fortorvet langs vejen med P-pladser med opkørsel til viceværten rum mv. gør det 
vanskeligt/umuligt for kørestolsbrugere og dårligt gående at færdes sikkert. Det er heller ikke 
muligt for kørestolsbrugere sikkert at komme til molokken.  
Området ønskes renoveret så det bliver sikkert for alle borgere at færdes der. 
 
- Træerne mellem terrasserne i log 1 og log 3 er alle gået ud, de ønskes udskiftet, gerne med 
æbletræer. 
 
- Der ønskes etableret belægning fra borgernes terrasser og ud til det fælles stisystem på 
Studievej 15, så kørestols- og rollatorbrugere sikkert kan køre ud til stien. 
Forslagene er indsendt af Gitte Lassen, formand for pårørenderådet på 
Studievej 15 

 
Pkt. 4.2. Etablering af opkørsel ved molokken. 
Jeg har lidt svært ved at komme forbi molokkerne med Jacobs kørestol (frem og tilbage ved 
weekend´s). I  1 1 /2 har det kun været muligt, at komme hen til Jacob, ad den vej, fra handicap 
parkeringspladsen. Der holder biler på de tre parkeringspladser, tæt op af molokkerne. Så jeg 
har kun det smalle stykke mellem molokkerne og huset, til at færdes på. Så det er ikke rart. 
Samtidig med hælder fortovet, langs huset så meget. at det er svært at køre med en kørestol 
der. Det vil være en lettelse, hvis der så var en opkørsel, på det sted, som jeg er nødt til at 
benytte. 
Forslaget er indsendt af Bente Holmbach på vegne af Jacob Holmbach, Studievej 15. lejl. nr. 15.  
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