
(pressemeddelelse – 16. juni 2021:) 

 

 

Dronninglund Boligforening bliver del af  

Sundby-Hvorup Boligselskab 

 

Beboerrepræsentanter i de to boligorganisationer har netop godkendt en fusionsaftale, så 

Dronninglund Boligforenings 24 boliger i Solgaarden på Fredensgade fra årsskiftet 2021/22 

bliver en selvstændig afdeling i Sundby-Hvorup Boligselskab. Dermed fortsætter Sundby-

Hvorup Boligselskab med at vokse i Østvendsyssel. 

 

Sundby-Hvorup Boligselskab har allerede flere boliger og et velfungerende servicekontor i 

Dronninglund. I 2018 blev Boligselskabet Østvendsyssel en del af Sundby-Hvorup Boligselskab, 

som i dag administrerer mere end 4.600 boliger, hvoraf knap 1.000 ligger i Østvendsyssel. 

Som alment boligselskab skal Sundby-Hvorup Boligselskab ikke tjene på drift og udlejning, og 

det er et beboervalgt repræsentantskab, der er boligselskabets øverste myndighed. 

 

– Vi er naturligvis glade for, at Dronninglund Boligforening valgte at kigge vores vej. Og vi 

byder vores nye medlemmer velkommen. Vi er allerede i dag et vedrevet boligselskab, hvor vi 

– foruden sund økonomi og effektiv drift og beboerservice – også lægger stor vægt på, at de 

lokale boligafdelinger hver især har et levende beboerdemokrati, siger formand i Sundby-

Hvorup Boligselskab, Hans Bøyen Christensen og fortsætter: 

– Vi ønsker også at være en positiv medspiller i udviklingen af de lokale bysamfund, blandt 

andet ved at sikre velholdte, attraktive og billige lejeboliger, hvor unge og ældre kan skabe sig 

en god ramme om hverdagen.  

 

Det var Dronninglund Boligforening, der selv rettede henvendelse til Sundby-Hvorup 

Boligselskab tidligere på året. Formand, Arne Pedersen fortæller: 

– Der bliver stillet større og større krav til drift og udvikling af en almen boligforening, og selv 

om det har været godt at være en lille lokal forening, så kunne vi se, hvordan Sundby-Hvorup 

Boligselskab arbejder professionelt med sine boligafdelinger, og gennem de senere år har 

tilført meget godt til lokalområdet med renoveringer af eksisterende boliger samt opførelse af 

nye lejeboliger, siger Arne Pedersen. 

 

 



Flere boliger i Østvendsyssel 

Med de 24 boliger på Fredensgade fortsætter Sundby-Hvorup med at vokse i Østvendsyssel. 

 

Kort før jul kunne beboerne flytte ind i otte nye boliger på Lemmingsvej og Geråvej i 

Dronninglund, og Sundby-Hvorup Boligselskab står også bag 16 nyopførte rækkehuse på 

Idræts Alle i Hals, der alle var udlejet inden færdiggørelsen i foråret. På Moltkes Alle i 

Dronninglund er det planen at opføre 17 nye familieboliger, og 20 rækkehuse på Skelgårdsvej i 

Asaa bliver totalrenoveret i de kommende år og vil fremstå som helt nye boliger, når arbejdet 

er færdigt. 

 

Direktør i Sundby-Hvorup Boligselskab, Jens Erik Grøn, hilser også beboerne fra Dronninglund 

Boligforening velkommen: 

– Aftalen med Dronninglund Boligforening er også et udtryk for, at der bliver lagt mærke til det 

arbejde, vi har gjort for at give mange af boligerne i vores afdelinger i Østvendsyssel et løft. 

Hele landsdelen er i dag blevet en naturlig del af ’vores’ nærområde, og vi ønsker fortsat at 

bidrage positivt til udviklingen af hele Østvendsyssel. Og med et lokalt service- og driftskontor 

i Dronninglund er vi tæt på alle vores beboere og kan yde en høj beboerservice, siger direktør 

Jens Erik Grøn. 

 

 

Billede: 

Jens Erik Grøn, Arne Pedersen og Hans Bøyen Christensen nyder både det gode sommervejr  

og aftalen om at lægge Dronninglund Boligforening sammen med Sundby-Hvorup Boligselskab. 

 

 

 

Yderligere info: 

Jens Erik Grøn, direktør 

jeg@sundbyhvorup.dk 

tlf. 20756723 

mailto:jeg@sundbyhvorup.dk

