
 

Gæsteværelse 

Tranebærvej 24 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene 

boligselskaber med godt 4.500 boliger. Bygget på sund fornuft og 

stærke værdier. Baseret på et stærkt beboerdemokrati. 

 

Hver dag yder 56 engagerede medarbejdere en stor indsats for at 

servicere vores beboere og skabe de bedste rammer for deres hver-

dagsliv. 

 

Gæsteværelset på Tranebærvej 24 er beliggende i Dronninglund. For-

uden den korte afstand til Aalborg, er området rig på både kultur- og 

naturoplevelser med kort afstand til bl. a. Voergaard Slot, Dronning-

lund Storskov samt østkystens strande. 

 

Som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskab har man mulighed for at 

leje gæsteværelser til sine gæster. Følgende værelser er til udlejning: 

• Stationsvej 41, 3., vær. 1 og 2 
• Bakkevej 24, 3., vær. 3 og 4 
• Lindholm Brygge 21, st. 
• Uttrupvej 2, 4 
• Søndre Kongevej 66 
• Tranebærvej 24, Dronninglund 



 
 
 
 
 
 
Regler for leje af gæsteværelser 
 
• Gæsteværelserne kan benyttes fra kl. 12.00 på første udlejningsdag. 
 
• Udlevering af nøgle sker fra ejendomsmesterkontoret, Slotsgade 77, 

Dronninglund 
 
• Aflevering af nøglen skal ske den sidste udlejningsdag senest kl. 

10.00 på på ejendomsmesterkontoret (evt. i postkassen). 
 
• Ved aflevering af gæsteværelset skal følgende rengøres: 
 - Vandrette flader tørres af 
 - Støvsugning 
 - Rengøring af toilet 
 - Rengøring af service og køleskab 

 
• Al affald skal fjernes og anbringes i molokkerne (underjordisk  

affaldssystem).  



 
 
 
 
 
 
Værelset indeholder: 
 
• Dobbeltseng + sovesofa inkl. puder og dyner til 4 personer 
• Toilet med bad 
• Tekøkken med køleskab 
• Tv 
• Service 
 

 
OBS — Sengelinned og håndklæder skal selv medbringes. 
 
Værelset er røgfrit. 
 
Der må ikke medbringes husdyr. 
 



 
 
 
 
 
Ejendomsmester kontor: 
 

For udbedring af fejl og mangler kan du henvende dig til ejendomsme-
steren efter nedenstående oplysninger: 
 
Ekspeditionstider: 
Mandag:       Fra kl. 13.30—15.30 
Tirsdag—onsdag—torsdag:   Fra kl. 12.30—14.30 
Fredag:        Fra kl. 12.30—14.00 
 
Telefontider: 
Mandag—Fredag:     Fra kl. 07.00—08.30 
Mandag:       Fra kl. 13.30—15.30 
Tirsdag—onsdag—torsdag:   Fra kl. 12.30—14.30 
Fredag:        Fra kl. 12.30—14.00 
 
Adresse:       Slotsgade 77, Dronninglund 
Telefon:       98 84 33 25 
Email:        ost@sundbyhvorup.dk 
         Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin mail én gang om 
         dagen. Skriv tlf. nr. så ejendomsmesteren kan kontakte dig.  

 

Ved et AKUT OPSTÅET PROBLEM udenfor ejendomsfunktionærens  
normale arbejdstid, se næste side. 



 
 
 
 
 
 
NØDHJÆLP 
  
Ved et AKUT OPSTÅET PROBLEM udenfor 
ejendomsfunktionærens normale ar-
bejdstid, kan vagten hos Dansk Bygnings-
kontrol A/S kontaktes på tlf. 7228 2819. 
  
Ved opkald til vagttelefon skal du oplyse,  
at du bor til leje hos Sundby-Hvorup  
Boligselskab.  
 
 
 
 
 
 
NÆRMESTE HJERTESTARTER ER  
PLACERET VED GENOPTRÆNINGSHU-
SET SOPHIELUND, MULTEBÆRVEJ 5 PÅ 
VÆGGEN TIL HØJRE FOR HOVEDIND-
GANGEN.  
 



 
 
 
 
 
Boligselskabs kontor: 
  
 
Ekspeditionstider: 

Mandag - Torsdag:    Fra kl. 10.00 - 13.00 

Torsdag tillige:     Fra kl. 15.00 - 17.00 

Fredag:       Fra kl. 09.30 - 12.30 

 

 

Telefontider: 

Man - tirs - tors - fre   Fra kl. 08.00 - 13.00 

Torsdag tillige:     Fra kl. 15.00 - 17.00 

Telefonerne er lukket onsdag 

 

Adresse:      Lindholm Søpark 
Telefon:      98 17 30 66 
E-mail:       info@sundbyhvorup.dk 
Hjemmeside:     www.sundby-hvorupboligselskab.dk 


