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SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB 
AFD. 10 – Viaduktvej / Voerbjergvej / Uldalsvej / Smedien.  
 

Nørresundby, den 26. august 2021 
Vedr. ordinært afdelingsmøde. 
 
Torsdag, den 02. september 2021 kl. 19.00 i festlokalet Bakkevej 11.  
 
Forslag til behandling/afstemning under den fremsendte dagsorden pkt. 6, indkomne forslag. 
 
Pkt. 6.1. Forslag om montering af vaskemaskine i boligerne i Smedien. 
I forbindelse med det møde, som vi skal have d. 02. september 2021 angående renovering af 
Smedien, kan jeg sige at jeg på dette møde gerne vil have, at der bliver stemt om følgende 
ønske: 
Der bliver talt om, at der skal være elevatorer, men der er ingen i stuelejlighederne, som faktisk 
får spor nytte af det. Men kommer til at være med til, at betale til det.  
Derfor vil jeg gerne, at vi får en vaskemaskine i hjemmene så os vi kan mærke, at vi får noget 
for de penge, som vi skal betale.  
Det kan jo så kun være ret og rimeligt.  
Forslaget er indsendt af Annemarie I. C. Sørensen Smedien 47. 

 
 
Pkt. 6.2.Hvordan løses problemet med de nye opgangsdøre (vi har problemer med den i nr. 7 i 
hvert fald).  
Den kan åbenbart kun indstilles til enten at smække så hårdt, at jeg selv kan både høre det og 
mærke det i min lejlighed på 2. sal. Så virkelig slemt for dem der bor i stuen. Alternativt lukker 
den slet ikke. Og dermed bliver den ikke låst om aftenen og om natten! 
Ligger det ved producentens side, eller?  Det er i hvert fald ikke holdbart at det er enten eller, 
for hvem skal så tage dén beslutning? Og i så fald skal det vel meldes ud til beboerne hvis 
dørene ikke bliver låst om natten.   
Ligeledes er det umuligt at benytte den nye kælderdør, hvis man har noget i hænderne, (Hvilket 
man jo ofte har, netop fra kælderen), da den skal låses op indefra. Jeg fik tidligere at vide, at 
der kommer en briklås på indefra, ala den vi har i vaskehuset, så man ikke skal bruge begge  
Forslaget er indsendt af Rikke Stechmann Jensen Voerbjergvej 7, 2. th. 

 
 
Pkt. 6.3. Hvad kan vi som borgere medvirke til, for at reducere Mågebestanden her i afd. 10? 

A. Invitation af Naturvejleder og en Skytte fra Aalborg Kommune - som kan informere os 
borgere omkring retningslinjer fra Naturstyrelsen omkring bekæmpelse eller reducering af 
mågebestanden her i området? 
B. Oplysninger om Aldi og Netto her i Lindholm - også har mågereder - og hvad gør de for at 
bekæmpe dem? 
Forslaget er indsendt af Lene Fragtrup Smedien 27. 
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6.4.  Lukke åbningen - hvor det gamle Kastanjetræ (blokken ved Lindholmsvej. 
Dette forslag gælder for os i den blok, øverst ved Lindholmsvej 
Lukke åbningen - hvor det gamle Kastanjetræ stod for gennemgang af uvedkommende, som går 
tæt forbi lejlighederne i stueetagen 
Den skal lukkes med et stakit og ikke buske da folk ellers går gennem hækken - evt. et hegn som 
vil nedsætte den høje støj og reducere decibelen herfra 
Jeg bor på 1. sal og jeg har altid motorcykler og al trafik på Svalegangen - så lydbart er her. 
Forslaget er indsendt af Lene Fragtrup Smedien 27. 

 
 
 
Pkt. 6.5. Opsætning af Outdoor Fitness. 
Opsætning af Outdoor Fitness ved vaskeriet og i hjørnet ved legepladsen i robust materiale til 
træning for voksne og børn så der her kan evt. være en fælles aktivitet for familierne og enlige. 
Måske det vil øge fællesskabet i afdelingen i området? 
Forslaget er indsendt af Lene Fragtrup Smedien 27. 

 
 
 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 


