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SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB 
Afdelingsmøde afd.81 – Hjallerup:  Chr. vej, Skovglimt, Jernbanegade, Søndergade, 
Algade, Syrenparken, Markeds Allé, Stengården og Østermarken.   
 

Nørresundby, den 09. august 2022. 
Vedr. ordinært afdelingsmøde.  
 
Tirsdag den 16. august 2022 kl. 19.00 i Hjallerup Kulturhus. 
 
Forslag til behandling/afstemning under den fremsendte dagsorden pkt. 5 indkomne forslag.  
 
Pkt. 5.1. Opsætning af ladestandere til el- biler. 
Jeg vil foreslå der snarest bliver etableret opsætning af ladestandere til el-biler og plug-in hybrid 
biler i afdeling 81, ved Markeds Allé og ved andre bebyggelser, hvor der måtte være behov i 
afdelingen. 
Vi kommer ikke til at undgå biler der skal lades op med el. Folketinget, nuværende regering, EU, 
flertal af politikere, bilbranchen, FN´s klimaråd m.fl. presser alle på for at vil alle skal køre i 
elbiler for klimaets skyld, så verden ikke kommer til at stå under vand i fremtiden. EU-
parlamentet (iflg. FDM) har vedtage at der i 2030 skal være sket en reduktion af fossile biler 
med 55% og i 2035 skal det være reduceret med 100%. Det vil sige at biler i fremtiden kommer 
til at køre på andet end benzin eller diesel. Nemlig el (eller brint). 
Etablering af ladestandere vil også kunne motivere potentielle bilkøbere i afdelingen til at 
overveje køb af elbil, hvilket jo ikke er relevant med de nuværende (fraværende) lade 
muligheder. Jeg synes at  Sundby-Hvorup Boligselskab bør vise rettidig omhu, være miljøbevidst, 
vise sit ”grønne ansigt”, være klimavenlig og snarest muligt få etableret nogle nødvendige 
ladestandere i afdeling 81. Sundby-Hvorup Boligselskab er allerede i gang andre steder og andre 
boligselskaber er kommet et godt stykke vej. 
Forslaget er indsendt af Erik Carlo Andersen Markeds Allé 40.  
 
 
Pkt. 5.2. Forslag om at opføre garager på  Markeds allé -  p-pladsen  mod syd. 
Evt. spørge beboerne, hvor mange der er interesseret i at leje en. Indhente flere tilbud. 
Forslaget er indsendt af Peter Søborg.  Markeds alle 14. 
 
 
Pkt. 5.3. Forslag om udskifte hække med hegn ved boligerne på Christiansvej.   
Det ville være rigtig dejligt at få sat hegn op i stedet for de gamle hække, som har set bedre 
dage. Tænkte at de skulle være 180 cm mellem lejlighederne og ellers 160 eller 120 cm resten 
af vejen. Jeg kunne dog tænke mig 2 fag ud til Christiansvej som er 180 cm 
Forslaget er indsendt af Bente Helene Haagensen Christiansvej 4A.  
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 


