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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 2021. 

Vedr. ordinært afdelingsmøde.  
 
Tirsdag, den 17. august 2021 kl. 19.00 i Hjallerup Kulturhus. 
 
Forslag til behandling/afstemning under den fremsendte dagsorden pkt. 4 indkomne forslag.  
 
4.1. Diverse forslag/opgaver vedr. Stengården. 

o Nye navneskilte på postkasserne. 
o Opmærkning af p-pladserne. 
o Er det nødvendigt med 3 gule felter på p-pladsen? 
o Husnumre på skiltet ved Møllegade. 
o Rengøring af elevator er mangelfuld også området uden for den er meget ulækkert. 
o Tagrender er utætte mange steder. 
o Cementen ved mange af dørene, er meget i stykker. Det har der været skrevet om til 

gennemsyn mange gange. 
Forslaget er indsendt af Benta Petersen, Stengården 21. 

 
4.2. Forslag om mulighed for lån af fælleslokalerne i Syrenparken og Stengården for alle 
beboerne i afd. 81. 
Forslag om dem der ingen steder har at holde kaffe med rundstykker, om ikke der kan lade sig 
gøre at låne fællessalen enten på Stengården eller Syrenparken. 
Der snakkes om vi ikke kommer hinanden ved i afdelingen, men det er ikke nemt når der ikke er 
nogen steder man kan samles. 
Der er nogen der ikke engang har noget at sidde på vi kan dele os op i hold og samles.  
Så kan der blive en hyggelig dag ud af det. 
Forslaget er indsendt af Gurli  Morell  Søndergade 10D. 

 
 

4.3. Diverse forslag/spørgsmål vedr. Stengården. 
o Hvor meget tager i af huslejen hver måned. 
o Hvor mange år skal man bo for at få sit indskud tilbage. 
o Hvem skal holde gangen foran elevatoren og døren ud til postkasse ren. 

Forslaget er indsendt af Eva Pedersen, Stengården 11. 
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4.4. Diverse forslag/opgaver vedr. Stengården. 
o Opmærkning af p-pladserne. 
o Opsætning af skilt med privat parkering, da der er mangel på p-pladser. 
o Tagrender ved skure, trænger til udskiftning, da de er utætte. 
o Skure trænger til maling. 
o Alle tage trænger til rensning og algebehandling. 
o Fuger i alle vinduer/døre trænger til udskiftning, de har alle dybe revner. 
o Sand bliver spredt rundt, når der bruges fejemaskine i stedet for at suge det op. 
o Ved kantklipning af græs bliver græsset efterfølgende ikke fejet væk fra terrassefliser og 

gangstier. 
o Lydisolering i lofter mangler hvor der er beboelse ovenpå. 

Forslaget er indsendt af Rita og Poul Erik Larsen, Stengården 10. 

 
 

4.5. Diverse forslag/opgaver vedr. Stengården. 
Vi har det seneste års tid mærket, at vi er under Sundby-Hvorup Boligselskab. 
Der er virkelig meget som viceværterne ikke når som før. Jeg tænker især på snerydning og 
glatførebekæmpelse. Jeg synes den er mangelfuld og gør mange af beboerne utrygge. Kan vi 
ikke blive fri for det grove grus, som de blander sammen med salt. Når vi netop tilstræber 
skridsikkert fortøj, så sætter dette grus sig fast i fodtøjet og bliver slæbt med ind i lejlighederne, 
hvor det er meget generende. 
Altså mere hjælp til viceværterne vil gøre os glade.  
Forslaget er indsendt af Erik Nielsen, Stengården 3. 

 

 
 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 


