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SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB AFD. 12 – Vikingevej, Strubjerg, Arkildsdal og Vangen 
      

Nrs. den 31. august 2022 
Vedr. ordinært afdelingsmøde. 
Onsdag, den 7. september 2022 kl. 19.00 på Lindholm Skole – multihallen.  
 
Huslejesting vedr. dagsordens pkt. 5. 
”Forslag om videoovervågning i dele af afdeling 12. 

   Overvågning af de tre passager under blokkene ved Vangen 97/99, 267/269 og 
437/439. 

   Overvågning af miljøgård anlæggene. ” 
Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 10,-  
 
 
Forslag til behandling/afstemning under den fremsendte dagsorden pkt. 6, indkomne forslag. 
 
Pkt. 6.1. Forslag om, at der kun sker en huslejeforhøjelse pr 15 kr. pr kvadratmeter pr. år. 
Jeg foreslår, at der kun sker en huslejeforhøjelse på 15 kr. pr kvadratmeter pr. år. 
Forslaget er indsendt af Freddy Andersen Vangen 441 st. tv. 
 
Pk. 6.2. Forslag om Videoovervågning af parkeringspladser (dette på grund af gentagende 
skader (ridser/buler) på biler og tyveri i biler)  
Forslaget er indsendt af Kecia Holm Sørensen Vikingevej 29, 1. tv.  

Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 50,-  
 
Pkt. 6.3. Forslag om videoovervågning af parkeringspladser og legepladser m.m. 
Jeg synes at videoovervågningen skal udvides til at omfatte p pladser, legepladser mm, idet vi 
derved kunne undgå en del hærværk, eller i hvert fald har mulighed for at finde dem der har 
gjort det. 
Forslaget er indsendt af Charlotte Ankersen Vangen 283 st.tv. 

Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 60,-  
 
Pkt. 6.4. Forslag om overvågning af parkeringspladser. 
Overvågning af parkeringsarealer.  
Grundet jeg har fået stjålet katalysator og fået lavet bule i døren, på min nye bil.  Begge 
episoder fandt sted her nede på parkeringspladsen. Det var en dyr omgang for mig at skulle 
udbedre i begge tilfælde.  
Ved fra andre jeg har talt med, at de også har oplevet at få lavet buler og ridser på deres biler 
her nede på pladsen. Det er parkeringspladsen mellem blok 16-17. 
Forslaget er indsendt af Jan Skov Frederiksen, Vikingevej 29,2.th.  

Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 50,-  
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Pkt. 6.5. Forslag om flytning af overvågning(mobil) af parkeringspladser. 
Mulighed for flytning af overvågning.  
Såfremt der stemmes for overvågning.  
Kunne det evt. være en idé for at holde omkostningerne nede, at der foretages rokering med 
overvågningen rundt i afdelingen.  
Forslaget er indsendt af Jan Skov Frederiksen, Vikingevej 29,2.th.  
Bemærkninger fra adm.: Vi er i gang med at undersøge og det kan sige gøre med mobil overvågning. 
 
Pkt. 6.6. Forslag om opsætning af videoovervågning i opgangene. 
I forlængelse af forslag om videoovervågning, foreslår vi at der vil blive opsat videoovervågning 
i opgangen. 
Begrundelse: Der har været en del hærværk med nedrevet opslagstavler, svineri af efterladt 
affald (Mc Donald!) og vi har oplevet at radiatoren har været revet ud af væggen. Ituslået glas 
til brandalarmen. 
Forslaget er indsendt af Peter Christiansen og Anna Marie Flak, Vangen 431, 2.tv. 

Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 50,- 
 
Pkt. 6.7. Forslag om systemer til affaldssortering under køkkenvasken. 
Der stilles forslag om systemer til affaldssortering under køkkenvasken med det formål at 
optimere håndteringen af affaldet. Tanken er, at hvis vi nemmere kan sortere affaldet fra 
starten inden det forlader lejligheden, så vil det i højere grad ende i de rigtige molokker 
udenfor. 
Forslaget er indsendt af Michelle Mailund, Arkildsdal 149, st., tv.  

Huslejestigning pr. måned pr. bolig 25,-  
 
Pkt. 6.8. Fjernelse af ”ribber” til beplantningen på miljøgården på Vikingevej ved fælleshuset. 
 Jeg har tidligere skrevet til jer ang. dette. Da jeg ikke har set I har fysisk gjort noget ved denne 
henvendelse, og stadig ser problematikken udspille sig herude, frygter jeg det på et tidspunkt 
går galt for et eller flere af kvarterets børn. 
Jeg skal lige nævne, at den miljøgård jeg omtaler her i, er den ved fælleshuset på Vikingevej, 
men kunne forestille mig samme problematik, går igen ved de andre. 
 Jeg vil meget gerne at de egeføj (eller hvilke planter der er rundt om miljøgårdene) fjernes, og 
gerne hurtigst muligt, at de ikke er blevet fjernet efter min sidste henvendelse, skræmmer mig 
faktisk. Grunden til jeg vil have dem fjernet er, at det der er skruet på væggene ind til 
miljøgårdene som de skal gro op ad og ind under. Bruger kvarterets børn om trappe/stige, så de 
kan komme ind i miljøgårdene. Hvor de absolutte INTET har at gøre inde. Der er mange farlige 
ting herinde, og de kender slet ikke til disse farer. 
Forslaget er indsendt af Dennis Kold-Hansen, Vikingevej 13, 2.tv. 
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Pkt. 6.9. Forslag om det for nylig oprettede tørrerum under vangen 103. st. th. – straks 
nedlægges. 
Jeg foreslår at det for nylig oprettede tørrerum under Vangen 103, st. th. - straks nedlægges da 
det er unødvendigt og vil påvirke den ovenover liggende lejlighed, negativt med fugtproblemer, 
fod kulde og et stort varmetab. 
Som der er nu, er der etableret udluftningskanaler, samt der er et stort vindue der kan åbnes, 
og der er dermed skabt en kæmpe kuldebro, yderligere er der ikke etableret hverken 
dampspærre eller isolering op mod ovenover liggende lejlighed. 
Kan det være rigtig, at man på denne måde, gør en lejlighed ubeboelig med sundhedsskadelige 
fugtproblemer, samt en betydelig højere varmeregning, - og pålægger en enkelt lejer at betale 
for andre beboeres tørring af tøj. 
Der er jo etableret tørretumblere i et helt nyt vaskeri i kælderen. Så alle kan jo tørre deres eget 
tøj der, og selv betale for denne udgift. 
Har man lavet noget tilsvarende andre steder gælder forslaget også disse. 
Forslaget er indsendt af Frank Vestergaard, Vangen 103.st.th.st.th. 
 
Pkt. 6.10. Forslag om, at opsætte dampspærre og isolering på lofterne i de nye oprettede 
tørrerum. 
Såfremt der ikke er flertal for at nedlægge tørre rummene i kælderen, pålægges boligselskabet 
at opsætte dampspærre og isolering mod de berørte lejligheder.  
Forslaget er indsendt af Frank Vestergaard, Vangen 103.st.th. 
Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 12,-  
 
Pkt. 6.11. Forslag om egen betaling af vand på vaskepladserne ved brug af nøglebrik. 
For at man kan bruge vand på vaskepladsen, skal man bruge "nøglebrik", således at man selv 
betaler for forbruget. 
Begrundelse:  Der bliver brugt meget vand til bl.a. vask af tæpper og leg med vand. Vi skal passe 
på miljøet.  
Forslaget er indsendt af Peter Christiansen og Anna Marie Flak, Vangen 431, 2.tv. 
 
Pkt. 6.12. Forslag om ændring husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde kat. 
Jeg foreslår der gives tilladelse til at holde 1 neutraliseret og øremærket inde kat i afdeling 12.  
Katten må kun være inde i lejers bolig, og der må ikke være støj eller lugtgener i forbindelse 
med katten.  
Hvis dette ikke overholdes, skal man skille sig af med katten.  
Forslaget er indsendt af Rikke Skjellerup, Vikingevej 9, 2.tv. 
 
Pkt. 6.13.Forslag om ændring husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde kat. 
Afstemning om hold af indekat. (Kan afhjælpe mange med ensomhed og angst)  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 
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Pkt. 6.14. Forslag til ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde et 
husdyr pr. husstand.  
Jeg stiller forslaget om, at der må holdes 1 husdyr pr. husstand. 
Forslaget er ind sendt af Annette Risgård, Vangen 299 st. 
 
Pkt. 6.15. Forslag om urafstemning om ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være 
tilladt at holde husdyr.  
Udlevere stemmesedler til samtlige beboere, angående hold af kat/hund, som man gjorde i sin 
tid med afstemning af vinduesvask. Eller evt. via online platform, så samtlige beboer kan 
stemme og ikke kun dem, der møder op på beboermødet. 
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 

Pkt. 6.16. Forslag om ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde 
husdyr under 10/15 kg.                                                                                                                      
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133. 

Pkt. 6.17. Forslag om ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde 
husdyr under 8 kg.                                                                                                                       
Afstemning om hold af hund i mindre vægtklasse. Feks 8 kg.  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 

Pkt. 6.18. Forslag om ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde 
kat jf. nedenstående.                                                                                                                                             
Det skal være tilladt at holde kat: Det skal være tilladt at holde 1 kat pr. husstand eller det skal 
være tilladt at holde 2 katte pr. husstand.                                                                                      
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133. 

Pkt. 6.19. Forslag om ændring af husorden side 5 vedr. Musik og støj – ændring af boretider.                                                                             
Jeg vil gerne stille til forslag, at man enten udvider boretid om lørdagen, så den hedder 9-16 
eller flytter den, så den hedder 12-16. Jeg synes, den kan være svær at overholde, hvis man 
først skal have indkøbt ting, der skal op og så nå at være færdig kl. 12. 
Samtidig synes jeg, at boretiden allerede starter kl. 8, er lige tidligt nok på en lørdag ;) Jeg 
tænker, det bliver lettere for folk at overholde.                                                                             
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133 

Pkt. 6.20. Forslag om Ny afstemning af vinduesvask eller tilfredshedsundersøgelse.                
Efter over to år med vinduesvask synes jeg, det ville være dejligt med noget opfølgning. 
For mit vedkommende virker det som penge ud ad vinduet, da pletter på vinduerne ikke 
kommer af. Jeg klager stort set på månedlig basis, og jeg kan se på facebookgruppen, at der er 
flere, som er utilfredse Sidste år bad jeg også om en opfølgning, som blev slået hen. 
Jeg føler stadig, der er et behov, derfor kommer forslaget igen.                                               
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133. 
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Pkt. 6.21. Forslag om parkering forbudt på Arkildsdal.                                                              
Forslaget var også på sidste år, men det er desværre stadig et problem. Der holder tit biler på 
det første stykke af Arkildsdal, hvilket begrænser udsynet, når man skal ind og ud til 
parkeringspladsen ved Arkildsdal 1-143. Det er bare et spørgsmål om tid inden det ender i en 
ulykke. Det er måske ikke boligselskabet, der har magten til at gøre parkering forbudt, men så i 
det mindste starte en dialog med de rette myndigheder. Det er ikke nødvendigvis et forslag, der 
skal stemmes om.                                                                                                                                       
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133. 

Pkt. 6.22. Forslag om etablering af solceller på tagene- solceller på tagene i afd.12. 
Kan det laves?   
Kan vi sparer noget energi, som kommer beboerne til gode. 
Pris - finansiering/evt. tilskud?                                                                                                                      
Forslaget er indsendt af Preben Christensen, Arkildsdal 151,3.th. 
 
Pkt. 6.23. Forslag om opstilling af endnu en stor tørretumbler i vaskeriet i blokken Arkildsdal 
nummer 1 til 143. (1 maskine er ikke nok og den lille maskine tager simpelthen for lang tid)  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 
 
Pkt. 6.24. Forslag om flere arealer med blomster, feks vilde blomster foran terrasserne.   
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 
 
Pkt. 6.25. Forslag om en anden måde at modtage affaldsposer, da bestilte affaldsposer 
forsvinder når de bliver lagt oven på postkasser, og man må ikke bestille af flere omgange.  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 
 
Pkt.6.26.Forslag om reducering af måger og krager. Forfærdelig larm gennem hele sommeren 
og meget generende når man sidder ude og spiser.  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 
 
 
 
Venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen 
 


