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FORSLAG 1 

Forslaget er trukket 

 

FORSLAG 2 

Der stilles forslag om… 

Der må etableres havelåge som egenfinansieret råderet med reetablering. 

Havelågen må max. være 100 cm bred og skal højdemæssigt følge de gælden hegnsregler for afdeling 56. 

Bemærkning: Ved træhavelåge skal den behandles på samme vilkår som hegn mht. maling og vedligehold. 

 

FORSLAG 3 

Der stilles forslag om… 

At ordlyden i ordensreglementet ændres fra:  

Brug af boremaskine og lignende værktøj må kun ske på hverdage mellem kl. 08.0019.00 og lørdag mellem kl. 10.00-

16.00. På søn- og helligdage må boremaskiner og lignende ikke benyttes.  

Ændres til:  

brug af boremaskine og lignende værktøj må kun ske på hverdage mellem kl. 08.0019.00 og lørdage og søndage 

mellem kl. 10.00-16.00. På helligdage må boremaskiner og lignende ikke benyttes.   

 

FORSLAG 4 

 

Forslaget er trukket 

 

FORSLAG 5 

Forslaget er trukket 

 

FORSLAG 6 

Der stilles forslag om… 

at de ledige værkstedslokaler ved fælleshuset på Nødkær Alle, skal bruges til kreative sysler, som maleri, læder, 

smykker og keramik. Her skal det være muligt at installere en lille keramikovn for egen regning. Det kan evt. gøres i 

form af at leje en plads til formålet. 

Forslag til afstemning 
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FORSLAG 7 

Der stilles forslag om… 

De to små rum i forlængelse af værkstedet bliver slået sammen og kan bruges til cykel/træværksted. Der vil blive 

etableret særskilt indgang. 

 

FORSLAG 8 

Der stilles forslag om… 

At det gamle værksted bliver en del af motionsrummet.  

Begrundelse:  

Dette giver mulighed for på sigt at få flere maskiner og mere rummelige træningsforhold. 

 

FORSLAG 9 

Der stilles forslag om… 

At følgende tilføjes til afdelingens vedligeholdelsesreglement:  

”Trægulve skal lakeres med 2 komponent lak. Lakken kan fx være hvid eller hvidpigmenteret” 

og formuleringen erstatter den nuværende bestemmelse ”Trægulve må efter slibning lakeres med 

hvid/hvidpigmenteret lak”.  

Begrundelse:  

I dag bruges der 1 komponent lak og lakken holder meget få år. Afhøvling/afslibning af vores gulve betyder 

tyndere gulvbrædder og i sidste ende en udskiftning af gulvet. 2 komponent-lakken gør trægulvet mere 

modstandsdygtigt. 

 

FORSLAG 10 

Der stilles forslag om…… 

At formuleringen i vedligeholdelsesreglementet omkring ”Skur” (s.10) ændres punktet: ”Et skur må de første 200 cm 

vinkelret på husmur være max 180 cm højt, derefter skal taghøjden falde til 150 cm.” til formuleringen:  

 
”Skur max 7 kvm, taghøjden må være 180 cm højt, når det følger husmur, hegn og hæk.” 
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FORSLAG 11 

Der stilles forslag om… 

Det foreslås at afdelingen skal lade "hullet" til opvaskemaskine stå tomt ved hver fraflytning frem for at indsætte 

oprindeligt skabsmodul. 

Begrundelse:  

Jeg synes dette forslag giver god mening for at undgå at fraflytter bruger resurser på at fjerne installationer og 

opsætte skab med hylder hvorefter tilflytter umiddelbart efter skal rive ned og installere opvaskemaskine igen. 

 

FORSLAG 12 

Der stilles forslag om… 

At der etableres fortov på Nødkær Alle fra Bushøjvænget til Servicecenteret. 

Begrundelse: Højere sikkerhed i trafikken. 
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FORSLAG 13 

Der stilles forslag om… 

At buskads og træer op mod Bushøjvænget ikke bliver klippet lavere end 200 cm. 

Begrundelse: Dæmme for støjvej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG 14 

Der stilles forslag om… 

om at afdelingsbestyrelsen skal arbejde for etablering af lukket og tør cykelparkering for beboerne. Detaljer kan 

afgøres efterfølgende. 

Det kunne fx placeres som et skur op ad endevæggen ud for nr. 59, eller på græsset bag #59 og andre tilsvarende 

steder. Og ved at inddrage og aflukke enkelte af de tætliggende affaldsskure; f.eks. et af de to lige overfor hinanden 

ved indkørslen til fælleshuset. 

Begrundelse:  

Jeg savner en let tilgængelig cykelparkering, året rundt, hvor min daglige cykel kan stå sikkert og tørt. Jeg savner 

plads og det er besværligt, flere gange dagligt, at hente cyklen op fra kælderrummet. Det er også forbundet med 

støjgener for beboerne i ovenpå.  

Cykelparkering kan muligvis med fordel etableres mod en lille månedlig betaling (25-50 kr./md) og med krav om 

at der kun må placeres funktionsdygtige cykler, der benyttes jævnligt.  

Også her tilbyder jeg at deltage i idéarbejdet med etablering og drift. 

 

FORSLAG 15 

Der stilles forslag om… 

At afdelingsbestyrelsen skal arbejde for en (gen-)etablering af et værksted for beboerne. Detaljer kan afgøres 

efterfølgende. 
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Værkstedet skal være et sted, hvor man kan reparere en cykel, slibe lidt træværk eller bygge en reol. Der er plads til 

lidt forskellige aktiviteter i de tre lokaler, f.eks. støvende hhv. ikke-støvende aktiviteter og evt. beboer-arrangerede 

workshops som f.eks. reparations-café, keramik-, træ-værksted. 

Jeg tilbyder at stå for idé-arbejdet med et forslag til driften af stedet, hvori det f.eks. kan overvejes om en beboer, 

der får en timeløn for en månedlig rengøring af rummet, uden dette skal fratage de enkelte brugere forpligtelsen til 

at rydde op og gøre rent løbende. 

 

Begrundelse:  

Jeg ved der tidligere har været et værksted i forbindelse med fælleshuset. Nu har de tre lokaler stået aflåst længe 

(også før corona). 

 

FORSLAG 16 

Der stilles forslag om… 

At det i afdelingens reglement skal være tilladt at opsætte et legehus i egen have.  

Legehuset skal være mobilt og til enhver tid kunne flyttes.  

Legehuset skal have samme farver som øvrigt træværk i afdelingen. Ligesom tag og materialer skal følge afdelingens 

forskrifter for skure og hegn.  

Beboeren vedligeholder. Med reetableringspligt. 

 

FORSLAG 17 

Der stilles forslag om… 

at der ansøges om tilskud hos Landsbyggefonden til nye vinduer med støjdæmpende glas til boligerne der ligger op 

mod Bushøjvej og Ringvejen.  

Uddybning:  

Vi er en del beboere i afd. 56 der er utilfredse med den store trafik der er blevet på Bushøjvej og Ringvejen. Vi 

mener Aarhus Kommune er ansvarlig for den trafikstøj og mener derfor også at kommunen må opføre en støjmur 

eller vold langs Bushøjvej over mod afdeling 56, AAB. Så vi, er bor i husene op mod vejene kan få noget ro i vores 

haver og i stuerne. 

 

FORSLAG 18 

Der stilles forslag om… 

at det i afdelingens reglement tillades at opsætte lamelhegn i afdeling 56 (flere af os som bor i afdelingen har denne 

type stakit). 

I de 18 år vi har boet her, har vi i alle årerne haft lamelhegn, og som var/er efter reglerne. Vi har skiftet det én gang i 

løbet af de 18 år, og stakittet har altid stået flot. Er det ikke muligt at få lamelstakit på listen af stakittyper, som må 

sættes op i afdeling 56, så videre til næste forslag. 
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FORSLAG 19 

Der stilles forslag om… 

Hvis et fag af lamelhegnet går i stykker, så må man i afdelingen skifte ud med et nyt fag i samme lameltype, og ikke 

som der blev foreslået/besluttet på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 22. januar 2020, at man så skulle skifte 

faget ud med et at de typer stakit, der kom på den nye liste.  

Begrundelse:  

Det kommer meget nemt til at se noget grimt og rodet ud med to forskellige typer stakit i samme hegn - både for os 

der har hegnet, og for afdelingen som helhed. 

 

FORSLAG 20 

Der stilles forslag om… 

at der bliver afholdt en workshop vedr. værkstedsrum og to mindre rum der ligger i forbindelse med værkstedet. 

På denne workshop arbejdes der videre med følgende:  

• at der bliver værksted (cykel, træ, maling m.v.) i rummet, der har en dør ud til fliseområdet udenfor 

bygningen (vender ud mod bagsiden af bygningen). 

• at det store rum bliver til en slags Krea-/klubrum, hvor der kan foregå noget for både børn og voksne, og 

hvor en aktivitetsgruppe har ansvaret for rummet. Vi vil gerne uddybe på mødet, hvis der er brug for dette. 

Det mindste rum kan så evt. være et depot 

 

FORSLAG 21 

Der stilles forslag om… 

vi at der afholdes kurser i brugen af hjertestartere 1-2 gange om året. 

 

FORSLAG 22 

Der stilles forslag om… 

at der købes nye børnemøbler til vaskeriet 

Begrundelse:  

De børnemøbler der står i vaskeriet med tiden er blevet noget vakkelvorne. 

 

FORSLAG 23 

Der stilles forslag om… 

At priserne på udlejning af fælleshuset (store sal, cafe, gæsteværelse) nedsættes, samt at det bliver muligt med 1 og 

2 dages lejeperiode.  

Begrundelse: I forhold til de øvrige afdelingers lokaler er vores priser høje. 
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FORSLAG 24 

Der stilles forslag om… 

Der stilles forslag om… 

at udlejning kan ske til ikke-beboere i afdelingen.  

Begrundelse: For at dette kan blive en indtjening til afdelingen. 

 

FORSLAG 25 

Der stilles forslag om… 

At det i afdelingens reglement tillades at opsætte havestuer, ligesom de andre afdelinger har i Skådeparken fx 

Roukær Alle. 

 

    


