
 

BOLIGFORENINGEN AF 1944 

NDR. SKANSEVEJ 3 

9400 NØRRESUNDBY  Nørresundby, den 3. august 2020 

 

Til beboerne i afd. 06 
 

Til behandling på afdelingsmødet den 10. august er indkommet nedenstående           

3 forslag  (kan også ses på www.bf1944.dk). 
 

Med venlig hilsen 

Boligforeningen af 1944 
 

Afdelingsbestyrelsen  

------------------------------------------------------------------------------------- 
Forslag 1:  

At den nuværende ordning, hvor man booker vasketid til én hel dag, 

fortsætter, men med den tilføjelse at:  

Såfremt man ikke har skrevet et tidspunkt hvor man forventer at påbegynde sin 

vaskedag på White board tavlen, er det tilladt andre beboere at benytte 

vaskehuset, og man skal tolerere at vedkommende der har ”lånt” vasketid, må 

færdiggøre de maskiner der nu er i gang på det tidspunkt, den der har booket, 

møder op til sin vaske dag. Modsat, skal den beboer som har ”lånt” vasketid, 

ophøre med at vaske umiddelbart når maskinerne er Færdig. Den der har 

vaskedagen må så samtidig skrive på White board tavlen, at man vasker fra det 

pågældende tidspunkt, således at der ikke kan komme andre og igangsætte en 

vask.  

Dette forslag sikrer at vi kan vedblive at have en fleksibel vaskemulighed som 

hidtil. Vi er ikke så mange lejemål, og det har angiveligt ikke tidligere været et 

problem at få efterspørgsel og krav til at harmonere. Det vil blot sikre at der 

ligger en aftale om hvordan man gør, i modsætning til nu.  

Forslag 2:  

Der stilles desuden forslag om, i modsætning til nu, hvor det er en henstilling, 

at: Man SKAL skrive på White board tavlen hvornår man påtænker at starte sin 

vaskedag således at andre beboere kan tilgå og benytte vaske huset i 

mellemtiden. I modsat fald, træder ovenstående bestemmelse i kraft.  

Dette forslag stilles for at gøre White board tavlen til et officielt meddelelses 

organ.  

Der foreligger ikke en vedtagelse om at man skal skrive sig på tavlen hvornår 

man vasker, men som sagt kun en henstilling. Denne henstilling er noteret i 

referat fra afdelingsmødet 2014, hvor man, under eventuelt, referer at der vil 

blive opsat en White board tavle, til at skrive på hvornår man vasker.  

Henstillingen bedes nu vedtaget som en beslutning om at man SKAL skrive på 

tavlen.  

Samlet vil begge forslag, forhåbentlig, sikre at vi vedbliver at have en fleksibel 

ordning, hvor reglerne er beskrevet. 

 

Forslagsstiller: Skansevej 44a 

                 se forslag 3 på bagsiden 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag 3:  

De 2 dagplejere i afdelingen ønsker at bibeholde deres nuværende ekstra 

legepladsareal også efter Covid-19 evt. med en huslejestigning. 

Afdelingen lejere skal tage stilling til ovenstående, da udvidelsen måske kan 

genere vise lejemål med ekstra støj eller andet.  

Der er i øjeblikke givet en dispensation for udvidelsen af legepladsen, som løber 

indtil, der ikke længere er et ekstra arealkrav, som Covid-19 reglerne kræver. 

 

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 

  


