
 

7. Indkomne forslag til afd. 607’s ordinære afdelingsmøde d. 
21/9 2021 

Forslag er indskrevet og samlet i dette dokument sammen med forslagsstillernes begrundelse for forslagene. 
Bestyrelsen er i besiddelse af alle indleverede forslag. 
Der er kun nævnt adresser på forslagsstiller pga. dataloven. 
 
7.1 Orientering om parkering 
Orientering om parkeringstiltag i Brøndby Boligselskab. 
Forslagsstiller, bestyrelsen 
 
7.2 Flere parkeringspladser 
Et ønske om flere parkeringspladser i afdelingen. 
Forslagsstiller, Hallingparken 1.4.5 
 
7.3 Flere parkeringspladser 
Et ønske om flere parkeringspladser i afdelingen. 
Forslagsstiller, Hallingparken 21.st. tv 
 
7.4 Max antal parkeringspladser pr. husstand 
Der stilles forslag om max 2 biler pr. husstand uanset størrelse, varevogn, personbil, farve og hvad ellers 
man kan finde på. 
Forslagsstiller, Hallingparken 21.st. tv  
 
7.5 Ingen firmabiler på afdelingens parkeringspladser 
Parkering af firmabiler blokerer for beboernes plads og derved føler beboerne sig fanget, fordi de ikke vil 
miste deres plads. Dårligt udsyn pga. de store biler optager pladser fra fredag til mandag, med fare for at 
ramme andre beboere ved udkørsel fra P-plads. 
Forslagsstiller, Hallingparken 25. 3. th. 
 
7.6 Ny legeplads 
Bestyrelsen foreslår, at der laves en ny legeplads. 
Forslagsstiller, bestyrelsen 
 
Der er indhentet tilbud på legeplads, og det vil koste 600.000 kr. inkl. moms.  Pengene kan lånes af 
henlæggelserne og vil have en huslejekonsekvens på 60.000 pr. år de næste 10 år, hvilket vil svare til en 
huslejestigning på 0,30%, svarende til 2,66 kr. pr. kvm. 
 
7.7 Legeplads til den andel del af gården 
Børnene mangler en legeplads at lege på, da den nuværende legeplads er for lille. Børnene er rastløse og 
tyer til ballade, da de ikke kan lege. 
Forslagsstiller, Hallingparken 25. 3. th. 
 
7.8 Tilladelse at holde en mindre hund 
Det er et dejligt kæledyr. 
Forslagsstiller, Hallingparken 1.4.5 
 
7.9 ”Vild” beplantning i afdelingen 
Vil skabe glæde ved sommerfugle og insekter. Opfølgning på kommunens målsætning vedr. vild beplantning 
i kommunen.  
Forslagsstiller, Hallingparken 1.10.2 
 
7.10 Tilladelse til at have ”inde”kat 
Forebyggelse af ensomhed og fremme glæde for afdelingens beboere. 
Forslagsstiller, Hallingparken 1.10.2 
 
7.11 Tilladelse til at male badeværelsesgulvet selv 
For at kunne modernisere sin lejlighed. 
Forslagsstiller, Hallingparken 25. 3. th. 


