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Herunder er forslag og begrundelse for forslag. 

Forslag om tilføjelse af tekst i håndbog pkt. 4.4: 

Barnevogne der bruges regelmæssigt må parkeres i kælderen inden for de hvide afmærkninger 

Begrundelse: 

Forslaget er opstillet da daglig anvendelse af barnevogne til transport af småbørn ønskes ligestillet med 
daglig anvendelse af cykler til transport. Dette ift. at undgå for lang gå afstand mellem barnevognsparkering 
og bolig for nybagte forældre med deres småbørn inkl. indkøb, babygrej osv. 

Denne tilføjelse er allerede gældende for cykler der bruges regelmæssigt under pkt 4.5 i håndbogen og vil 
derfor også brandteknisk give mening for barnevogne. 

Der er i dag anstillet 1 barnevognsrum pr ejendom, men rummene har smalle dør indgange, så ikke alle 
barnevogne kan komme igennem. Derudover har flere beboere oplevet at der er gået mug og skimmel i 
deres barnevogne, og dette efter der er etableret udluftning. Desuden er barnevognsrummet ikke i direkte 
forbindelse med alle opgange, hvilket medfører at beboere med småbørn først skal ned i barnevognsrum, 
for derefter at have småbørn inkl babygrej, tasker, indkøb osv. med op af kælderen og hen til sin opgang og 
så op i boligen. Det kan være en udfordring i en allerede travl hverdag. 

Forslaget vil forventeligt ikke have den store konsekvens i kældre, da beboere allerede på nuværende 
tidspunkt kan koordinere pladsen til cykler internt. Derudover er det konstateret af den daglige drift, at der 
holder mange cykler i kælderen som ikke anvendes regelmæssigt, hvilket kunne skabe plads til flere 
cykler/barnevogne som anvendes regelmæssigt. Desuden er perioden for anvendelse af barnevogne til 
småbørn begrænset til de første par års levetid, hvorefter barnevognen bliver fjernet fra kælderen igen. 

Vi håber meget at I andre beboere kan se meningen med dette forslag og hvor stor en forskel det vil gøre 
hver evig eneste dag for os som har småbørn. 

Kærlig Hilsen 
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