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BO-VEST 
Malervangen 1, 2600 Glostrup · www.bo-vest.dk 
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17 
mailadresse:  bo-vest@bo-vest.dk 

88 18 08 80 
Fax 88 18 08 81 

Ejendomskontoret 
Storetorv 39, 2620 Albertslund 
hyldespjaeldet@bovest.dk 
Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18 
Ejendomsleder: Claus Gerdes 
Kontorassistent: Bente Eskildsen 

88 19 02 20 
 

Fax 88 19 02 23 

Ved akut hjælp 
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor  
BO-VESTs åbningstider 

70 25 26 32 

Vaskeriets åbningstider: Alle dage 7-22 

Hyldecaféens åbningstider: Tirsdag og torsdag 17-20 
Køkkenet lukker 19:30 

Genbrugsgårdens åbningstider: Tirsdag 17-18 · Søndag 13-16 

YouSee Fejlmelding 
Åbningstider: Hverdage 8-20 · Weekend/helligdage 10-20 

70 70 40 40 

Dansk Kabel TV Kundeservice/support 
Åbningstider: Mandag-torsdag 9-17 · Fredag 9-16 

69 12 12 12 

Hyldespjældets hjemmeside 

 

Her finder du mange nyttige oplysninger fra ejendomskontoret 
og afdelingsbestyrelsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv. 
Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepo-
stens kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemme-

side:      www.hyldenet.dk 

Forside billedet:  

            Ny legeplads 
 

Lørdag den 15. august blev den nye småbørns-
legeplads indviet med pølsehorn og tomatsuppe 
lavet på spejdermanér over bål. 
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Der indkaldes hermed til 

budgetbeboermøde 

den 16. september 2015 kl. 19.00 

i beboerhuset Store Torv 7 
 

Beboermødet vil igen blive afholdt med mulighed for at stille forslag og 

stemme på den digitale hjemmeside. 

Læs mere om det ”Digetale beboermøde” her i Hyldeposten eller på Hylde-

net.dk. 

 
Foreløbig dagsorden:   

1.    Godkendelse af budget 2016, herunder lagtidsplanen 

2. Ændring af udlejningsregler for supplementsrum 

3. Godkendelse af ny affaldsordning 

4    Det grønne Miljøudvalg(GMU): 

             - Godkendelse af beretningen og agendaplanen 

             - Valg til GMU 
5.   Udearealsudvalget(UAU): 

    -   Godkendelse af beretningen 

    -   Revision af plejeplanen 

    -   Valg til UAU 

6.   Motionsudvalget: 

             -   Godkendelse af beretningen 

             -    Valg til motionsudvalget 

7   Træværkstedsudvalget 

             - Godkendelse af beretningen 

             - Valg til træværkstedsudvalget  

8.   Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen  

9 Valg af 1 medlam til caféstyregruppen 

10 Eventuelt 

 
Forslag til beboermødet kan stilles på nettet indtil den 2. september, mens 

opstilling til de forskellige udvalg kan ske frem til det fysiske beboermøde 

den 16. september.  

Materiale til beboermødet vil blive offentliggjort på nettet og uddelt i Hyl-

detryk senest en uge før beboermødet. 

 
 
Afdelingsbestyrelsen 
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Hyldecafeen 1990-2015 

 
 
 
I 25 år har Hyldecafeen været med til at udvikle et godt og rummeligt fællesskab 
for beboerne i Hyldespjældet. Her kan vi få et sundt og billigt måltid mad to gan-
ge om ugen og samtidig mødes med venner og bekendte. For mig som har væ-
ret med lige fra starten, er det blevet en væsentlig del af mit liv her i Hyldespjæl-
det, som jeg meget nødig vil undvære. 
 
Sådan har det ikke altid været. Før Hyldecafeen blev etableret havde vi i flere år 
en madklub hver fredag, hvor folk kunne melde sig til og betale senest om ons-
dagen til en beboer. For at holde madklubben kørende forpligtede vi os til at stå 
for indkøb, madlavning og oprydning. Priserne dengang lå på 15 kr. for voksne 
og 10/5 kr. for store og små børn. Det har lige fra starten været et princip at have 
så billige og differentierede priser som muligt, så alle kunne være med. Det prin-
cip gælder også i dag i Hyldecafeen. 
Det var ikke altid lige let at finde frivillige til at indgå i arbejdet, så i perioder var 
madklubben lukket. 
 
I 1990 søgte og opnåede vi at få del i nogle Sociale UdviklingsMidler (SUM) fra 
socialministeriet. Dengang havde vi både sociale, økonomiske og bygnings-
mæssige problemer. Derfor havde vi besluttet på beboermødet at ansætte først 
en beboerrådgiver og senere en miljømedarbejder, der skulle arbejde med at 
styrke det sociale miljø.  
 
Det var Kim Østerberg, som han hed, der søgte midlerne. Vi fik 700.000 kr. over 
to år. Af de penge blev det besluttet på et beboermøde den 28. januar 1990 at 
afsætte 150.000 kr. til en 30 timers beboerhusmedarbejder. Den første ansatte i 
cafeen var en beboer, som hed Jette Nyboe. 
 
I første omgang kaldte vi cafeen for ”Kulturcafeen” for det var opfattelsen den-
gang, at der skulle være nogle kulturelle tilbud sammen med muligheden for at 
få et måltid mad for at trække folk til. 
Det viste sig dog hurtigt, at det var maden, der kom til at bære cafeen igennem.  
Den første cafestyregruppe blev valgt på beboermøde i marts 1990 og den 6. 
maj 1990 åbnede cafeen for første gang.  
 
Menuen bestod af kødsovs bolognese med ris eller pasta og salat og en vege-
tarret, bønnepate med tomatsovs og nye kartofler til 20 kr for voksne og 10 kr. 
for børn. Desuden kunne man få en  brændende rissuppe for 8 kr. og selvfølge-
lig en dessert, nemlig tærte med creme fraiche til 5 kr. 
 
Cafeen havde åbent tirsdag og torsdage fra 17-19.30, lige som i dag, men også 
om dagen fra 12.30-14, hvor vi kunne købe frisksmurte håndmadder. 

Vinie Hansens tale i anledning af Hyldecaféens 25 års jubilæum  
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Cafeen blev allerede fra starten en kæmpe succes, så da projektperioden ud-
løb i 1991, besluttede vi på beboermøde den 20. november at nedlægge miljø-
medarbejderens stilling og i stedet bevare cafemutter, som hun nu kærligt blev 
kaldt.  
 
Det havde jo vist sig, at cafeen skabte bedre og mere socialt miljø end en ansat 
miljømedarbejder. Især var og er cafeen god til at engagere beboerne i forskelli-
ge frivillige tjanser som at hjælpe i køkkenet eller være passer i cafeen. På den 
måde lærer vi hinanden bedre at kende og får et godt naboskab. 
 
Det er jo fantastisk, at hver gang cafeen er åben, er der 6 frivillige ”på arbejde” 
sammen med Cafe-Gitte, som cafemutter jo nu hedder. Og der er ikke proble-
mer med at få passerlisten fyldt op. Ca. 30-35 frivillige skiftes til at passe ca-
feen.  
 
Gitte har nu været i cafeen i mere end 15 år og har en stor del af æren for, at 
cafeen i dag stadig er en stor succes, og der er styr på økonomi og den daglige 
drift. 
 
Til at støtte sig har Gitte stadig en styregruppe, som i dag består af Janne 
Storm, Marie Elberling, Marianne Grøn, Miriam Holst og undertegnede, der er 
afdelingsbestyrelsens repræsentant. 
 
Vi holder møder med Gitte ca. hver 2. måned, hvor vi bl.a. tjekker regnskabet, 
og om der er folk på passerlisten. Vi hylder jo det princip, at hvis du spiser 
jævnligt i cafeen, så skal du også tage en passertjans en gang i mellem. Vi kan 
godt finde på at henvende os til dem, vi synes ikke lever op til den forpligtelse. 
Det bliver normalt modtaget i en god ånd, men det sker da også, at nogle bliver 
mopsede, og tror de er på restaurant. Så forklarer vi stille roligt, at cafeen ikke 
kan løbe rundt, hvis der ikke er frivillige, der deltager, og så går det jo alt sam-
men i sig selv igen. 
 
Cafestyregruppen står også for planlægningen af de mange arrangementer, 
som vi har i løbet af året: Nytårskoncert, fastelavn, Sankt Hans aften, musikaf-
tener med spisning og julecafe med pyntning af juletræ for at nævne nogle af 
de faste  traditioner. Der kommer også nye til som f.eks. græskar- arrangemen-
tet, hvor vi lagde op til, at børnene først skulle så et frø og så senere medbringe 
græskarret i cafeen, så vi kunne lave kager, suppe mm. af det. 
Sammen med Victoria og Deano laver vi julebanko og de står for bankoarran-
gementerne året igennem. 
Vi har al mulig grund til at være tilfredse og glæde os over, at vi kan fejre ca-
feens 25 års jubilæum.  
Jeg håber, den gode udvikling vil fortsætte og ser frem til de næste mange års 
oplevelser og god mad i Hyldecafeen. 
 
Vinie Hansen 
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Hvordan er det lige, det er med Sølvfisk!? 
 

 

Sølvfisk er nogle små irriterende banditter. De kravler rundt på badevæ-

relses-gulvet og de gnaver og gnasker i gamle bøger og fotos. Men hvad er de 

for nogen, hvor kommer de fra og hvad kan man gøre ved dem? 
 

Sølvfisk er ”levende fossiler”. Sølvfiskene kravlede op af havet, som nogen 

af de første, og begyndte en tilværelse på land for 3-400 millioner år siden. Den 

er med andre ord en af de ældste skabninger på jorden. En sølvfisk lever typisk 

i 3-4 år, men kan blive helt op til 8 år. En imponerende alder for et insekt. 
 

Sølvfisk foretrækker lune, fugtige omgivelser. Der for oplever man dem for 

det meste i badeværelset, hvor de piler hen over gulvet, når man tænder lyset, 

(de foretrækker mørke).  

Den lever af stivelse fra f.eks. skæl/hud, sukkerstoffer, sæberester, klister og pa-

pir – eller måske rettere de skimmel- og mugsvampe, der lever på papir/bøger, 

der står fugtigt. 
 

Sølvfisk er uskadelige for  mennesker og dyr, men der for er  de ikke sjove at 

have for mange af alligevel. Da de har 400 mio. års erfaring i overlevelse, kan 

du godt glemme alt om at udrydde dem, men du kan holde dem nede. De skal 

nemlig bruge varme og fugt for at kunne formere sig, så lav luftfugtighed, ud-

luftning og ikke for høje temperaturer er det bedste middel mod sølvfiskene. 
 

Med venlig hilsen 

                  Agenda Center Albertslund 

                                      www.agendacenter.dk 

Tårngruppen arbejder på at få sat to aflåselige døre i Tårnet, og så er planen at holde 

Åbent Tårn en gang i mellem, hvor man kan komme op og nyde udsigten. 

                      Red. 
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 BANKO i Cafeen – 2015  
 

 

 

Søndag d. 20. september 

Søndag d. 18. oktober 

Søndag d. 8. november (andespil) 

Søndag d. 29. november (julespil) 

 

 

Spillet starter kl. 14:00                                                                              
Cafeen åbner kl. 13:30 

 

Plader koster 10 kr. stk., og er gyldige til alle 6 spil.                                                              

Vi spiller om éen række, to rækker, samt fuld plade 

i hvert spil. 
 

Der serveres gratis kaffe & the.                                                                                             

Øl & sodavand kan købes, til de normale Cafe-priser. 
 

 

 

Vel mødt  

Victoria & Deano 
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Så fik vi startet op igen efter en god og lang sommerferie. 

Gitte Larsson giver fortsat en hånd med i køkkenet og vi har sagt farvel til 

Martin d. 31. august efter 3 måneders praktikforløb.  

  

I skrivende stund glæder vi os til at fejre caféen 25 års jubilæum d. 22. august  

 

I takt med at vi går koldere tider i møde, vil desserten blive udskiftet med en 

suppe i løbet af september måned. 

 
 

     Vi ses i caféen – Café-Gitte  

 
 

Tirsdag d. 2. september 

Koteletter a la bombay (karry, banan, ananas) m/ ris 

Kinesiske grøntsager m/ ris 

Dagens dessert 

 

Torsdag d. 4. september 

Biksemad m/ spejlæg og rødbeder samt salat 

Omelet med squash, løg urter og mild ost samt salat og brød 

Dagens dessert 

 

Tirsdag d. 9. september 

Italiensk farsbrød m/ pasta og tomatsauce 

Veg. mousakka m/ auberginer og kartofler, salat og brød 

Dagens suppe m/ brød 

 

Torsdag d. 11. september 

Malaysisk gullasch m/ ris 

Veg. Lasagne m/ salat og brød 

Dagens dessert 
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Priser Hyldeboere:               Priser gæster: 

Voksne:   42 kroner   Voksne:   50 kroner 

Børn 7-14:  20 kroner              Børn 7-14: 30 kroner 

Børn 3-6:    10 kroner   Børn 3-6:   20 kroner 
 

Menuen for oktober måned, vil være at finde på 

www.hyldenet.dk - 

 i slutningen af september måned. 

 

Tirsdag d. 16. september 

Mexicanske pandekager m/ oksekød, salsa og avokadodip  

Grønsagsbiksemad m/ spejlæg, salat og brød 

  Dagens dessert eller suppe    

 

                    Torsdag d. 18. september 

                   Oksekød i rød karry m/ ris 

                     Florentinertærte (spinat) med feta samt salat og brød 

Dagens dessert eller suppe 

 

Tirsdag d. 23. september 

Kokos kyllingefilet m/ chilikrydrede nudler 

Mexico pizza m/ guacamole og salat 

Dagens suppe m/ brød 

 

Torsdag d. 25. september 

Svensk pølsegryde m/ purløg og brød 

Kartoffelroulade m/ salat og brød 

Dagens dessert 

 

                      Tirsdag d. 30 september 

Kylling m/ appelsincreme og rosmarin samt ristet kartofler 

Grillet grøntsager m/ hvidløgsdressing, salat og brød 

Dagens suppe m/ brød 

http://www.hyldenet.dk
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet” 
 
 
Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte 
 
Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig henvendelse i caféen. 
 
Pris for leje af Beboerhuset: 
 
En dag:   Kr.   750 (betales v/booking) 
To dage:   Kr. 1100 (betales v/booking) 
Depositum:  Kr. 1000 (betales ved nøgleafhentning) 
Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum. 
 
Der er mulighed for at leje: 
 
Musikanlæg: Pris kr.100 for 1 dag. Kr.150 for 2 dage (betales ved booking) 
Depositum kr.1000 (betales ved nøgleafhentning) 
Grill-leje kr. 100. 
 
OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr. 2000. 

 
Børnefødselsdage 
 
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal der gøres rent efter festen. 
Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring kr. 355 automatisk blive fratruk-
ket depositummet. 
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner beboerhuse gratis. 
 
OBS! 
 

Interne grupper i Hyldespjældet kan låne beboerhuset gratis. 
Beboere kan ved bisættelser låne beboerhuset gratis.  
Dog betales et depositum på kr. 750.- 
 
Rengøring 
 

Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring, men ikke oprydning. 
Lejeren skal aflevere lokalerne i pæn stand. Bordene skal stilles rigtigt på 
plads (der er en oversigt i køkkenet).  
Hvis man lejer Hyldecaféen en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Hyldecafé-
en skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.  
Den næste lejer har først caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen). 
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Redaktionen modtager meget gerne info ang. ændrin-

ger af navne, adresser og telefonnumre. 

  

 

Beboermødet den 16.9. har meget på programmet, som vil få betyd-

ning for livet i Hyldespjældet fremover. Umiddelbart er der naturligvis 

næste års budget, men også ændringerne af regler for 1-rums boliger-

ne, vil få stor betydning, og så er der den endelig beslutning om vores 

nye affaldssystem med nedgravede beholdere i 7 affaldsøer, og der 

skal opstilles miljømål for de kommende 5 år. Beboermødet er også 

denne gang digitalt, så du via www.hyldenet.dk kan følge med i  

forslag og debatten omkring dem. 

Red. 
  

  

 

http://www.hyldenet.dk
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Klunserne er de frivillige, der i over 20 år troligt har holdt genbrugsgården åbent søndag 

og tirsdag. Vil du være med så snak med en af klunserne, om hvad det indebærer, næste 

gang du er på Genbrugsgården. Lige nu lyder meldingen fra klunserne, at de især kan 

bruge et par hænder mere om tirsdagen, hvor der kun er åbent mellem kl 17 og 18. 
 

Red. 

Tøjbytteboden!!!!!!!! 

 

  We need you!! 

 

Tøj- og bogbytteboden passes af en gruppe frivillige, der sørger for at  

tøjet bliver sorteret og lagt på plads. 

 

Der er mange, der kommer med tøj og mange, der henter, vi mangler bare no-

gen, der vil hjælpe med at holde den åben søndage kl. 12.30 - 14.00. 

 

Så meld dig frisk til. Det er superhyggeligt. 

Ud over at være en del af Tøjbytteren, så kan man altid få sig en god  

sludder med nogle af de andre Hyldeboere. 

 

Du kan  få nærmere oplysninger ved henvendelse til: 

 

Elisa Christiansen, tlf. 6990 5001 

Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf. 6073 7666 

Anne Duer-Jensen Skipperlængen 6, tlf. 2679 0429 

Mette Nielsen, Suderlængen 2, tlf. 61304539 

 

Der er brug for alle ledige og interesserede hænder og et fantastisk  

initiativ, som vi meget gerne vil bevare. 

    
DE FIRBENEDE 

 Henvendelse på hverdage  

mellem kl.9-10  

Dyrlæge Inger Stilling 

Nyhusvej 3, Volderslev 

4632 Bjæverskov 

Telefon: 56 82 82 02 
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”Nydningen”  nedlægges. 
 
 
Bag Storetorv har Lis Danielsen, der er fraflyttet Hyldespjældet, anlagt et lille 
areal som hun kaldte ”Nydningen”. 
 

Der er plantet mange buske og stauder i området, og der er brugt en del natur-
sten til at bygge ”Nydningshøjen” og andre markeringer på området. 
 

Efter at Lis er flyttet, er der ingen der holder Nydningen. Udearealudvalget har 
derfor besluttet at nedlægge ”Nydningen” i løbet af efteråret 2015. 
 

Hvis der er nogen, der kan bruge nogle af de sten, buske og stauder der er der, 
må man gerne grave det op og hente, hvad man kan bruge.  
 

Vi forventer, at Nydningen ryddes i løbet af oktober måned. Arealet vil blive 
jævnet og tilsået med græs.  
    
På Udearealudvalgets vegne 

Ole Kristensen 

Alle solbærbuske skal fældes og brændes. 
 
Solbærbuskene i Hyldespjældet er angrebet af solbær-knopgalmider. Solbær-
knopgalmider er umulige at komme af med, når først de har angrebet en solbærbusk. 
Miderne lever af at suge næring på blad- og blomsteranlæggene godt beskyttet inde i 
knoppen. 
Det betyder, at knopperne ikke udvikler sig ordentlig om foråret. Ofte springer stærkt 
angrebne knopper slet ikke ud.  
Solbærknopgalmiden reducerer bærmængden betydeligt, og er solbæravlernes værste 
fjende. 
Det betyder, at vi til efteråret fælder alle solbærbuske på fællesarealerne i Hyldespjæl-
det og beder om, at alle der har solbærbuske i deres haver gør det samme. De fældede 
buske skal efterfølgende brændes, hvilket vi sige, at de skal smides i komprimatoren på 
Genbrugsgården. 
Til næste år, kan der nyplantes solbærbuske, hvis vi får samtlige buske fjernet i efter-
året. 
 
På Udearealudvalgets vegne 
Ole Kristensen  

I Hyldespjældet har vi en frivillighedspolitik, fordi vi gerne vil synliggøre, 
anderkende og motivere til frivilligt arbejde. Du finder frivillighedspolitik-
ken på Hyldenet.dk => Beboerinfo => Frivillighedspolitik. 

 

 Red. 
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 Caféstyregruppen   

 Janne E. Storm Krageslippen 11 61 77 86 91 

 Marianne Grøn Åleslippen 23  

 Marie Elberling Tingstræderne 5  

 Miriam Holst Åleslippen 57 29 27 79 43 

 Vinie Hansen Tømmerstræde 3 40 22 78 90 

   

 Det grønne miljøudvalg    

 Helene Eskildsen Høkerlængen 6 43 64 96 86 

 Janne E. Storm Krageslippen 11 61 77 86 91 

 Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

 Sif  Enevold Væverlængen  4 31 45 67 47  

   

 Haveforeningen Salatfadet  og   Domen   

 Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

   

 Husdyrudvalget   

 Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 82 

 Marianne Bahl Høkerlængen 11 31 11 16 64 

 Henning Larsen Torvelængerne 11 31 61 10 97 

Udvalg og arbejdsgrupper 

 

På Hyldespjældets Facebookside kan du følge med i, hvad der sker i bebyggelsen. Og sam-

men med Galgebakken har vi siden “Køb, salg, lån og byt i Hyldespjældet/

Galgebakkenen”, der fungerer som en virtuelt markedsplads/loppemarked. 

                 Red. 
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Klunsergruppen 

Bahjat Chamani Tingstræderne 1 50 37 48 70 

Bjarne Buzdeweicz Støvlestræde 5 40 10 23 33 

Gitte og Ole Tingstræderne 15 22 71 56 97 

Helene Eskildsen Høkerlængen 6 43 64 96 86 

Grethe Dencher Mesterslippen 8  

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40 

Laila Kiss Torveslipperne 15 28 99 74 47 

Lasse Eskildsen Høkerlængen 6  43 64 96 86 

Leif Strandbech Torveslipperne 13 43 64 32 38 

Morten Rude Væverlængen 4 26 82 80 94  

Palle Nielsen Potterstræde 4 43 64 24 08 

Patrick Wilson Pugestræde 9 61 60 89  03 

Peter Kristensen Åleslippen 1 23 31 86 42 

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

Tobias Nielsen Tværslippen 7 28 40 78 44 

Troels Vitt Torvelængerne 5 28 58 55 55 

   

Kommunens brugergruppe    

Helene Eskildsen (suppleant) Høkerlængen 6 43 64 96 86 

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

   

Lammelauget 

Gert Pedersen Bryggerlængen 26 43 62 33 83 

Mikkel Pandrup Torveslipperne 14  

Morten Rude Væverlængen 4 26 82 80 94  

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94  

   

Motionslokaleudvalget   

David Kommar Jakobsen Storetorv 18  

Gitte Elise Klausen Snorrestræde 13  

Grethe Dencher Mesterslippen 8  

Jan Schmidt Tømmerstræde 5  

Laila Kiss Torveslipperne 15  
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Nyindflytterudvalg   

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40   

Miriam Holst Åleslippen 5 29 27 79 43 

   

Skulpturudvalget   

Anne Tittmann,  Høkerlængen 9  

Britt Gerner,  Pugestræde 11  

Gitte Krogsgaard,  Tingstræderne 15  

Jan Dahl,  Maglestræde 13 25 37 32 40 

Jørgen Lou,  Færgeslippen 1  

Ole Kristensen,  Tingstræderne 15 22 71 56 97 

Per Zoffmann Jessen,  Åleslippen 57 21 22 75 13 

   

   

   

Tøjcafé / Tøjbyttebod  

(Bøger afleveres på vaskeriet) 

  

Anne Duer-Jensen Skipperlængen 6 26 79 04 29 

Gloria Storetorv 18 53 55 53 73 

Helga Sandau Torvelslipperne  4 91 66 16 93 

Mette Nielsen Suderlængen  2 61 30 45 39 

Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66 

   

Udearealudvalget   

Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 96 94 55 

Ida Hjælmhof Bryggerlængen 34 21 91 72 83 

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40 

Laila Kiss Torveslipperne 15 28 99 74 47 

Ole Kristensen Tingstræderne 15 22 71 56 97 

Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66 

  Mail: skulpturbank@hyldenet.dk 

Hjemmeside: www.skulpturbank.dk  

mailto:skulpturbank@hyldenet.dk
http://www.skulpturbank.dk/
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.olivianet.dk/upload/modules/articles/articles/image/original/27368634650741270997200.jpg&imgrefurl=http://www.olivianet.dk/artikler/giv-dit-kluns-et-nyt-liv/&h=331&w=468&tbnid=wvL9BNvCJHzBSM:&zoom=1&q=t%C3%B8
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Udlån af nøgler og værktøj 
Henvendelse på følgende adresser: 

   

Autoværksted    (200 kr. i depositum) 

Bjarne Bruzdewicz Støvlestræde 5 40 10 23 33 

 

Bordtennis og gymnastiksal 

Janos Katona Storetorv 6 43 63 62 04 

 

Boremaskine 

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40 

   

Brædder   

Niels Peter Dahl                              Bomslippen 4                   43 62 07 92 

 

Cykelværksted 

Morten Rude Væverlængen 4 26 82 80 94 

Tobias Nielsen Tværslippen 7 28 40 78 44 

 

Havefræser  

Palle Nielsen Potterstræde 4 40 10 23 33 

 

Kattetransportkasse 

Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66 

 

Keramik  

Harry Lind Torvelængerne 8 43 62 38 37 

 

Større haveredskaber:    Henv.: Kl. 17-18 

Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor            
Bjarne Bruzdewicz Støvlestræde 5 40 10 23 33 

 

Træværkstedet 

Bjarne Bruzdewicz Støvlestræde 5 40 10 23 33 

Jørgen Lou Færgeslippen 1   

Keld Nielsen Torvelængerne 12   

Morten Rude Væverlængen 4 26 82 80 94 

Patrick Wilson Pugestræde 9 61 60 89 03 
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Afdelingsbestyrelsen 
FU 
FU 
Medl. 
 
Kasserer 
Suppleant 
Sekretær 
Revisor 

Vinie Hansen 
Sif Enevold 
Laila Kiss 
Jørgen Lou 
Per Zoffmann 
 
Henning Larsen 
Ole Kristensen 
Birgit Dahl 

Tømmerstræde 3 
Væverlængen 4 
Torveslipperne 15 
Færgeslippen 1 
Åleslippen 57 
 
Torvelængerne 11 
Tingstræderne 15 
Maglestræde 13 

40 22 78 90 
31 45 67 47 
28 99 74 47 

 
21 22 75 13 

 
31 61 10 97 
22 71 56 97 
22 98 38 39 

    

 Redaktion: Lone Rohr Kristensen Åleslippen 1 23 31 86 43 

 Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

 Ekstern post: Tove Schouw Høkerlængen 5  

 Trykker: Elisa Christiansen Suderlængen 11 22 80 99 99 

 Uddelere: Birgit Dahl Maglestræde 13  

 Marianne Simonsen Tingstræderne 24  

 Palle Nielsen Potterstræde 4  

Kontaktadresser i Hyldespjældet 

Udvalg under VA og BO-VEST 

Repræsentantskabet BO-VEST 

Sif Enevold          Væverlængen 4 31 45 67 47 
   

Aktivhuset 
Booking af lokaler (møder & lign.) 

Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666 

     Tøj & bogbytteboden        Søndag kl. 12:30 til 14:00 

Hyldeposten 
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Afleveringsfrist  
 

til næste nummer af Hyldeposten 
  

18. oktober 2015 
 

Indlæg sendes til:  
 

pm@hyldenet.dk 


