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BO-VEST
Malervangen 1, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk                                88 18 08 80
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17                            Fax: 88 18 08 81
mailadresse:  bo-vest@bo-vest.dk   

Ejendomskontoret  
Storetorv 39, 2620 Albertslund           88 19 02 20
hyldespjaeldet@bo-vest.dk           Fax: 88 19 02 23

Åbningstider:      Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18 
Ejendomsleder:  Jesper Handskemager
Førstemand:  Ejendomsmester Iben Markussen Raffnsøe     
Kontorassistent: Bente Eskildsen
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:    Sommertid:  Tirsdag  17-18 · 

                   Hele året:     Søndag 14-16
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 afdelingsbe-
styrelsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv.
Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepostens 
kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk   

FORSIDEBILLEDET:

Der er købt nye maskiner til motionsrummet. Så 
nu kan ung og ældre komme i træning til et mara-
tonløb.
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Sankt Hans aften

Sankt Hans aften den 23. juni falder på en fredag i år 

og vi holder cafeen åben fra kl. 17

Cafe-Gitte sørger for grillet kød og pølser og lækkert tilbehør

 

Spisebilletter kan købes i cafeen fra den 1.-15. juni

Hyldeboere voksne 50 kr og børn 25 kr

Gæster voksne 60 kr og børn 30 kr

Kl. 21 tænder vi faklerne på Store Torv og går i optog 

til bålet ved fodboldbanen.

Her vil der være musik og mulighed for at købe øl og vand 

Vel mødt cafestyregruppen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Fra beboermødet i marts

På beboermødet den 21. marts blev der 
godkendt flere væsentlige sager bl.a., at 
vi skal fortsætte med digitalt beboerde-
mokrati, som vi har afprøvet med dispen-
sation fra ministeriet. Nu er lovgivningen 
imidlertidig blevet ændret, så alle bolig-
afdelinger kan beslutte at benytte sig af 
de digitale muligheder. Fremover vil afde-
lingsbestyrelsen derfor også lægge dags-
ordener og alle forslag på den digitale 
hjemmesiden, samtidig med, at materia-
let stadig vil blive omdelt til alle boliger.

På den digitale hjemmeside kan alle beboere stille forslag og stille op til de 
forskellige valg.

Selve valgene vil fortsat ske på det fysiske beboermøde, mens forslag mm. vil 
blive sat til digital  afstemning.  

Desuden blev forslaget om udskiftning vaskeriet godkendt. Vi forventer, at det 
kommer til at ske i løbet af sommerferien, hvor der er færrest beboere, som 
bruger det. Vi arbejder også på at etablere en erstatningsløsning.

Endelig blev forslaget 
om etablering af 43 
p-pladser også vedtaget. 
Vi vil senere orientere 
om, hvornår pladserne 
etableres, idet nogle af 
dem kræver kommunens 
godkendelse og 
dispensation fra 
lokalplanen.
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Konstituering i afdelingsbestyrelsen

På det første bestyrelsesmøde efter beboermødet i marts fordelte vi de 
forskellige opgaver.

Sif Enevold og Vinie Hansen fortsætter i forretningsudvalget, som bl.a. står 
for indkaldelse og dagsorden til AB-møderne, og Per Zoffmann Jessen 
fortsætter som kasserer.

Desuden valgte vi kontaktpersoner til de forskellige udvalg:
Det Grønne Miljøudvalget:  Sif Enevold
Udearealudvalget:    Henning Larsen
Cafestyregruppen:   Vinie Hansen
Motionsudvalget:    Jørgen Lou
Skulpturudvalget:    Per Zoffmann Jessen
Træværkstedet:    Peter Kristensen
Husdyrudvalget:    Henning Larsen
Tøjbytteboden:    Henning Larsen
Byggeudvalget:    Per Zoffmann Jessen, Sif Enevold, 
      Vinie Hansen, Henning Larsen
Digitalt  beboerdemokrati:  Henning Larsen, Vinnie Hansen,  
Vaskeriudvalg:    Sif Enevold , Jørgen Lou
Repræsentantskabet i BO-VEST: Sif Enevold

Nyvalg og genvalg 

Velkommen til Nina Rytter som nyt medlem af cafestyregruppen. Mette 
Morsing, som også var på valg, forlod mødet inden valget, og da ingen 
andre ønskede at stille op, og der dermed var en ledig plads, har 
afdelingsbestyrelsen udpeget Mette til cafestyregruppen indtil beboermødet 
i september, hvor vi så kan afholde suppleringsvalg. Også velkommen til Brit 
Gerner som ny intern revisor.

I alt var der valg til 22 pladser i afdelingsbestyrelse og udvalg. Flot at vi har 
så mange beboere, der stiller op og tager ansvar for fællesskabet.

Brug ikke lammefolden til hundeluftning
Det kan måske godt være fristende, men lammefolden er, som navnet siger 
til lam, ikke til hunde. 

Hundene har deres helt egen tumleplads for enden af Væverlængen.

 Redaktionen
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NYT FRA DRIFTEN
Peter Rosengren Matthiasen er stoppet som ejendomsfunktionær på ejen-
domskonteret. Årsagen er de arbejdsfunktioner, der er faldet væk, hvor det 
primært er i forbindelse med, vi har fået nedgravet affald og ændret metoder til 
at foretage syn. Peter har sidste arbejdsdag den 30. juni. Vi takker for den ind-
sats, som Peter har udført i sin tid i Hyldespjældet.

Grillkul og Ild i Affaldscontainere:

Selv om sommeren langt fra er begyndt, og det i skrivende stund er 
meget koldt og blæsende, er der allerede nogle der har smidt/lagt varme 
grillkul i vores affaldscontainer. Grillkul er meget lang tid om at blive 
kolde, og de gløder i lang tid efter, de har været brugt. Det er derfor 
meget vigtigt, at alle er meget påpasselige med at smide grillkul og en-
gangsgrill i affaldscontainerne. Man skal være helt sikker på, at der ikke 
er gløder tilbage, før de komme sammen med det andet affald.  
                                                                                 På forhånd tak
For og bagbede:

Det er nu ved at være tid til, at driften starter med at tage de for- og bagbede, som vi har 
ansvar for. Det vil ske i løbet af den næste måned med opstart senest 1. maj. Vi håber 
samtidig, at de øvrige beboer vil ordre egne for- og bagbede, således af Hyldespjældet 
kommer til at fremstå forårsklart.
Ejendomskontoret er lukket:
Mandag 1. maj:   Fridag
Fredag 12. maj:    Store bededag
Torsdag 25. og 26. maj:  Kristi himmelfartsdag.
Mandag 5. juni:   2. Pinsedag og grundlovsdag

Ejendomsleder Jesper Handskemager

Domen vågner til dåd
Når solen står på, er der allerede ret varmt inde i drivhuset “Domen” for enden 
af Snorrestræde, og snart kan du opleve, at drivhusfolket sætter tomater og 
agurker og andre spændende ting. Domen er delt op i 8 “lagkagestykker”. De er 
pt. alle optaget. Til gengæld er det tilladt for alle, at gå ind i Domen for at følge 
med i planternes vækst og udvikling. Men bliv på stierne i Domen, lad planter 
og afgrøder være og luk venligst døren efter dig – planterne skulle jo nødig få 
træk!

 Redaktionen
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”For et bæredygtigt Albertslund” 
      

Nyhedsbrev  
No. 82                                                                                           April 2016                                                                             

Beretning 2016. En forudsætning for 
bæredygtighed er, at materialerne bliver 
brugt igen og igen i stedet for at blive til 
affald og forurening. I 2016 tog Albertslund 
et kæmpe skridt frem mod bæredygtighed. 
Med det nye affaldssystem, hvor alle 
husstande skal sortere i syv fraktioner, blev 
en vigtig grundsten lagt for at gå fra ”Køb-
og-smid-væk-byen” til den bæredygtige 
”Kredsløbsby”. Sådan indleder vi beretningen for vores arbejde i 2016. I årets løb havde vi 
konkrete samarbejder med 54 af byens boligområder. Tilsammen repræsenterer de 77 % af byens 
boliger! Og det handlede ikke kun om affald. 
Og bare som et lille kuriosum, fik vi såmænd også en sag på halsen, da nogen klagede til 
Konkurrencestyrelsen over, at vi udlåner radonmålere. Vi hjælper jo bare borgerne med at finde ud 
af, om de har for meget radon, så de kan få håndværkere til at gøre noget ved det. Det er ikke 
konkurrenceforvridning. Det skaber arbejde og sunde boliger. 
Men det kan du også læse mere om i beretningen. Du kan finde den på www.agendacenter.dk.  Vil 
du hellere have den på papir, så kontakt os. 
 
Mere natur i byen – ”Biotopia” i Birkelundparken. Natur kan man (næsten) ikke få nok af. Det 
er godt for krop og sjæl og mange andre ting – bl.a. huspriserne..! Derfor har vi sammen med 
Naturgruppen lavet et forslag til Kommunalbestyrelsen om etablering af et demonstrationssted i 
Birkelundparken. Vi kalder det for ”Biotopia”. Det skal være et sted for Natur, Oplevelse, Læring & 
Inspiration. 
I Biotopia skal Svinepytten genetableres som vandhul, og vi vil etablere sommerfugleland, 
brændemure, insekthotel, blomstereng, pindsvinebo, fuglekasser, vildroselund og ”Det frie 
klasselokale”, hvor skoleklasser og institutioner kan studere naturens mangfoldighed på nærmeste 

hold. Biotopia er tænkt som et 
dynamisk sted, hvor tingene kan 
udvikle sig og nye elementer komme 
til. Det skal være til inspiration for 
haveejere, almene boligområder og 
grundejere i øvrigt. Her kan man tage 
ideer til sig og enkeltelementer med 
hjem til realisering i haver og på 
fællesarealer. 
Vil du følge med i udviklingen af 
Biotopia på første hånd, så send en 
mail til markussen@agendacenter.dk, 
og kom med på maillisten.  
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En lille Update fra motionsudvalget
Vi i motionsudvalget har før jul haft på dagsorden, at vi ville gøre motionsrum-
met til et rum, som alle hyldebeboer ville kunne drage nytte af. Vi lyttede til 
brugerne hvilke maskiner, der var mangel og efterspørgsel efter, og vi ind-
købte derfor en motionscykel, en stepmaskine og en romaskine. Det var nogle 
af de ønsker der var og som lå inde for det budgettet. 

Brugerne efterspurgte også nogle lidt nyere maskiner til at kunne styrketræne 
på, hvilket vi gik ud og fik et professionelt bud på, hvad de ville koste. Dette 
tilbud tog vi med på beboermødet, som vi havde her i marts 2017 og fik på 
mødet bevilliget midler til at kunne få sat i værk. 

Søndag d. 9/4-2017 gik udvalget igang med 
at få ryddet og klargjort motionsrummet til de 
nye træningsmaskiner skulle komme om man-
dagen d.10/4-2017. Nu er maskinerne kommet 
og de indbyder til en masse gode træningstim-
er.

Motionsudvalget har ved efterspørgsel fået indført “stilletid” som er fra kl.10:30 
- 12:00 hver dag, hvor de beboere, som har brug for at træne i ro og mag uden 
musik og snik snak, kan træne der. 

Ud over denne lille tilførsel, er åbningstiderne uændret og de samme som før

Mvh 

Motionsudvalget
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Sådan sikrer du dig, at dine
rengøringsmidler er miljø- og allergivenlige

En ny undersøgelse viser, at det vigtigste for danskerne, når de skal vælge 
rengøringsmidler er, at de er miljøvenlige. Det mærker de også i både Dansk 
supermarked og COOP, der derfor de senere år har fået endnu flere miljømærkede 
produkter på hylderne.

 

Men hvordan kan man sikre sig, at de produkter man køber er allergi- og 
miljøvenlige?

Det kan man ved at købe produkter, der er 
miljømærket med Svanen eller Blomsten. De to 
mærker stiller begge skrappe krav til brugen af 
kemikalier samt miljøkrav under produktionen. De 
sikrer, at produkterne er af en ordentlig kvalitet og 
tager hensyn til din sundhed. 

Miljømærkerne er dog ikke en garanti mod allergi, og de har fx ikke et forbud mod 
konserveringsmidlet MI, som kan være stærkt allergifremkaldende.

Derfor anbefales det, at du går efter produkter, der både har et 
miljømærke og Den Blå Krans. Den Blå Krans sikrer, at der ikke er 
allergifremkaldende stoffer i produktet, og det er derfor med til at 
beskytte dig mod rødme, kløe eller udslæt.

Med venlig hilsen  
Agenda Center Albertslund 

Ps. Det allermest miljøvenligste er dog de rengøringsmidler, der slet ikke bliver brugt! 
Brug derfor så få som muligt…
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Det skal være nemt  
             - at sortere madaffald

Den grønne spand til madaffald skal place-
res, så den er nem at bruge i hverdagen. 
Har du fundet et godt sted til din, så: 
 
Inspirer naboerne - Tag et foto af 
der, hvor du har sat din grønne spand til ma-
daffald. Post det på Facebook eller send det 
tilos, 

og vind en ”Minimizer”, der gør det 
meget nemmere for dig at håndtere dit pla-
stik. 

Du er også velkommen til at kontakte os, så 
kommer vi forbi og tager et foto. 

De første 50, vi får inspirations-fotos fra, får 
en Minimizer.

En Minimizer holder styr på og komprimerer 
alt det bløde plast, så det ikke fylder så me-
get. 

 
    

        God fornøjelse og på for hånd tak! 
 Det Grønne Miljø Udvalg / GMU

Kontakt: Povl Markussen, Tømmerstræde 3, 27640594, pm@hyldenet.dk  
Helene Eskildsen, Høkerlængen 6, 27629686, eskildsen@agendacenter.dk
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  ......og vi har allerede fået de 
første 30 foto J
Og de fleste af dem ligger allerede på Hyldespjældets Facebook side. Men 
nedenfor kan du også se nogen af dem.  Det er eksempler, hvor den grønne 
madspand står på køkkenbordet, på gulvet, hænger på lågen, i bunden af 
skabet og så er der et eksempel fra en 1-rums:

Har du også et godt bud på, hvor madspanden 
kan stå, så læg det på facebook eller kontakt os.

Med venlig hilsen  
GMU
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Blød plast og snakset madaffald er udfordringen
 
Et er hvor meget affald, vi sorterer fra til genbrug – og det er heldigvis meget mere 
med det nye affaldssystem. Men noget ganske andet er, hvor meget der stadig 
ryger i restfraktionen til forbrænding, som egentlig godt kunne genbruges – og det 
kunne vi godt tænke os at finde ud af. Derfor eftersorterede vi en af vores nedgra-
vede Rest-affaldsbeholdere. Det skete på en kold vinterdag, hvor det var til at stå 
og sprætte skraldeposerne op, for at få eftersorteret ”skæg fra snot”.

Det hele blev hældt ud på en stor presenning, og så gik vi ellers i gang. Affaldet 
blev inddelt i de 7 affaldsfraktioner, for til sidst at blive vejet hver for sig. Og resul-
tatet var faktisk ganske interessant og overraskende.

 Det så rigtig godt ud med Glas, Papir, 
Metal og Pap. De lå alle i størrelsesor-
denen 1 %. Dvs. der er faktisk kun en 
lillebitte smule Glas, Papir, Metal og 
Pap der ryger forkert i Restaffaldet. 
Anderledes med plasten. Det vejede 7 
%! Selvom det måske ikke lyder af så 
meget, så er det meget, fordi det er så 
let. Det var især blød Plast. Den hårde 
Plast bliver tilsyneladende sorteret fra 
i højere grad. Endelig var der Madaf-
faldet. Det vejer godt til, og der var da 
også hele 31 % af restbeholderens ind-
hold der var Madaffald, og som derfor 
skulle have været i Madaffaldsbehold-
eren til bioforgasning og kompost. Det 
var ikke kartoffel- og guldrodsskræller 
eller gammelt brød, men typisk mere 
snaskede ting som tallerkenafskrab 
og rester af færdigretter.

 

Konklusion: Vi er kommet godt fra start. 
Efter et halvt år går det fint med Glas, 
Papir, Metal og Pap. Der hvor det hal-
ter, er med Plast (især den bløde) og 
Madaffald (især det snaskede).

 Med venlig hilsen

GMU / Povl Markussen
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Vandforbruget er faldet med 13%!!!
Lige her ved redaktionens slutning er lidt af 
en nyhed tikket ind. Vores vandforbrug faldt 
fra 2015 til 2016 med 13 % - fra 95 liter i 
døgnet pr. person til 83 liter! Det er intet 
mindre end ret vildt. Vores vandforbrug er 
faldet før, men aldrig så meget og til så lavt 
et niveau – Godt gået alle sammen!

☺ Redaktionen

Lighting Metropolis
Det er et større projekt, vi er blevet en del af. Det handler om nye måder 
at lave lys på i det offentlige rum. For vores vedkommende ligger der 
nogle konkrete forslag på facebook til, hvor og hvordan det kan gøres 
i Hyldespjældet. Det er først og fremmest på Facebook debatten tages 
om, hvad vi skal lave i regi af Ligting Metropolis her i Hyldespjældet.

☺ Redaktionen

Beboerhaverne er fyldt op. 

Status 
på beboerhaverne ved elefanttrappen op 
til Galgebaken er, at for de tre, der har 
opgivet deres have det seneste i år, er 
der trådt tre nye ind fra ventelisten, for 
at prøve kræfter med den ædle kunst at 
dyrke egne grøntsager. Hvis du også gerne 
vil have en beboerhave på et tidspunkt, så 
skriv dig på ventelisten. 

 Se kontaktpersoner sidst i Hyldeposten.
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Hvad sker der med affaldet – og hvad er gevinsten ved at sortere?

Bliver affaldet blandet sammen, når det hentes hos borgerne?
NEJ, det bliver ikke blandet sammen. De skraldebiler, der tømmer de nedgravede con-
tainere, tager kun en affaldsfraktion med ad gangen, og 
de skraldebiler, der tømmer minicontainere og stativer 
har to-delte rum i skraldebilen. Når de tømmes, kom-
mer affaldet i hvert sit rum. Det bliver også tømt sepa-
rat, når skraldemanden tømmer bilen med affaldet til 
viderebehandling. Så affaldet blandes på intet tidspunkt 
sammen i processen. 

Hvad sker der med det sorterede affald, når det er hen-
tet hos borgerne?
De forskellige materialer omlastes og sendes til videre bearbejdning, før de går til gen-
brug. 
Vores madaffald bliver kørt til et bioforgasningsanlæg, hvor der trækkes biogas ud af 
det, og den resterende masse anvendes som kompost. Biogassen bruges til at lave el og 

varme. Komposten spredes på markerne som gødning.
Vores plast bliver genanvendt i Sverige, hvor der bl.a. produceres damp-
spærrer og fleecestof af det. Det sparer olie, da der går 2 kg olie til at produ-
cere 1 kg ny plast. 
Metallet genanvendes til nyt metal. Der bruges langt 
mindre energi på at genbruge metal fremfor at udvinde 

det, og det skaber langt mindre affald. Et kg aluminium udvundet af 
bauxit skaber ca. 85 kg affald. Et kg genbrugsaluminium skaber deri-
mod kun 3,5 kg affald - og kræver kun 5 % af den energi, der bruges 
til at udvinde nyt. 
Glasset bliver smeltet om, og bliver til nyt glas. Det kræver 
mindre energi end at lave nyt glas af råmaterialer.
Papiret bliver til nyt papir. F.eks. til nye aviser. På den måde 
sparer vi både energi, kemikalier og undgår at fælde nye 
træer. Ligeledes bliver pappet lavet til nyt pap. 

Udover den øgede genanvendelse af ressourcer, som skåner naturen og sparer energi 
og CO2, er det også en gevinst, at metal og madaffald sorteres fra restaffaldet. Uden 
madaffald er restaffaldet nemlig mere tørt, og derfor har det en højere brændværdi i 
forbrændingsanlægget. Forbrændingsanlægget skal heller ikke have renset ristene så 
ofte, når metallet bliver sendt til genbrug.

Med venlig hilsen  
Agenda Centeret
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Kun grønne bioposer 

til madaffaldet ☺

Plastikposer ødelægger processen i Bio-
gasanlægget. Derfor kun grønne poster til 
madaffaldet.

Lad affaldet dryppe af inden du kommer 
det i posen - og husk knude på!

Med venlig hilsen

Agenda Centret
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Få penge til forskønnelse af fællesarealerne1

Sommeren og udendørslivet står foran os. Vær med 
til at gøre Hyldespjældet til et smukt boligområde, 
hvor vi selv og vore gæster synes om at være.   

Udearealudvalget råder over en pulje til forskønnelse 
af fællesarealer. Herfra kan du sammen med dine 
naboer få dækket udgifter til indkøb af blomster, 
buske og planter mv. 

Aflever en ansøgning med et budget for, 
hvad planterne koster til Udearealudvalget, v/Ole Kristensen, 
Tingstræderne 15 eller send en e-mail med oplysningerne til ole.
kristensen@hyldenet.dk1

Venlig hilsen

Gæster fra Fyn
En dobbeltdækker med 65 boligfolk fra Fyn, 
var på besøg lørdag den 22. april. De fik 
oplæg om vores beboerdemokrati, og rund-
visninger om skulpturer og det grønne miljø. 
På billedet byder 
Vine Hansen 
fra afdelingsbe-
styrelsen vel-
kommen – med 
åbne arme.

 Redaktionen
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Siden sidste HP har der været afholdt beboermøde med valg til caféstyre-
gruppen, Janne Storm valgte ikke at genopstille, så tak til Janne for indsat-
sen i caféstyregruppen. Nina Rytter blev valgt ind – så velkommen til Nina. 

Caféstyregruppen består nu af: Miriam Holst, Charlotte Cornelius, Vinie 
Hansen, Mette Morsing og Nina Rytter.

Den 28/2-17 startede Grethe i 4 ugers praktik i caféen. Pr. 1. april overgik 
vi til en fleksjobs ordning på 10 timer om ugen i 6 måneder, det er rigtig 
dejligt at have Grethe tilbage i vores lille køkkenteam.

1. april regulerede vi priserne på voksenmenuen med 1 kr. Dette er primært 
for at imødekomme stigende bankgebyrer.  

I takt med at det bliver varmere i vejret, bliver suppen udskriftet med des-
sert i midten af maj måned. Oftest vil der være koldskål om tirsdagen og 
forskellige andre desserter om torsdagen. 

Sidste åbningsaften inden sommerferien bliver torsdag d. 22. juni. 

Fredag d. 23.juni står caféstyregruppen for afholdes af Sankt Hans aften i 
caféen, hvor der vil være grill, salat og brød på menu.

Husk at der tages forbehold for menu ændringer.

Se dagens menu på hjemmesiden www.hyldenet.dk

Glade forårshilsner 

Gitte og køkkenteamet

Priser Hyldeboere:
Voksne:      43 kr.
Børn 7.14:  20 kr.
Børn 3-7:    10 kr.

Priser gæster:
Voksne:      51 kr.
Børn 7.14:  30 kr.
Børn 3-7:    20 kr.

Livets  gang i Caféen
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Meny for maj

Tirsdag d. 2. maj
* Sennep/løvstikke krydret svinekam m/ kartofler og sauce
* indbagt butternut squash m/ karamelliseret løg, salat og brød
* Dagens suppe m/ brød

Torsdag d. 4. maj
* Ristaffel m/ oksekød, ris, mango chutney, kokos, peanuts, ananas
* Forårsruller m/ salat, soja til rullen og chili
* Dagens suppe m/ brød

Tirsdag d. 9. maj
* Krydderbøffer m/ bagekartoffel, hvidløgs/kryddersmør og salat
* Æggekage m/ spinat, kartofler og varm røget laks, salat og brød
* Dagens suppe m/ brød

Torsdag d. 11. maj – Lukket ifm St. bededag

Tirsdag d. 16 maj
* Kyllingspie m/ franske æter og kartoffelbåde
* Grøn roulade m/ bagte peberfrugter og hvidløgsost samt 
salat og brød
* Dagens dessert

Dagens suppe m/ brød:  16 kroner

Med genopfyldning:        20 kroner
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Torsdag d. 18. maj
* Bacon hakkebøffer m/ pasta i pesto og tomatsauce
* Pasta m/soltørret tomat, hvidløg, champignon og basilikum. Salat og brød
* Dagens Dessert

Tirsdag d. 23. maj
* Kylling i fad på cremet porre/spinat bund m/ ris
* Porre/broccolitærte m/ salat og brød
* Dagens dessert

Torsdag d. 25. maj
* Krydret Lamme/svinekrebinetter med dildkartofler
* Stegte vårsild m/ dijonsennep og persille, dildkartofler og salat
* Dagens dessert

Tirsdag d. 30. maj
* Pariserbøf på fuldkornsbolle, rødbeder, rødløg, peberrod m.m. samt salat
* Kartoffel/squash pie m/ hytteost
* Dagens dessert

Meny for Juni og August måned kan ses på hjemmesiden: www. hyldenet.dk 

To mand til affaldsindsamling
Årets affaldsindsamling blev ikke noget 
tilløbsstykke. Normalt kommer der mellem 10 
og 20, men i år kom der kun 2, da Junglestien 
skulle gøres forårsklar. Hvad årsagen er vides 
ikke, og der er sikkert mange, men ting sker ikke 
af sig selv, så kom og vær med næste gang, der 
skal laves noget.

 Redaktionen
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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 fratrukket 
depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner Beboerhuset 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 Beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Beboer  
 huset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag. 
Den næste lejer har først caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer. 
Henvendelse i Beboerhuset tirsdage og torsdage ml. kl 19 og 19:30
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BANKO i Cafeen – 2017
Søndag d. 7. maj

Søndag d. 11. juni

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 J
Victoria & Deano.

   Genbrugsgårdens åbningstider 
Søndag året rundt: kl. 14 –16

            Tirsdag Vintertid:      Lukket 
   Tirsdag sommertid: Kl. 17-18 

Med venlig hilsen De frivillige klunsere på Genbrugsgården☺
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T Ø J B Y T T E N

Kom ned og find et nyt sæt tøj eller sko.

Der er tøj til damer og mænd, piger.og drenge i alle størelser.

Hvis du har lyst til at blive passer så kom forbi i åb-

ningstiden og få en snak med os. 

Alle er velkomne  ☺

Hilsen Mette

holder åbent søndage kl. 12:30-14
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Referat fra Regnskabsbeboermødet d. 21. marts 2017

VH bød på afdelingsbestyrelsens vegne, velkommen til beboermødet.

Der var 31 husstande med 62 stemmer til stede på beboermødet.

1) Formalia
Valg af dirigent: Afdelingsbestyrelsen indstillede Ole Kristensen, som 
blev valgt uden modkandidat

Dirigenten konstaterede at beboermødet var lovligt indvarslet, dette var sket i Hyl-
detryk nr. 351 d. 21. februar. Herefter oplæstes dagsorden, som blev enstemmigt 
godkendt.

Valg til referent af beslutningsreferatet: Afdelingsbestyrelsen indstillede Vinie 
Hansen, som blev valgt uden modkandidat.

Valg af referent til det fyldestgørende referat: Afdelingsbestyrelsen indstillede 
Henning Larsen, som blev valgt uden modkandidat.

Stemmeudvalg: Tove Brøndum og Anne Tittmann blev valgt

Forretningsorden, som var tilgængelig på mødet, blev enstemmigt godkendt.

2) Status på arbejdet med helhedsplanen, herunder resultatet af skimmelundersø-
gelsen. Ejendomsleder Jesper Handskemager gav en status på arbejdet, ud fra det 
husstandsomdelte Hyldetryk nr. 352 samt det husstandsomdelte ”Nyt om helheds-
planen” fra februar 2017.

Jesper Handskemager orienterede også om skimmelundersøgelsen. Alle de beboere, 
som havde henvendt sig på baggrund af de husstandsomdelte breve der blev uddelt 
december og januar, havde skimmel.

Der udover tog driften selv kontakt til yderligere 46 boliger med kolde hjørner, her 
var der skimmel i 1/3 af boligerne.

Jesper var meget glad og taknemmelig for den måde, driften er blevet modtaget på, 
af beboerne, alle har været venlige og imødekommende.

3)  Regnskab 2016, herunder café udlejning, aktivitetsbudget og afdelingsbesty-      
    relsens rådighedsbeløb.

Jesper Handskemager fremlagde afdelingens regnskab, som også var husstandsom-
delt. Regnskabet viste et overskud på 2.820.115 kr.

Baggrunden for det store overskud, skyldes bl.a. øget renteindtægter og ekstraordi-
nære indtægter, samt mindreforbrug til løn- og vedligeholdelse.
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Der blev forespurgt om overskuddet kunne bruges til f.eks. lukkede skure, helheds-
planen el. lign. Vinie Hansen svarede, at vi igennem mange år har henlagt tidligere 
overskud til brug for de arbejder, som ikke får tilskud fra Landsbyggefonden, herun-
der bl.a. hegn og skure.

Da afdelingsbestyrelsens kasserer Per Zoffmann var fraværende grundet sygdom, ori-
enterede Vinie Hansen om regnskabet for beboeraktiviteter i afdelingen, herunder af-
delingsbestyrelsen rådighedsbeløb, som var en del af det hustandsomdelte regnskab. 
Der var et overskud på knap 51.000.- kr. på trods af afdelingens 40 års jubilæumsfest.

Vinie Hansen orienterede om cafeens regnskab, som viser et underskud på 952.- kr. 
det skyldes bl.a. at cafeen betaler gebyr til banken, hver gang der betales med mobil-
pay. Derfor sættes priserne for voksenspisningen fra 1. april op med 1 kr. Der har ikke 
været prisstigninger siden 2012.

Alle fremlagte regnskaber blev godkendt med overvældene flertal, 6 stemmer undlod at 
stemme.

4) Indkomne forslag
Der var ved tidsfristens udløb, indkommet 3 forslag fra motionsudvalget:

Jørgen Lou fra motionsudvalget begrundede de fremlagte forsalg

Forslag 1: Ændring af åbningstiderne, som er beskrevet i det husstandsomdelte Hyl-
detryk 352.

Der var en debat omkring problematikken med støjniveauet fra motionsrummet op til 
de lejligheder som ligger lige ovenover. Flere beboere var bekymrede over de længere 
åbningstider. 

Vinie Hansen foreslog, at motionsudvalget frem mod budgetbeboermødet i septem-
ber, kigger på, hvad det vil koste at få motionsrummet isoleret.

Der blev stillet et ændringsforslag, om at lukke kl. 20.

Ændringsforslag hvor der lukkes kl. 20 i stedet for kl. 21, blev godkendt da der var  31 
stemmer for. Det oprindeligelige forslag, hvor der lukkes kl. 21, blev ikke godkendt da 
dette forslag fik 16 stemmer.

Dermed bliver de nye åbningstider herefter fra kl. 07:00 til kl. 20:00.

Forslag 2: Indkøb af motionsmaskiner, som det er beskrevet i Hyldetryk 352. 

Jørgen Lou fra motionsudvalget fremlagde forslaget med begrundelsen for kommen-
de indkøb.

Megen debat omkring indkøbene.

Afstemning:

Kan vi bruge max. 60.000.- kr. til fornyelser i motionsrummet? 

Forslaget blev vedtaget med overvældene flertal for forslaget, da 10 
stemmer undlod at stemme
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Forslag 3: Opsætning af TV-overvågning, i lighed med bl.a. vaskeriet. Der kan være 
nogle juridiske begrænsninger hvad vi kan bruge videoovervågningen til, det er dog 
motionsudvalgets opfattelse at så længe det foregår indenfor i vores egne lokaler, er 
der ikke noget i vejen for at opsætte videoovervågningen.

Afstemning:

Skal vi bruge ca. 12.000.- kr. til TV-overvågning i motionsrummet?

Forslaget blev vedtaget med overvældene flertal, da 2 stemte imod og 2 
stemmer undlod at stemme.

5)  Forslag om fortsættelse af digitalt beboerdemokrati

Udvalget for digitalt beboerdemokrati, havde beskrevet hele forslaget i 
Hyldetryk 352, herunder udvalgets samlede indstillinger:

- Der afsættes 15.000.- kr. om året på konto 119 (beboeraktiviteter)

Forslaget blev vedtaget med overvældene flertal, da 2 stemmer undlod at stemme.

5.2) Forslag til revision af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder.

Forslaget er beskrevet i Hyldetryk 352.

- Ændringsforslag om at man fastholder personvalg digitalt, med den begrundelse 
at det var mest demokratisk. Det var dog flere af beboernes opfattelse, at det gav 
problemer, bl.a. omkring valgt til afdelingsbestyrelsen, i tilfældet at man ikke bliver 
valgt, er der ikke mulighed for efterfølgende at stille op til suppleantposten.

Forslaget blev ikke godkendt da der kun var 8 stemmer for.
- Forretningsordenen for digitalt beboerdemokrati, hvor personvalg til 
afdelingsbestyrelsen og udvalg foretages af de fremmødte på det fysiske beboermøde, 
og afstemningsperioden nedsættes fra 7 til 5 dage efter det fysiske beboermøde blev 
godkendt idet 4 stemmer undlod at stemme.

6)  Udskiftning af vaskeriet
Sif Enevold gav en orientering om vaskeriudvalgets arbejde, bl.a. udvalgets besøg hos 
boligafdelinger med 3 forskellige vaskerier og -producenter. Producenternes anbefa-
ling er, at man vælger det samme antal som vi har i dag, men at den ene vaskemaskine 
bliver udskiftet med en stor maskine.

Begrundelse for at bruge tørremaskiner med varmepumpe, at der er et væsentligt la-
vere el forbrug, til gengæld er de mere følsomme. Den ekstra udgift der er forbundet 
med tørremaskiner med varmepumper vil være tjent ind over 10 år.

Udvalgets baggrund og arbejde er beskrevet i Hyldetryk 352, herunder udvalgets 3 
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forslag i forbindelse med det nye vaskeri.

Forslag A) Der afsættes 150.000.- kr. udover det budgetteret, til tørremaskiner med 
varmepumper.

Enstemmigt vedtaget.

Forslag B) Vaskeriet indrettes som attraktivt opholdsrum (det skal dog ikke være 
opholdsrum som ikke benytter vaskeriet, men det er udvalgets opfattelse, at hvis 
der er beboere som sidder og snakker med hinanden mens der vaskes, så holder det 
andre væk som ikke bruger vaske- eller tørremaskinerne).

Vedtaget med overvældene flertal da kun 10 stemmer stemte imod.

Forslag C) Mulighed for reservation 15 minutter frem i tiden af 
tørre- og vaskemaskiner.

Der var en livlig debat omkring reservationen. Der var bl.a. bekymring for de bebo-
ere, som ikke har mulighed for at være på teknologiske hjælpemidler. Her blev det 
understreget, at der stadig er mulighed for at reserverer i selve vaskeriet og her kan 
man også se, hvornår der er en maskine ledig. Bortset fra den teknologiske udvik-
ling, så er reservationssystemet ikke meget anderledes end vi kender det i dag.

Der blev spurgt, hvorvidt der er mulighed for at sætte max. antal maskiner pr. bebo-
er. Det er ikke udvalgets opfattelse, at dette skulle være et problem, og det vil også 
betyde at der vil stå tomme maskiner beboerne så ikke kan bruge, da de i forvejen 
har det max. antal de kan bruge.

Der blev spurgt, om det betyder at forbrugspriserne vil stige. Sif Enevold fra udval-
get svarede, det ikke er planen, at sætte priserne op, men det har hele tiden været 
politikken omkring vaskripriserne, at de skal dække forbruget, men maslinerne be-
tales af hele afdelingen.

Indstillingen blev vedtaget med overvældene flertal, da kun 2 stemmer stemte imod og 2 
stemmer undlod at stemme.

7)  Forslag om etablering af flere p-pladser

Jesper Handskemager fortalte om baggrunden og fremlagde selve forslaget, som det 
er beskrevet i Hyldetryk 352.

Der var stor tilfredshed fra de deltagene beboere over forslaget. Der var dog bl.a. 
spørgsmål om ekstra carporte. Dette er ikke noget som afdelingsbestyrelsen har pla-
ner om, fordi det ikke sikrer den bedste udnyttelse af pladserne.

Der var også spørgsmål om, hvor vidt der kunne etableres specielpladser 
til firmabiler. Det er Ejendomslederens og Afdelingsbestyrelsens hold-
ning, at vi skal undgå at gøre P-pladserne for ufleksible. Her blev det 
bl.a. også nævnt, at skulle der konstateres parkerede firmabiler, som ikke 
har tilhørsels orhold til Hyldespjældet, så opfordrede Jesper Handskema-



27

ger til at notere registreringsnummer og firmaet registreringsnummer (CVR-nummer), 
og aflevere det til ejendomskontoret.

Der blev fremlagt ønske om, at driften undgik at fjerne hjørnet af indkørslen til ”Læn-
gernes” parkering.

Afdelingsbestyrelsen og Ejendomslederen indstillede etablering af 43 nye parkerings-
pladser til en udgift på kr. 798.000.- som finansieres af overskuddet fra regnskabet 
2016.

Vinie understregede at nogen af P-pladserne kun bliver til noget, hvis kommunen giver 
dispensation fra lokalplanen.

Enstemmigt vedtaget, dog var der 2 undlod at stemme.

8) Indtægter og udgifter på Carporte

Jesper Handskemager orienterede om baggrunden og om de overordnede indtægter og 
udgifter, som de er beskrevet i Hyldetryk 352.

En beboer opponerede mod de økonomiske tal, og havde selv lavet en anden udreg-
ning, som var væsentlig anderledes end det fremlagte. Det blev foreslået at beboeren 
selv kontakter Ejendomslederen og får en dialog om de økonomiske beregninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

9) Afdelingsbestyrelsens beretning 2016

På grund af den fremskredne tid, blev beretningen ikke kommenteret af afdelingsbesty-
relsen, som opfordrede til at der kunne stilles spørgsmål.

Beretning blev enstemmigt godkendt.

a)  Café styregruppens beretning 2016
Det samme gjorde sig gældende fra cafestyregruppen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

b) Beretning fra skulpturudvalget 2016
Ole Kristensen fremlagde udvalgets beretning 2016, som den er beskrevet i 
Hyldetryk 352.

Ole udtrykte ærgrelse over, at der i årets løb, har været en række hærværk mod nogle 
af vores skulpturer og opfordrede beboerne til at holde et vågent øje med skulpturerne.

Der blev fremlagt ønske om, at ”himmelstenen” blev fjernet. Ole Kristensen fra 
udvalget, fortalte at det ikke var umiddelbart muligt.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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c) Husdyrudvalgets beretning 2016

Henning Larsen fremlagde husdyrudvalgets beretning, som den er 
beskrevet i Hyldetryk 352.

Det blev fortalt, at der var beboere som var begyndt at bruge 
lammefolden, til at lufte deres hunde. Det skal understreges, at 
lammefolden er ikke til hundeluftning, det er kun hundelegepladsen 
der kan bruges til, at lufte hundene uden snor.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

10)  Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2017-2018

Sif Enevold fremlagde på afdelingsbestyrelsens vegne, arbejdsprogrammet for det 
kommende år, som det er beskrevet i Hyldetryk 352.

Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram for 2017-2018 blev enstemmigt godkendt.

 Valg til afdelingsbestyrelsen

Vinie Hansen, Per Zoffmann Jensen (via fuldmagt) og Jørgen Lou blev alle genvalgt 
uden modkandidater.

Laila Kiss og Peter Kristensen blev begge genvalgt som suppleanter uden 
modkandidater.

11)  Valg til Café styregruppen

Miriam Holst og Charlotte Cornelius blev alle genvalgt uden 
modkandidater og Nina Rytter blev nyvalgt uden modkandidat, da 
Janne Storm ikke modtog genvalg. Mette Morsing, der havde siddet 
i styregruppen i den forgangne periode, kunne ikke genvælges, da 
hun havde forladt beboermødet uden at aflevere en fuldmagt.

12)  Valg til Skulpturudvalget

Ole Kristensen, Britt Gerner, Jørgen Lou, Jan Dahl (med fuldmagt) 
og Gitte Krogsgaard (med fuldmagt) blev alle genvalgt uden 
modkandidater.

13) Valg til Husdyrudvalget

Marianne Bahl (med fuldmagt), Tove Schouw og Anne-Merete Larsen blev alle 
genvalgt uden modkandidater. 
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14)  Valg til interne revisorer

Ole Kristensen blev genvalgt, 0g da Birgit Tang Dahl ikke modtog genvalg, blev 
Britt Gerner nyvalgt,  uden modkandidater.

15)  Valg til Hyldepostens redaktion

Povl Markussen og Lone Rohr blev genvalgt uden modkandidater.

16)  Valg til Albertslund Brugergruppe

Povl Markussen blev genvalgt uden modkandidat og som suppleant blev Helene 
Eskildsen genvalgt uden modkandidat (med fuldmagt).

17)  Orientering om VA’s generalforsamling d. 23. maj 2017

Vinie Hansen orienterede om VA’s generalforsamling og hun opfordrede så mange 
af Hyldespjældets beboere som muligt, deltog i generalforsamlingen.

Samtidig er der ekstraordinær generalforsamling d. 1. juni 2017, da der er ved-
tægtsændringer med henblik på at forberede for det digitale beboerdemokrati.

18)  Eventuelt

Intet at bemærke

19)  Godkendelse af beslutningsreferatet
20) 

Vinie Hansen oplæste beslutningsreferatet som blev enstemmigt godkendt.

Herefter afsluttede dirigenten beboermødet, med en tak for god ro og orden

_______________ ___   _     _______________________ _____________________

Henning Larsen   Ole Kristensen     Vinie Hansen

       Referent     Dirigent      Afdelingsbestyrelsen
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NYT FRA BRUGERGRUPPEN

Marts 2017

 
Intet Brugergruppemøde uden status på affaldsordningerne – mødet i marts var 
ingen undtagelse. Forvaltningen havde udarbejdet et længere statusnotat, der blev 
gået grundigt igennem, men indledningsvis var der stor ros til borgerne, fordi de 
virkelig har lagt så meget engagement i at få deres affald sorteret meget mere.

Resultatet kan da også ses. Genbrugsprocenten er stejlt stigende, og mængden til for-
brænding er allerede faldet med 1/3.

De værste børnesygdomme er også overstået. Indsamlingen fungerer bedre og bedre, 
så nu kan fokus flyttes til at optimere ordningerne, så containere og nedgravede behol-
dere ikke tømmes oftere end nødvendigt. 

Et stort ønske fra boligejerne har været, at få ruteordningen for haveaffald og storskrald 
tilbage, så skraldebilen kommer automatisk på bestemte dage i stedet for, at man skal 
bestille afhentning. Imidlertid vil det fordoble prisen til kr. 800, så derfor er det ikke 
noget, der bare lige vil ske. 

Mange steder er der problemer med for meget plast. Det er jo glædeligt i den forstand, 
at det viser, at borgerne er gode til at sortere, men samtidig skal der også skaffes plads 
i beholderne til al plasten. Som noget nyt opstilles der derfor fælles kuber til plast ved 
indkøbscentre og Genbrugsstationen.

Det har også vist sig, at 10 % af dem med stativer, har problemer med at få plads til 
restaffaldet i deres skraldesæk. Løsningen her er ikke, at overgå til ugetømning, i ste-
det for de nuværende 14 dage, da alle i et boligområde skal have samme indsamlings-
frekvens af hensyn til skraldemanden. I givet fald ville det også betyde en voldsom 
fordyrelse for de 90 %, der klarer sig fint. I stedet må de 10 % købe et ekstra stativ 
eller lejlighedsvis en ekstra sæk – og måske kan nogen af dem også sortere mere fra til 
genbrug, så der bliver plads til resten.

Skraldemanden har også en udfordring med madaffaldet. Det er tungt og vådt. Opfor-
dringen er derfor, at dryppe madaffaldet godt af og slå en god knude på den grønne 
pose – det er også vigtigt, nu det bliver varmere i vejret!

Der var også meget andet på dagsordenen. Ønsker du at høre mere 
om Brugergruppe-mødet (og Brugergruppen), så kontakt Bruger-
gruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 
www.albertslund.dk/brugergruppen

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe
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Udvalg og arbejdsgrupper

Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Mette Morsing Ulkestræde 3 51 23 53 18
Miriam Holst Åleslippen 57 29 27 79 43
Nina Rytter Høkerlængen 10 41 59 06 10
Vinie Hansen Tømmerstræde 3 40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg   
Helene Eskildsen Høkerlængen 6 43 64 96 86
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
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

Er du bagud med huslejen?      
  -  Så er der hjælp at hente.                                                                             

Jeg hedder Laura Lorentzen og kommer fra 
BO-VEST og arbejder som økonomisk bebo-
errådgiver her i Hyldespjældet. Jeg vil gerne 
gøre opmærksom på at Bo-Vest tilbyder 
beboere i alle afdelinger gratis og anonym 
økonomisk rådgivning. Jeg kan ikke kom-
me med en pose penge, men jeg kan ve-
jlede dig i økonomiske spørgsmål og hjælpe 
dig med at rydde op i din økonomi. Jeg har 
selvfølgelig tavshedspligt.

Jeg sidder i Galgebakken hver onsdag på 
ejendomskontoret.

Kontakt mig endelig på telefon 60 35 46 63 
eller llo@bo-vest.dk og aftal en tid, der passer dig.  
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Husdyrudvalget  
Henning Larsen Torvelængerne 11 31 61 10 97
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 82
Marianne Bahl Høkerlængen 11 31 11 16 64
Tove Schouw Høkerlængen 5 

Kommunens brugergruppe
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94
Helene Eskildsen (suppleant) Høkerlængen 6 43 64 06 86

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 Dencker Mesterslippen 8 
Henrik Hansen Torveslipperne 12 26 73 64 92
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 53 30 07 95
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 Ulkestræde  28 58 55 55
Henning Larsen Torvelængerne 11  31 61 10 97 
Nina Rytter Torveslipperne 8  41 59 06 10 
Michael Larsen  Store Torv 23  53 63 47 81  
Thomas Ottesen  Tværslippen 5  60 81 86 76 

Lammelauget 
Mikkel Pandrup Torveslipperne 14 
Morten Rude Væverlængen 4 26 82 80 94 
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 
Victoria Dahl Storetorv 5                           60 73 76 66
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Motionslokaleudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9  25 86 94 55 
Jørgen Lou Færgeslippen 1 26 20 32 03
Laila Kiss Torveslipperne 15 28 99 74 47
Michael Kjellerup Skipperlængen 7 31 14 87 89
Sandra Livornese Åleslippen 6 60 81 04 82
Sandra Olsen Åleslippen 33 60 16 82 75 

Nyindflytterudvalg  
     Jan Dahl Maglestræde 13                  25 37 32 40  

Miriam Holst Åleslippen 57                      29 27 79 43

 

Skulpturudvalget  
Anne Tittmann,  Høkerlængen 9                   25 86 94 55      
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)  
Helga Sandau Torvelslipperne  4 91 66 16 93
Kirsten  Sadelstræde 1  61 60 26 20
Marianne Petersen Torvelængerne 2    21 96 06 53
Mette Nielsen Suderlængen  2 61 30 45 39
Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66
  

Udearealudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 94 55
Ida Hjælmhof Bryggerlængen 34 21 91 72 83
Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Henning Larsen Torvelængerne 11 31 61 10 97
Ole Kristensen Tingstræderne 15 22 71 56 97
Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66



34

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

Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

Autoværksted    (200 kr. i depositum) 
       Bjarne Bruzdewicz   Støvlestræde 5                        40 10 23 33

 
Boremaskine
Tobias Nielsen Tværslippen 7                          28 40 78 44

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:    Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor 
Henv.: Kl. 17-18
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33

 
Træværkstedet
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33
Keld Nielsen            Torvelængerne 12                               
Patrick Wilson             Pugestræde 9                                     61 60 89 03
Peter Kristensen Åleslippen 1                                        23 31 86 42
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Afdelingsbestyrelsen

FU   Vinie Hansen   Tømmerstræde 3 40 22 78 90
FU   Sif Enevold    Væverlængen 4  31 45 67 47
Medl.   Henning Larsen   Torvelængerne 11 31 61 10 97
   Jørgen Lou    Færgeslippen 1  26 20 32 03
Kasserer  Per Zoffmann   Åleslippen 57  21 22 75 13
Suppleanter Laila Kiss    Torveslipperne 15 28 99 74 47
   Peter Kristensen    Åleslippen 1          23 31 86 42
Sekretær  Bente Eskildsen   Ejendomskontoret 60 35 2706
Revisor  Ole Kristensen   Tingstræderne 15 22 71 56 97
   Birgit Dahl    Maglestræde 13  22 98 38 39 
 

   Repræsentantskabet BO-VEST
         Sif  Enevold    Væverlængen 4    31 45 6747

Hyldeposten
    
 Redaktion:  Lone Rohr Kristensen  Åleslippen 1  23 31 86 43
   Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94
 Ekstern post: Tove Schouw   Høkerlængen 5  25 15 06 33
 Trykker:  Elisa Christiansen  Suderlængen 11  22 80 99 99
 Uddelere:  Birgit Dahl    Maglestræde 13 
   Marianne Simonsen  Tingstræderne 24 
   Palle Nielsen   Potterstræde 4 

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)

Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666

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

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til næste nummer 
er den 18. juni 2017

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk


