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

88 18 08 80 
Fax 88 18 08 81 

Ejendomskontoret 
Storetorv 39, 2620 Albertslund · hyldespjaeldet@bo-vest.dk 
Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18 
Ejendomsleder: Michael Jensen 
Førstemand: Michael Kassow 
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 21 51 34 

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 

Nyt fra Hyldepostens redaktion 
To i Hyldepost redaktionen 
Hyldepost redaktionen består nu af Lone Rohr og Povl Markussen. 
Henning Habor har desværre været nødt til at trække sig pga. sygdom. 
Red. 

Forsidebilledet: Er taget af Julia Spencer, gæst fra USA på en gåtur 
rundt i Hyldespjældet. Hun var meget facineret af området.

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 
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den 15. september 2014 kl. 19.00 
i beboerhuset Store Torv 7

Da beboermødet er en del af pilotprojektet ”Digitalt beboer-
demokrati” vil alle afstemninger foregå på nettet dagen efter 
beboermødet.  
Læs om det ”Digetale beboermøde” her i Hyldeposten eller 
på Hyldenet.dk. 

1. Langtidsbudgettet og afdelingens økonomi
2. Godkendelse af budget 2015
3. Det grønne Miljøudvalg(GMU):

- Godkendelse af beretningen og agendaplanen 
- Godkendelse af grønne miljømål og -principper 
- Valg til GMU 

4. Udearealsudvalget(UAU):
    -   Godkendelse af beretningen 
    -   Revision af plejeplanen 
    -   Valg til UAU 

5. Motionsudvalget:
- Godkendelse af beretning 
- Valg til motionsudvalget 

6. Eventuelt

Forslag til beboermødet kan stilles på nettet indtil den 29. au-
gust, mens opstilling til de forskellige udvalg kan ske frem til 
det fysiske beboermøde den 15. september.  
Materiale til beboermødet vil blive offentliggjort på nettet og 
uddelt i Hyldetryk. 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 

Der indkaldes hermed til budgetbeboermøde 
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen 

Digitalt beboerdemokrati i Hyldespjældet. 

Har du fulgt med i Hyldeposten og ved beboermødet i marts kommer 
dette måske ikke som en overraskelse for dig, men til alle jer andre: 
Hyldespjældet bliver den første BO-VEST afdeling, der forsøger sig 
med digitalt beboerdemokrati. 

Det betyder, at beboermødet den 15.september 2014 og regnskabs-
mødet i marts 2015 bliver digitale. Det betyder dog ikke, at der ikke bli-
ver afholdt et fysisk møde. Det betyder blot, at du kan stille forslag digi-
talt før mødet, og at du dagen efter mødet kan stemme over internettet. 
Afstemningen finder du på hyldenet.dk og du kan stemme til udvalg og 
om de forslag, der blev diskuteret på beboermødet.  Det betyder, at 
alle har mulighed for at stemme også dem, der var forhindret i at delta-
ge på det fysiske beboermøde. 

God debat på nettet  
Når beboermødet bliver digitaliseret giver det mulighed for at diskutere 
forslag til nye ting i Hyldespjældet længere end bare de timer beboer-
mødet varer. 

Det digitale beboermøde foregår over 5 uger. Du får adgang til det digi-
tale møde fredag d. 15. august, fire uger før det ”fysiske” beboermøde, 
som foregår næsten som det plejer, med beretninger og debat. Fra 
start har du to uger til at stille forslag.  Derefter har du mulighed for at 
debatterer og udbygge de eksisterende forslag. Du kan fra start og 
frem til og med det ”fysiske” beboermøde stille op til de forskellige ud-
valg, som er på dagsordenen. 
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Fire uger inde i forløbet afholdes det ”fysiske” beboermøde. Den eneste 
på dette er, at afstemningen om de enkelte forslag, budget o.l. ikke fore-
går på selve mødet. Dagen efter det fysiske beboermøde modtager alle 
husstande et brev med information om, hvordan I kan stemme. 

Alle kommer med – også dem uden computer  
Det er ikke alle, der er trygge ved computer eller har en derhjemme. 
Derfor vil der blive stillet en computer op i Hyldecafeen, hvor frivillige 
kan hjælpe dig med at stemme. Ellers er det muligt at få en brevstem-
me. Se hvornår du kan få hjælp på Hyldenet.dk og i Caféen, når vi kom-
mer tættere på beboermødet. 

Følg med  
Du vil løbende få information om digitalt beboerdemokrati på Hyldenet 
og i Hyldeposten. Forud for afstemningen vil du også i din postkasse 
modtage et brev med valgkoder. På Hyldenet.dk har du mulighed for at 
tilmelde dig en nyhedsmail. På den måde er du hele tiden opdateret på 
processen omkring det digitale beboerdemokrati i Hyldespjældet. 

Brug for teknisk support under afstemningen 

Hvis du oplever tekniske udfordringer når du skal stemme vil der under 
hele stemmeperioden være en hotline du  kan ringe til. Nærmere infor-
mation vil fremgå af brevet med valgkoder og på hyldenet.dk 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen og projektgruppen 
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NYT FRA DRIFTEN 

Kontortider. 
I sommerferieugerne 26 – 31 er der ingen aftenkontortid mellem kl. 17 
og 18 om tirsdagen.  
Det drejer sig om 24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7 og 29/7 2014. 

Husk at du kan kontakte os pr. mail, telefon eller ved at bruge formula-
ren ”Bestil service” under ”Ejendomskontor” på Hyldenet.dk. Her frem-
går vores e-mail adresse også. Husk at skrive tlf.nr og evt. mailadresse. 
Disse henvendelser vil blive behandlet senest i forbindelse med den 
førstkommende kontortid. 

Legepladser 
Alle vores legepladser er gennemgået af Dansk Lege-
plads Sikkerhed den 18/6 2014 og der blev ikke fun-
det nogen fejl. 

I løbet af sommeren vil Driften linoliebehandle legepladserne i nødven-
digt omfang. Når det sker vil de være kortvarigt afspærrede. 

For- og bagbede. 
Husk at fristerne for at ordne sine for- og bagbede er 15/5, 
31/7 og 30/9 2014. Husk ligeledes at du skal holde din ha-
ve, som beskrevet i Hegnsreglerne. 
God sommer 
Ejendomskontoret 

Tårnet på vej 
Fundamentet er støbt på toppen af kælkebakken og selve Tårnet er ved at bli-
ve bukket og svejset. Det har været nødvendigt at ændre lidt i kon-
struk onen af trappetrinnene og gøre Tårnet lidt bredere. Det har for-
sinket det, men e er sommerferien skulle den være god nok – så kom-
mer Tårnet  

Red.
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Skulpturer i Hyldespjældet – sommer 2014 

Hyldespjældet låner helt gratis skulpturer af anerkendte billedhug-
gere, som er begejstrede for vores boligområde og for den måde 
vores specielle arkitektur, torve og pladser skaber en unik mulighed 
for udstilling af skulpturer. 

På baggrund af de muligheder, vi har for at tilbyde gode rammer for 
visning af skulpturer, har Dansk Billedhuggersamfund, som er den 
største sammenslutning af billedhuggere i Danmark, besluttet at 
Hyldespjældet er deres officielle udstillingssted i hovedstadsregio-
nen.  En anerkendelse som vi er hammerstolte af.  

Ideen om udstilling af skulpturer her i Hyldespjældet bygger på, at 
vi låner skulpturer, indtil de skal videre til andre udstillinger. Deraf 
navnet skulpturbank, som betyder, at skulpturer sættes ind og ta-
ges ud af ”banken” i pauser mellem udstillinger. 

Her i foråret har en del skulpturer således rejst fra Hyldespjældet 
for at blive udstillet andre steder bl.a. Dansk Billedhuggersamfunds 
udstilling i Augustenborg og andre er rejst til Art Festival i Kertemin-
de. Men heldigvis er der også kommet nye til, ligesom ledige plad-
ser har givet mulighed for at flytte lidt rundt på nogle af skulpturer-
ne, så de kan opleves i nye omgivelser.  

Det betyder, at vi sommeren over har skulpturer til en hel fantastisk 
sommerudstilling til glæde for os, som bor her, for dem der gæster 
os og for dem, der kommer på en af vores mange omvisninger. Som 
PR udgiver vi et sommerkatalog. Udgifterne til lay-out og trykning af 
kataloget er finansieret af Kulturudvalget i Albertslund Kommune 
samt HRH Gartner og Ejd. Service, der står for vedligeholdelse af 
vores grønne områder.   

På Skulpturudvalgets vegne 
Gitte og Ole 
Tingstræderne 15 
Se mere om Skulpturbank Hyldespjældet 
på www.skulptur.dk 
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Søndag d. 10. august 
Søndag d. 7. september 

Søndag d. 5. oktober 
Søndag d. 9. november 

Søndag d. 30. november 

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. 

(RIV UD OG GEM) 
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I samarbejde med Aarhus Universitet har Agenda Centeret 
igangsat en stor spørgeskema-undersøgelse om lykke og bære-
dygtighed i Albertslund. Formålet med undersøgelsen er at finde 
ud af, hvordan vi både kan leve godt og bæredygtigt samtidigt. 

Undersøgelsen giver os en helt unik indsigt i, hvordan det står til 
med trivslen og de miljøbevidste handlinger i Alberts-
lund. Vi kan finde ud af, hvilke boligområder og per-
soner, der har den største grad af trivsel, og på den må-
de kan vi få inspiration til, hvordan vi kan øge trivslen 
i hele Albertslund. 

Det er afgørende for fremtiden - og ikke bare for albertslunder-
ne, men også resten af Danmark og for den sags skyld resten af 
verden - at vi finder ud af, hvordan vi kan leve uden at bruge fle-
re ressourcer end kloden kan klare, og samtidig opretholde, eller 
måske endda forøge, vores livskvalitet. 

Undersøgelsen er en del af et forskningsprojekt og resultaterne 
vil blive analyseret af Århus Universitet. For at undersøgelsen 
bliver så retvisende som muligt, er det vigtigt, at så mange al-
bertslundere som overhovedet muligt deltager. Du deltager ved 
at gå ind på www.agendacenter.dk, hvor du finder et link til un-
dersøgelsen. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til 
Agenda Centeret på tlf.: 43 62 20 15 

På forhånd tak for deltagelsen  
Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 

”for et bæredygtigt Albertslund!” 

Lykken er…? 
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* Lavtemperatur fjernvarme – Fremtidens fjernvarme!
* Grønt regnskab – Brug det!

Lavtemperatur fjernvarme – Fremtidens fjernvarme! 

(Energi)renoveringen af Albertslund er i fuld gang, og inden for bare 
10 år vil en meget stor del af byens boliger, kommunale ejendomme 
og erhvervsbygninger derfor ikke længere have det samme behov for 
varme – ganske enkelt fordi de vil være bedre isoleret. Når der ikke 
skal bruges så meget varme, kan vi nøjes med en lavere temperatur i 
fjernvarmerørene – dvs. lavtemperatur fjernvarme. I stedet for 80-
100 grader kan vi nøjes med omkring 60 grader. 

Det lyder måske ikke af så meget, men det giver nogle helt nye mu-
ligheder for energibesparelser. F.eks. mister vi i dag 15 % af al var-
men undervejs i rørene fra fjernvarmeværket til bygningerne. Det 
ledningstab vil kunne mere end halveres ved lavtemperaturfjernvar-
me. Samtidig vil det give mulighed for at udnytte varmen i returvan-
det (fra bygningerne til fjernvarmeværket) ved at koble varmepum-
per på, der drives af vedvarende energi. Miljømæssigt og økonomisk 
giver lavtemperatur fjernvarme således helt nye muligheder. 

Men omvendt er det ikke noget vi kan gøre fra den ene dag til den 
anden. En tidshorisont kunne være f.eks. 15 år. Så skal bygningerne 
kunne klare sig med 60 grader varmt vand – enten ved efterisolering, 
større radiatorer eller varmepumper. 

Både Askebo og Stensmosevej har lavtemperatur fjernvarme i dag. 
Rækkehusene og gårdhusene i Syd og Vest er på vej. Så lavtempera-
tur fjernvarme er allerede en del af virkelighed i Albertslund, men  

Nyt fra Brugergruppen – juni 2014 
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Grønt regnskab – Brug det! 
Kommunens Grønne Regnskab 2013 er nu lagt ud på hjemmesiden 
http://groentregnskab.albertslund.dk/ Her kan du ikke bare se det 
samlede forbrug i kommunen, men også hvad gennemsnitsforbru-
get er i hvert enkelt boligområde pr. husstand og pr. person. Det 
Grønne Regnskab er således et unikt redskab til at se, hvor man 
selv ligger forbrugsmæssigt. Så brug det! Find din årsafregning 
frem, klik ind på det Grønne Regnskab og sammenlign dig med na-
boerne.  

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 

hvordan sikrer vi os, at ingen bliver Sorteper. At alle får tilstrække-
lig varme både før, under og efter hele omstillingsprocessen til lav-
temperatur fjernvarme? Det vil varmeværket nu arbejde videre med 
og forelægge Brugergruppen på et senere møde. 

Hvor urinen bruges 
10 familier i Hyldespjældet har urinsorterende toile er. Urinen bru-
ges  l videnskabelig forskning på KU’s forsøgsmarker i Taastrup. Den 
24.6. var der en tur  l markerne, for at høre om og se hvordan det 
går for sig. I øvrigt var det samme dag også et indslag i Lorry om 
netop vores urinprojekt. Fik du det ikke set, så kan du finde det på 
ne et i udsendelsen kl. 19.30. 
Red.  
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Hej alle kreafolk i Hylden. 

Vi holder sommerferie lukket til 

August md. 

Hilsen krea folkene 

Krea Klubben 

Frivillighed der giver god mening ‐  
på Genbrugsgården!

Jo flere frivillige klunsere der er, jo mere og bedre kan vi få sorteret 
og genbrugt vores affald. Det giver god mening. Vil du være med, 
gøre godt for miljøet, møde mange nye naboer, og have mulighed 
for selv at klunse hvad du skal bruge, så tag en snak med en af 
klunserne næste gang du er på Genbrugsgården, og spørg ind  l 
hvordan det foregår. 

Red. 
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Økonomi – Miljø – Sundhed  
Der er både økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige for-
dele ved at være med i en delebilsklub: Man er flere om at dele alle 
de faste udgifter; man er altid sikker på, at bilen er i tip-top stand; 
en delebil er ny og benzinøkonomisk; man kører typisk mindre i 
bil, end hvis man har sin egen private, idet man er mere tilbøjelig 
til at tage cyklen til de korte ture og bruge bus og tog, når det er 
lige så oplagt. Og så viser opgørelser, at en delebilist i gennemsnit 
sparer klimaet for 225 kg CO2 om året. 

Albertslund Delebil!  
I Albertslund har vi Albertslund dele-
bil. Delebilsklubben garanterer, at du 
altid kan få en bil, når du har brug for 
en! Hvis alle bilerne er ude at køre, kan du låne en af Europcar til 
almindelig delebils-pris.  
Har du lyst til at tage på bilferie, er der også muligheder for det. I 
ferieperioden tager Albertslund delebil nemlig ekstra biler ind, så 
alle får opfyldt deres ønsker og behov.   
Der er både store og små biler i delebilsklubben – op til en 7-
personers bil. 
Har man brug for ”sin egen bil” i en længere periode, f.eks. i for-
bindelse med sit arbejde, er det også en mulighed. 

Albertslund Delebil har rundt regnet 25 biler og 150 medlemmer. 
Bilerne står rundt om i Albertslund og nogle stykker i nabokommu-
nerne. En af bilerne har vi stående i Hyldespjældet. Tænk over det! 
Du kan læse mere på www.albertslund-delebil.dk 

Med venlig hilsen  
GMU

Mange fordele ved at dele bil! 
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Elisa har lige spottet stemningen på 
Storetorv Skt Hans aften 



15 

Det er blevet sommer  – og det betyder også ferietid - 
derfor holder Hyldecaféen sommerlukket hele juli må-
ned og åbner op igen tirsdag d. 5. august – derfor får I 
menuen for august måned her - lige til at hive ud af 
Hyldeposten og gemme til senere brug.   

Når vi starter op igen, skulle Mobile Pay ordningen 
gerne være klar til brug, så er det muligt at betale via 
din smartphone i Hyldecaféen.  
(forsøgsordning frem til okt.)  

Dem der har lejet caféen i sommerferien, skal 
henvende sig på ejendomskontoret (åbningstiden om 
morgenen 8.30-9.30. ), for betaling af depositum og ud-
levering af nøgle. 

I ønskes alle en rigtig god sommer  
og på gensyn d. 5. august  

i Hyldecaféen. 
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Torsdag d. 7. august   
*Spaghetti m/ kødsovs og parmesanost
*Pitabrød med falafler, tomat, salat, agurk og hvidløgs-
dressing 
*Dagens dessert

Tirsdag d. 12. august 
*Okseragout m/ ris
*Æggekage m/ røget makrel, kartofler, tomat og purløg,
salat o g brød 
*Dagens dessert

Torsdag d. 14. august  
*Græsk farsbrød m/ tomatsalat, grydestegte kartofler og
tzatziki 
*Fiskeburger m/ hjemmerørt remulade og salat

Tirsdag d. 5. august 
*Sennep gratineret mørbradbøf m/ kartof-
felbåde og salat 
*Pasta ratatouille m/ salat og brød
*Dagens dessert
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Tirsdag d. 19. august  
*Laks i ovn m/ forårsløg og peberfrugt og citronkartoffelsa-
lat og bønner 
*Stegte grønsager m/ frisk pasta, salat og brød
*Dagens

Torsdag d. 21. august 
*Amerikanske spareribs m/ coleslaw og pastasalat
*Mexi tortillawraps m/coleslaw og avocado- og tomatdip.
*Dagens dessert

Tirsdag d. 26. august 
*Hjemmelavede burgere m/ ovn kartofler
*Sommerfrikassé m/ salat og brød
*Dagens dessert

’

Torsdag d. 28. august  
*Forloren hare m/ vildsauce, ribsgelé og
kartofler 
*Kold blomkålsanretning m/ rejer, æg og
karrydressing. Salat og brød 
*Dagens dessert
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet” 

Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte 
Tirsdag & torsdag 19-19:30 tlf. 88190221 

Pris for leje af Beboerhuset: 
En dag:   Kr.   750 (betales v/booking) 
To dage:   Kr. 1100 (betales v/booking) 
Depositum:  Kr. 1000 (betales ved nøgleafhent-
ning) 
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) 

OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr. 2000. 

Børnefødselsdage 
Ved lån af lokalerne til børnefødsels-
dage 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 beboerhuse gratis. 

OBS! 

Interne grupper i Hyldespjældet kan 
låne beboerhuset gratis. 
Beboere kan ved bisættelser låne be-
boerhuset gratis. Dog betales et  
depositum på kr. 650.- 

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. 
12.00 (dette af hensyn til rengørin-
gen). 
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Nyd de grønne skurtage 
Læg mærke  l planterne på taget af skurene omkring Store Torv. 
De står flot nu! De små sedumplanter, der vokser på tagene, 
blomstrer i et væld af forskellige farver, og det ser rig g hyggeligt 
ud. E erhånden som de andre skure i Hyldespjældet skal renove-
res, får de også grønne tage  
Red.

Kompostproblemer!? 
Vil din kompostbeholder ikke lige som du vil, eller mangler du 
kompostorm, eller har du ingen kompostbeholder og vil gerne ha-
ve en eller.... så grib fat i vores lokale kompostmand: Patrick Wil-
son, Pugestræde 9, tlf. 43 64 34 19. 
Red. 

Så kom lammene 
Endelig, fristes man  l at sige, kom lammene. Det er de fire famili-
er i lammelauget der passer dem. De sørger for, at lammene har 
frisk vand hver dag og får hø og kos lskud. Vil du være gode ven-
ner med lammene, så prøv at lokke dem  l med et tot græs eller 
a lippede grene fra din have med friske blade. I øvrigt er de af ra-
cen: Hvidhovedet marskfår. God fornøjelse! 
Red. 
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Udlån af nøgler og værktøj 
Henvendelse på følgende adresser: 

Autoværksted  (200 kr. i depositum) 

Bjarne Hagen Støvlestræde 5 43 62 03 33 

Bordtennis og gymnastiksal 
Janos Katona Storetorv 6 43 63 62 04 

Jeppe Juhl Skipperlængen 5 

Boremaskine 

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40 

Cykelværksted 
Morten Rude Væverlængen 4 43 64 84 94 

Tobias Nielsen Tværslippen 7 28 40 78 44 

Havefræser  

Palle Nielsen Potterstræde 4 43 64 24 08 

Kattetransportkasse 

Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66 

Keramik 
Harry Lind Torvelængerne 8 43 62 38 37 

Træværkstedet, haveredskaber og brædder  

Niels Peter Dahl Bomslippen 4 43 62 07 92 

Kenneth Humleslippen 5 26 51 40 67 
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Piratjollen Tirsdag 16-19 

Socialpsykiatrien ”Sputnik” Onsdag 10-13 

Tøj- & bogbytteboden Søndag 11.-13:30 

Aktivhuset 
Booking af lokaler (møder & lign.) 

Victoria Dahl, Hjortelængen 10, tlf.: 60737666 

Udvalg under VA og BO-VEST 

Per Zoffmann Åleslippen 57 42 62 34 20 

Repræsentantskabet BO-VEST 

Afdelingsbestyrelsen 
FU 
FU 
Medl. 

Kasserer 
Suppleant 
Sekretær 
Revisor 

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

Tømmerstræde 3 
Væverlængen 4 
Høkerlængen 10 
Færgeslippen 2 
Åleslippen 57 

Torvelængerne 11 
Tingstræderne 15 
Maglestræde 13 

23 82 35 79 
43 64 84 94 

43 62 34 20 

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

Hyldeposten 

Kontaktadresser i Hyldespjældet 

 
Redaktion: 

Povl Markussen Tømmerstræde 3 
Lone Rohr Kristensen Åleslippen 1 

 Ekstern post: Tove Schouw Høkerlængen 5 

Trykker og samler: Elisa Christiansen Storetorv 22,          22809999        
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Udvalg og arbejdsgrupper 

Lammelauget 
Gert Pedersen 
Morten Rude 
Povl Markussen 
Mikkel Pandrup 

Bryggerlængen 26 
Væverlængen 4 

Tømmerstræde 3 
Storetorv 17 

43 62 33 83 
43 64 84 94 
27 64 05 94 

Klunsergruppen 
Patrick Wilson 
Povl Markussen 
Palle Nielsen 
Helene Eskildsen 
Gitte og Ole 
Leif Strandbech 
Tobias Nielsen 
Bjarne Buzdeweicz 
Morten Rude 
Jan Dahl 
Jeppe Juhl 
Lasse Eskildsen 
Bahjat Chamani 
Troels Vitt 

Pugestræde 9 
Tømmerstræde 3 

Potterstræde 4 
Høkerlængen 6  

Tingstræderne 15 
Torveslipperne 13 

Tværslippen 7 
Støvlestræde 5 
Væverlængen 4 
Maglestræde 13 
Skipperlængen 5 
Høkerlængen 6  
Tingstræderne 1 
Torvelængerne 5 

43 64 34 19 
27 64 05 94 
43 64 24 08 
43 64 96 86 
22 71 56 97 
43 64 32 38 
28 40 78 44 
43 62 03 33 
43 64 84 94 
25 37 32 40 
61 60 14 48 
43 64 96 86 
50 37 48 70 
28 58 55 55 

Tøj- og bogcafé 
Victoria Dahl 
Anne Duer-Jensen 
Mette Nielsen 
Gloria 
Helga Sandau 
Lisbeth 

Storetorv 5 
Skipperlængen 6 
Suderlængen 2 

Storetorv 18 
Torvelængerne 13 
Suderlængen  14 

60 73 76 66 
26 79 04 29 
61 30 45 39 
53 55 53 73 
31 71 27 67 

Husdyrudvalget 
Marianne Bahl 
Merete 
Anne Katrine Aasberg 

Høkerlængen 11 
Torvelængerne 11 41 43 49 82 

Jan Dahl 
Miriam Holst 

Maglestræde 13 
Åleslippen 57 

25 37 32 40 
43 62 34 20 

Nyindflytterudvalg 
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Det grønne miljøudvalg 
Povl Markussen 
Helene Eskildsen 
Janne E. Storm 
Sif  Enevold 

Tømmerstræde 3 
Høkerlængen 6 
Krageslippen 11 
Væverlængen  4 

27 64 05 94 
43 64 96 86 
61 77 86 91 
43 64 84 94 

Kommunens brugergruppe 
Povl Markussen 
Helene Eskildsen 

Tømmerstræde 3 
Høkerlængen 6 

27 64 05 94 
43 64 96 86 

Caféstyregruppen 

Miriam Holst 
Janne E. Storm 
Marie Elberling 
Marianne Grøn 
Vinie Hansen 

Åleslippen 57 
Krageslippen 11 
Tingstræderne 5 

Åleslippen 23 
Tømmerstræde 3 

43 62 34 20 
61 77 86 91 

23 82 35 79 

Udearealudvalget 
Ida Hjælmhof 
Anne Tittmann 
Ole Kristensen 
Jørgen Lou 
Victoria Dahl 
Per Zoffmann 

Bryggerlængen 34 
Høkerlængen 9 

Tingstræderne 15 
Færgeslippen 2 

Store Torv 5 
Åleslippen 57 

25 96 94 55 
22 71 56 97 

60 73 76 66 
43 62 34 20 

Haveforeningen Salatfadet og Domen 

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

Legepladsudvalget 
Mette Nielsen 
Victoria Dahl 

Suderlængen 2 
Storetorv 5 

61 30 45 39 
60 73 76 66 

Motionslokaleudvalget 
Gitte Feddersen 
Jan Schmidt 
Nina Rytter  
Grethe Dencher 

Storetorv 4 
Tømmerstræde 

Høkerlængen 10 

42 17 62 05 
23 33 11 92 
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Afleveringsfrist  
til næste nummer af Hyldeposten 

18. august 2014
Indlæg sendes til pm@hyldenet.dk 

Papirindlæg afleveres i Tømmerstræde 3 

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer 


