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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@bovest.dk 
Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18 
Ejendomsleder: Bjarne Karlsen (vikar) 
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 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 

Forsidebilledet:   
 
 

Tårnet blev indviet med taler, balloner  
og spillemandsmusik den 12. april.  
 

På forsiden er det fotograferet efter  
åbningen på en flot forårsdag efter åbningen. 

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 Hylde-
postens kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets 

hjemmeside:                                  www.hyldenet.dk 
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Ekstraordinært beboermøde  

den 11. maj 2015. 

i beboerhuset Store Torv 
 
Dagsorden: 
 

 1. Formalia 

 

 2. Ny affaldsordning 
 

  Det Grønne Miljøudvalg fortæller    

  om kommunens ny affaldsordning og  kommer  

  med forslag til, hvilken ordning, GMU vil  

  foreslå i Hyldespjældet 

 

 3. Legeplads for de mindste børn 

 

  Legepladsudvalget forelægger sit forslag til  

  placering, indhold og økonomi for den nye  

  legeplads. 

 

Materiale til beboermøderne uddeles i Hyldetryk senest 

en uge før beboermødet. 

 

 

 

Vel mødt 

Afdelingsbestyrelsen 
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Ny affaldsordning til debat – NU!  
 

På beboermødet mandag den 11. maj, skal vi diskutere vores nye affaldsord-
ning. I hele Albertslund skal genbruget af husholdningsaffaldet (heldigvis) løftes 
fra de nuværende 20 % til mindst 50 %. Det betyder, at vi alle hjemme i hus-
standen skal sortere flere fraktioner fra til genbrug. I alt 7 fraktioner. Ud over 
papir, glas og restfraktionen (som alle har i dag), er det bio, metal, pap og plast.  
  
For at gøre det nemt, at komme af med de 7 fraktioner, skal vi lave helt om på 
vores system med affaldsøer. Tidligere har et beboermøde peget på, at vi skal 
prøve at få nedgravede beholdere – de fylder ikke så meget, de er kønnere at 
se på, og de er nemmere at tømme. Så det har vi arbejdet videre med i GMU.  
  

En af udfordringerne er placeringen af de nedgravede 
beholdere. De skal tømmes af en lastbil med kran, og 
sådan en kan ikke komme til ret mange steder i bebyg-
gelsen. Nedgravede beholdere er også dyrere at etab-
lere, så vi kan ikke have 20 affaldsøer som nu, men kun 
en 7-8 stykker. Samtidig har det også altid været den 
generelle holdning i Hyldespjældet, at vi ikke er særlig 
glade for at have store lastbiler kørende rundt inde på 
stierne. Så kunne man naturligvis hurtigt konkludere, at 

det vil være rigtig smart, at placere de nedgravede beholdere på P-pladserne, 
hvor lastbilen kan komme til. Men der går det hurtigt ud over vores P-pladser, 
og dem har vi ikke for mange af i forvejen. Så helt let er det ikke – og i hvert 
fald er der grundlag til en rigtig god debat på beboermødet.  
  
I GMU arbejder vi med en model, hvor der på den ene side kommer 3 affaldsø-
er med nedgravede beholdere inde i bebyggelsen, som en lastbil kan tømme 
på en rute uden at skulle bakke. Og på den anden side kommer der 4 affaldsø-
er med nedgravede beholdere på P-pladserne – en på hver. Inden beboermø-
det kommer der et Hyldetryk, hvor vi beskriver muligheder, udfordringer og al-
ternativer som vi ser dem. Beboermødet skal så beslutte principperne for den 
nye affaldsordning, som vi skal arbejde videre med, frem til beboermødet i sep-
tember, der skal træffe den endelige beslutning. Med andre ord så er det nu, du 
skal kende din besøgelsestid, hvis du har en holdning til og vil diskutere den 
nye affaldsordning. 
  
Med venlig hilsen 
Povl Markussen - Det Grønne Miljø Udvalg 
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Tårnet – et nyt fælles mødested 

Et stort projekt, en mangeårig drøm om et sted, der kan løfte os 

op over hverdagens banaliteter og hvor vi kan se ud over vores 

omgivelser, naboer, byen og muligheder for oplevelser af natur 

mv., er endelig gået i opfyldelse.  

Tårnet er blevet til takket være en modig kunstner, takket være 

at drømmen blev til en fælles 

drøm sammen med vore na-

boer på Galgebakken, takket 

være ihærdige frivillige og 

især takket være en økono-

misk støtte på ½ mio. fra Re-

alDanias pulje til initiativer, 

som er med til at skabe et 

godt boligliv.  

 

         

Tårnindvielse 
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Søndag den 12. april blev Tårnet indviet med manér.  Der var 

borgmester, kunster, smeden bag Tårnet,  TV Lorry, Albertslund-

posten, taler,  musik, popcorn, forfriskninger og lang kø for at væ-

re blandt de første oppe i Tårnet. 

 

Det giver sug i 

maven at bestige 

Tårnet. 9, 5 meter 

rækker Tårnet sig 

op mod himlen på 

det højeste sted 

mellem Galgebak-

ken og Hylde-

spjældet. Opad på 

den snoede trappe, 

der symboliserer den DNA-streng, som forbinder vore to bolig-

områder Galgebakken og Hyldespjældet, fornemmer man, hvor-

dan Tårnet åbner op for et udsyn over omgivelserne samtidig med, 

at man fornemmer oplevelsen af, at Tårnet bevæger sig.   

 

Det er en kæmpeoplevelse og udsigten deroppe fra er flot. Men 

Tårnet er mere end et Tårn. Det har et fælles formål, nemlig at 

samle os beboere til et fællesskab.  

 

Ud over at se ud over land-

skabet ved forskellige årsti-

der, vil man fx i aftentimer 

kunne gå op i Tårnet og skue 

udover byens lys eller se på 

stjerner og måneskin.  At ny-

de en glødende rød solned-

gang over Herstedvester 

Landsby kan også anbefales.  
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PS. Tårnet er for en sikkerhedsskyld blevet lukket midlertidigt. 

Der skal sættes wire på, så det ikke gynger. Hvornår det åbner 

igen vides pt. ikke. 
 

Red. 

Vi har allerede i dag 

mange ting til fælles 

med vore gode naboer i 

Galgebakken. Tårnet er 

et initiativ til endnu et 

øget fællesskab med vo-

res gode naboer.  

 

Sammen skal vi nu finde 

ud af, hvilke initiativer 

og indretninger af områ-

det omkring Tårnet, vi 

kan samles om og her er 

alle bidrag velkomne. 

 

Hvis du har ideer og vil 

være med til at bidrage 

til fællesskabet med Gal-

gebakken, så hører vi 

gerne fra dig i Tårngrup-

pen, som i Hyldespjæl-

det pt. er repræsenteret 

med Jan Dahl, Povl 

Markussen, Ole Kristen-

sen og Gitte Krogsgaard.   

 

Med venlig hilsen  

Gitte og Ole 
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Ny ejendomsleder igen 
 

Jesper Byhøi Grandjean har desværre opsagt sin stilling pr. 30. april 
Han har efter eget udsagn været glad for samarbejdet med medarbejderne og 
afdelingsbestyrelsen, men han har fået tilbudt en bedre stilling som driftchef hos 
Nordea.  
Afdelingsbestyrelsen er derfor hurtigt gået i gang med ansættelse af en ny ejen-
domsleder i samarbejde med BO-VEST. 
Indtil ny ejendomsleder er fundet, har BO-VEST aftalt med Bjarne Karlsen, som er 
ejendomsleder i Gadekæret, at han fungerer som ejendomsleder i Hyldespjældet 
ca. 10 timer om ugen. Han har meget erfaring og har tidligere arbejdet sammen 
med Michael Jensen. Han har desuden været mentor for Jesper Byhøi Grandjean 
og har derigennem kendskab til afdelingen, regnskaber mm. Fordelen er, at han 
kan gå direkte ind i arbejdet og deltage i AB-møder. 
Martin Olsen fra BO-VEST vil også selv være tilstede i Hyldespjældet for at tage sig 
af personalet. 
 

Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, Det Grøn-
ne Miljøudvalg og Udearealudvalget og BO-VEST. Vi satser på at stillingen kan be-
sættes 1/6-15, hvis den rigtige kandidat søger. 
 

Indkomne forslag på beboermødet den 24. marts 
 

Legeplads, legehuse og sandkasse 
Forslag om bl.a. legehuse og sandkasser blev godkendt. Det medfører, at 
der skal indarbejdes et forslag i budgettet for 2016 på kr. 100.000 til bud-
getbeboermødet i september. 

 

Flere P-pladser 
Forslaget om at udarbejde en plan for etablering af flere P-pladser, 
placering mm. blev ligeledes vedtaget, og de max. 50.000 kr. kan 
bruges til at købe rådgivning og udarbejdelse af en plan, som ligele-
des skal fremlægges på beboermødet i september. 
Det er vigtigt i den sammenhæng at se på, hvilke behov der er de kommende år 
f.eks. for nye affaldsordninger og byggeplads i forbindelse med renoveringen.  

 

Penge til motion 
Motionsudvalg fik bevilget 20.000 kr. fra diversekontoen.  

 

Udskiftning af udebelysningen til LED 

Forslaget om, at GMU arbejder videre med at vurdere, om udebelysningen kan 
udskiftes til LED belysning blev godkendt. Driften tager kontakt til kommunen 

for at undersøge muligheder og økonomien nærmere i samarbejde med Det Grøn-
ne Miljøudvalg. 
 

Yderligere belysning i havegangene 
Forslaget om at etablere mere lys på havegangene blev nedstemt. Blandt andet 
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fordi det ville betyde en stor huslejestigning, da vi ikke har penge til det i bud-
gettet. 
 

Flytning af træer 
Forslag fra Suderlængen om flytning af tre nyplantede træer blev vedta-
get. Opgaven varetages af UAU i samarbejde med driften. 
 

Frisørsalon  
Forslagt om at etablere frisørsalon i keramikramikværksted blev nedstemt. Loka-
let fastholdes som beboerlokale. 
 

Skurrenovering  
Renovering af 15 skure og 5 skure ved fraflytteboliger blev godkendt og 
udføres her i forsommeren. 
 

Valg til afdelingsbestyrelse  
Per Zoffmann, Jørgen Lou og Vinie Hansen blev genvalgt, men der blev ikke 
valgt suppleanter til de to ledige pladser. Vi vil derfor sætte valg af suppleanter 
på igen på beboermødet i september.  
Derudover består afdelingsbestyrelsen af Sif Enevold og Laila Kiss. 
 

Informationsmøde den 8. april om fugt og skimmel 
Afdelingsbestyrelsen og GMU indkaldte i fællesskab til et informationsmøde med 
en energirådgiver Christian Oxenvad fra Albertslund Kommune efter en debat på 
Facebook, hvor flere beboere klagede over skimmelproblemer. 
Der mødte ca 20 beboere frem inkl. repræsentanter fra GMU og afdelingsbesty-
relsen, og der var en konstruktiv debat og stor spørgelyst. 
På mødet opfordrede afdelingsbestyrelsen beboere, som ikke synes, deres pro-
blemer med skimmel bliver taget alvorligt, om at sende en klage til afdelingsbe-
styrelsen også. Kommunens repræsentant tilbød også at komme ud i boligerne, 
men endnu har ingen inviteret ham. 
 

Det digitale beboerdemokrati 
Lørdag den 18. april havde vi indkaldt til ekstraordinært beboermøde, hvor vi 
blandt andet skulle tage stilling til, hvordan vi skal fortsætte med det digitale 
beboerdemokrati efter udløb af dispensationen. 
Dagen før beboermødet fik vi et brev fra ministeriet om, at vores dispensation 
var forlænget i resten af 2015. Baggrunden er, at ministeriet gerne vil ændre 
lovgivningen, så det bliver en mulighed for boligafdelinger at anvende de digitale 
medier til at styrke beboerdemokratiet, men ikke mener, det kan nås inden der 
udskrives folketingsvalg. Med brevet fulgte et forslag til, hvordan de almene nor-
malvedtægter foreslås ændret. Forslaget er i høring frem til den 22. maj. Så vi er 
glade for på denne måde at kunne medvirke til at ændre loven så andre også 
kan få mulighed for at bruge det digitale beboerdemokrati. 
Beboermødet besluttede, at vi skal fortsætte med at supplere det fysi-
ske beboermøde med de digitale muligheder, som ved de to beboermø-
der i september 2014 og marts 2015. 
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NYT FRA DRIFTEN 

Kontortider. 
I juni måned 2015 er ejendomskontoret lukket 5/6 (Grundlovsdag) da denne dag 
er en BO-VEST fridag. 
 
I sommerferieugerne 27 til og med uge 31 er der ingen aftenkontortid mellem kl. 
17 og 18 om tirsdagen.  
 

Husk at du kan kontakte os pr. mail, telefon eller ved at bruge formularen ”Bestil 
service” under ”Ejendomskontor” på Hyldenet.dk. Her fremgår vores e-mail adres-
se også. Husk at skrive tlf.nr og evt. mailadresse. Disse henvendelser vil blive be-
handlet senest i forbindelse med den førstkommende kontortid. 
 
Rengøring af udluftningsriste i vinduerne samt rille under din hoveddør. 
Foråret banker kraftigt på og derfor måske også en god og grundig forårsrengø-
ring af din bolig  
Driften vil gerne slå et slag for rengøring af dine udluftningsriste i vinduerne samt 
den rille der er i dørtrinet ved din hoveddør. Risten kan nemt støvsuges og renses 
efter med en spidsgenstand eller lign. så hullerne er frie for støv og skidt og der-
for tillader en naturlig udluftning i den lejlighed.  

Husk og at holde din rille fri under din hoveddør for støv og lign. da denne rille 

virker som en afvandingsanordning når det regner og vandet evt. vil slå ind på din 
hoveddør. Er rillen ikke renset kan regnen evt. forsage fugtskade på hoveddøren.   
  
Forår, havearbejde og fiber i haver. 
Foråret er over os og mange er gået i gang med at gøre deres haver sommerfine. 
Men husk, at bolignettes fiber er skudt ind til boligen fra bagstræderne.  
 

Netop det, at den er ”skudt” ind, betyder dels at den ikke er markeret med et 
plastbånd, og at den ikke alle steder ligger i en dybde af 40 cm. Det er allerede 
set flere steder, at den ligger højere, og desværre også sket, at den er blevet gra-
vet eller revet over. Det er meget dyrt at reparere fiberen og udgiften skal betales 
af den der forvolder skaden – altså beboeren selv. 
 

Vær derfor meget forsigtig når du graver i haven eller hiver planter op, da fiberen 
kan være skudt gennem et rodnet. Vi anbefaler, at du spørger på ejendomskonto-
ret, hvor vi har et kort, der viser hvor fiberen ligger. 
 
For- og bagbede. 
Husk at fristerne for at ordne sine for- og bagbede er 15/5, 31/7 og 30/9 2015.  
Husk ligeledes at du skal holde din have, som beskrevet i Hegnsreglerne. 
  
Jesper Byhøi Grandjean 
Ejendomsleder 
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HEJ KREAFOLK 

Kreagruppen holder sommerferie  

til september. 

God krea sommer til alle! 

Elisa 

KREAGRUPPEN 

 

      DE FIRBENEDE 
 Henvendelse på hverdage  

mellem kl.9-10  

DyrlægeInger Stilling 

Nyhusvej 3, Volderslev 

Få penge til forskønnelse  
  af fællesarealerne 
 

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 Udeareal-
udvalget, v/Ole Kristensen, Tingstræ-
derne 15 eller send en e-mail med op-
lysningerne til 
ole.kristensen@hyldenet.dk 
 

Venlig hilsen 
Udearealudvalget 

mailto:ole.kristensen@hyldenet.dk
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Fokus på Skimmel 
 

Onsdag d. 8/4 afholdt Afdelingsbestyrelsen og GMU et informationsmøde om 

fugt og skimmel. Christian Oxenvad, der er energirådgiver på varmeværket, for-

talte om, hvad man selv kan gøre for at undgå skimmel i lejligheden, og han vil 

gerne komme på hjemmebesøg. Heldigvis går vi den varmere sommertid i møde, 

men lad os alligevel opsummere de gode råd.  

For det første. KEND DIN BOLIG. Om vinteren skal boligens luftfug-

tighed gerne holdes ned på 45-60 %. Anskaf ”dimser” (hygrometer) der kan måle 

luftfugtigheden. De fås i alle prisklasser, design og som elektroniske gadets. Per-

sonligt har vi et billigt vægur fra Ikea og det fungere lige så godt som vores dyre 

vejrstation. 

 

Der er forskel på daglig udluftning og basisventilation 
 

Udluftning 
Det er stadig en god ide at lufte ud nogle gange om dagen i nogle minutter. 

Det handler om at få gode vaner, så start evt. med at lufte ud i hele hytte, eget 

værelse eller lignede, mens du børster tænder, for du har jo tid til at børste 

tænder ik’? 

 

Basisventilation 
Basisventilation, er at skabe et lille træk. 

Røret i loftet på badeværelset, skaber undertryk, som suger fugten ud af lej-

ligheden, hvis der kommer luft ind andre steder. F.eks. gennem ventilations-

sprækkerne på vinduerne. Trækket kan undersøges med en røgpind. 

 

Andre gode fif 
Samme temperatur i alle rum, da fugten fra den varme luft sætter  sig, 

hvor der er koldt og kan udvikle sig til skimmel. Her i Hyldespjældet vil det 

ofte være, hvor der er kuldebroer.  

Fjern vand i vinduer. En af de kuldebroer  vi alle har , er  ved vinduerne. 

Ruderne har et afstandsstykke mellem glassene af metal, hvilket gør at kan-

terne vil være koldere. Desværre er der her ikke andet at gøre end at vente på 

at ruderne bliver skiftet. Så indtil da, fjern det vand, der samler sig i ruden. 

Tør uldtøjet i badeværelset og kun i badeværelset, og kun hvis du har  

styr på din basisventilation.  

Madlavning. Tænd den rengjor te emhætte, låg på gryderne og luk gerne 

døren til køkkenet, så fugten ikke spreder sig. 
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Ny ejendomsleder. Vi skal have ny ejendomsleder, fordi Jesper Grandjean har fået andet 
arbejde. Derfor har afdelingsbestyrelsen nedsat et ansættelsesudvalg. Fra beboerside be-
står det af en fra UAU (Ude Areals Udvalget), en fra GUM (Grønt Miljø Udvalg) og tre fra AB 
(AfdelingsBestyrelsen). Om alt går vel, kan den nye starte den 1. juni. 

Red. 

   For at sikre en god basisventilation skal du: 
 
 1)  Rengør røret i loftet på badeværelset, evt. støvsug det. Er der        
      et stort kuldefald fra røret, går ventilationen den forkerte vej. Falder  
      der ofte meget skidt og skrammel ned, så mangler røret måske sit  
      ”tag” 
 
 2)  Døren til badværelset skal altid været lukket. 
      Det er sprækken under døren der suger luften ind i badeværel-     
      set, så det kan komme ud gennem røret. Har du, som jeg, glem-       
      somme børn, så overvej at investere i en automatisk dørlukker. 
 
 3)  Vinduet i badeværelset skal være lukket, åbnes maks. 10  
       minutter efter bad. Ved en tørretrumbler med aftræk gennem  
       vinduet, så skal vinduet lukkes, når tørretrumbleren ikke bruges.      
  
 4)  Der skal være varme på i badeværelset. 
      Så kan luften indeholde mere fugt og tager derfor mere fugt med sig ud.  
 
 5)  Fri luft passage gennem ventilationssprækkerne på vinduerne. 
      Det vil sige, at når de er åbne, skal du kunne se igennem dem.  
      Så de skal støvsuges jævnligt. 
      De skal helst være åbne hele tiden, men trækker det for meget,              
      når du er i lokalet, så luk dem, indtil du forlader lokalet. Igen         
      handler det om vaner. Det tager ikke længere tid end at slukke        
      og tænde  lyset - hvilket du sikkert gør uden at tænke over det. 

Er der skimmel, så skal den væk. Tør  af med rodalon og tjek op på din ba-

sis ventilation, samt undgå møbler tæt op af ydre vægge (hold en afstand på 

nogle centimeter).  

Har du herefter stadig problemer så meld det til ejendomskontoret, få gode råd 

fra GMU eller få Christian Oxenvad på besøg.   

 

MVH  

Janne Storm (GMU) 
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Siden sidste HP har der været beboermødmed valg til cafestyre-

gruppen, alle der sad i gruppen blev genvalgt , hvilket er Marian-

ne Grøn, Marie Elberling, Miriam Holst, Janne Storm og Vinie Han-

sen. 
 

I takt med at det bliver varmere i vejret, bliver suppen 

udskriftet med dessert i midten af maj måned. Oftest 

vil der være koldskål om tirsdagen og forskellige andre 

desserter om torsdagen. 
 

Husk at der tages forbehold for menu ændringer.  

 

 

Cafeen holder sommerlukket fra 26, juni og  

åbner op igen tirsdag d. 4. august. 

Hold jer munter – nyd vejret og rigtig god sommer. 
 

Se dagens menu på hjemmesiden www.hyldenet.dk 

Glade forårs- og sommerhilsner  

Gitte og køkkenteamet 

Dagens suppe m/ brød: 16 kroner 
 

Med genopfyldning:     20 kroner 

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 
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                   Tirsdag d. 5. maj 
*Nakkefilet m/ persille og hvidløg, kartofler og sauce* 

          *Forårsruller m/ salat, soja til rullen og chil 

                                        *Dagens suppe m/ brød 
  

  Torsdag d. 7. maj 

  *Ristaffel m/ oksekød, ris, mango chutney, kokos, peanuts, ananas 

  *Æggekage m/ spinat, kartofler og varm røget laks, salat og brød 

*Dagens suppe m/ brød 
 

  Tirsdag d. 12. maj   

*Lasagne m/ salat 

                        *Stegte vårsild m/ dijonsennep, kartofler og dildsauce 

                 *Dagens suppe m/ brød 
 

Torsdag d. 14. maj 

                     Lukket Kristi Himmelfart 
 

Tirsdag d. 19. maj 

*Kyllingepie m/ gulerodspuré og franske ærter samt salat 

*Pasta m/soltørret tomat, hvidløg, champignon 

og basilikum. Salat og brød 

*Dagens Dessert  
 

                         Torsdag d. 21. maj 

   *Bøf stroganoff m/ ris 

                  *Grøn roulade m/ bagte peberfrugter og  

                hvidløgsost samt salat og brød 

                                *Dagens Dessert 
 

Tirsdag d. 27. maj 

*Bacon hakkebøffer m/ pasta i pesto og tomatsauce 

*Porre/broccolitærte m/ salat og brød 

         *Dagens dessert 

 

  

 
 

 

                  

         

         Torsdag d. 29. maj 

              *Krydret Lammekrebinetter med dildkartofler 

                *Kartoffel/squash pie m/ hytteost 

                 *Dagens dessert 
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          Torsdag d. 4. juni   

Koteletter i fad m/ ris    

*Sprød veg.  tortilla-pizza med løg, kartoffel og ost samt salat 

 *Dagens dessert 
 

          Tirsdag d. 9. juni 

* Porre/peberfrugttærte med bacon og salat 

    *Fyldte peberfrugter m/ lun kartoffelsalat og brød 

*Dagens dessert 

        

Torsdag d. 11. juni 

*Clubsandwich m/ kylling, bacon, karrydressing og grønt 

*Kartoffelblinis m/ persillecreme, rødløg og røget laks, salat og brød  

*Dagens dessert 
 

Tirsdag d. 16. juni 

*Krydret ovnstegt svinekam m/ ovn-kartofler og sauce 

*Indbagt fiskefars m/ rejer, purløgsdressing og salat 

*Dagens dessert  
 

Torsdag d. 18. juni  

*Pariserbøf på fuldkornsbrød, rødbeder, rødløg, peberrod 

      pickles og kapers samt salat 

   *Omelet m/ ærter, perleløg og champignon, salat og brød 

*Dagens dessert 
 

Tirsdag d. 23. juni – Sankt Hans aften   Se annoncen næste side. 

 

Torsdag d. 25. juni  *Kylling inder filet m/ bacon, cheddar og basilikum,  

                tzatziki og bulgursalat 

                  *Quinua deller m/ tzatziki og bulgursalat samt brød 

                    *Dagens dessert 
 

Tirsdag d. 2. juni 

* Squashfad med oksekød og flødepikantost samt pastasalat 

*Brasiliansk Bønnegryde m/ avokado dip og taco, salat og brød 

*Dagens dessert 
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Sankt Hans aften den 23. juni falder på en 
cafeaften i år. 

 

Cafe-Gitte sørger for kød, vi selv skal grille, og 
lækkert tilbehør 

 til sædvanlige cafe-priser i den sædvanlige 
åbningstid fra 17-19  

 

Kl. ca. 21 tænder vi fakler på Torvet og går i 
optog til bålet ved det nye tårn . 

Vel mødt cafestyregruppen 

 

20 børn og voksne var med på affaldsindsamlingsdagen 

den 19. april. De fik gjort hele Junglestien klar til nye op-

levelser for børn og voksne sommeren over. 

Tak for indsatsen! 

Red. 



19  

 

Udlejning af beboerhuset ”Spjældet” 
 

Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte 
 

Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig henven-
delse 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 fra-
trukket depositummet. 
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner beboerhuse gra-
tis. 
 

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 opryd-
ning. 
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 Hylde-
caféen 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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Søndag d. 17. maj 

Søndag d. 7. juni 

Søndag d. 30. august 

Søndag d. 20. september 

Søndag d. 18. oktober 

Søndag d. 8. november (andespil) 

 

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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Hjertestarter 
Driften har leaset/lejet en hjertestater, som er 
blevet sat oop på vaskeriet ved siden af betje-
ningstavlen til vaskeriet. Da BO-VEST har ind-

gået en vagtordning generelt med Falck i alle BO

-VEST’ afdelinger der det Falck, der står for leve-

ringen af hjertestarteren samt service af denne. 
I abonnementet er der indeholdt en grundud-

dannelse i brugen af hjertestarteren, kombineret 

med en uddannelse i hjerte-lunge-redning (HLR) 

samt psykologisk bistand til førstehjælperen og 

de personer, der overværer brugen af hjertestar-
teren, hvis det er nødvendigt. 

Vi fra Driften samt afdelingsbestyrelsen beslut-
ter i fællesskab, hvem der skal have denne ud-

dannelse, så denne beboer kan kontaktes i til-
fælde af at behovet er der. 

Der bliver opsat information om dette ved siden af Hjertestarteren, når det 

er besluttet. 

Indtil videre er aftalen gældende i 3 år med mulighed for forlængelse. Pas 

nu rigtig godt på den 
 

Red. 

Hvert år falder 3.500 mennesker om med et 

hjertestop uden for hospital i Danmark. Det er 

mennesker med børn, familier, kærester, kolle-

ger og venner, og de vil efterlade tomrum. 

 

TrygFonden samler i 2014-2018 sine kræfter på 

fokusområdet Akut Hjælp for at fortælle alle 

danskere, at  Du kan redde liv. 

 

Ambitionen er at hæve antallet af vidner, der 

træder ril ved hjertestop fra 64 % i dag til 85% i 

 

Tøjbytten mangler passer til at tage en vagt i ny og næ. Arbejdet består i at 
man skal lægge tøj på plads og rydde lidt op på hylderne. Hvis der er noget 
tøj, man kan bruge, må man gerne tage det med hjem. Åbningstiderne er 
søndage kl. 12.30-14.00. Juli måned er der sommer lukket. Man kan kon-
takte os for spørgsmål eller udlån af nøgle. 
 
Mvh Anne Duer, Victoreia Dahl og Mette Nielsen 
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Nu er det boligområdernes tur 
 

Fremover skal vi alle kildesortere vores hushold-
ningsaffald i 7 fraktioner: Metal, plast, glas, papir, 
pap, bio og rest. Og vi skal alle kunne komme af 
med fraktionerne tæt på husstanden. Det besluttede 
kommunalbestyrelsen på mødet i marts. I praksis 
betyder det på den ene side, at vi alle skal sortere 
vores affald i køkkenet meget mere, og på den an-
den side at alle boligområder nu skal diskutere, be-
slutte og etablere en ny affaldsordning, der kan håndtere de 7 adskilte fraktioner. Tidspla-
nen er, at boligområderne skal have deres nye ordning på plads med udgangen af 2016 
– altså om godt og vel 1,5 år. Så der er ikke meget tid at spilde! 
 

At sortere i 7 fraktioner i køkkenet kan måske virke uoverskueligt, 
men i Agenda Centeret har vi lavet et projekt for Miljøstyrelsen. I 10 
husstande indrettede vi sorteringssystemer i køkkenerne – herunder 
små køkkener i 1 og 2-rums lejligheder. Det kunne godt lade sig 
gøre, og oven i købet var beboerne godt tilfredse, fordi de fik orden 
på deres affald. Hovedpointen fra projektet var, at mest affald opstår 
ved køkkenbordet og vasken. Derfor handler det om at indrette og 
udnytte rummet under vasken bedst muligt. Først og fremmest til 
madaffald, plast og restaffald, men også gerne til flere fraktioner. I 
dag har de fleste nok rengøringsmidler stående i skabet under va-
sken. Det kan være en fordel, at finde et andet sted til nogen af dem, 
for de bruges ikke så tit, mens affald opstår flere gange om dagen. 

Men et er, hvordan man vil indrette sig med affaldssortering indendørs. Noget andet er, 
at kommunalbestyrelsen har besluttet hvilke 6 forskellige ordninger, boligområderne kan 
vælge imellem udendørs, så her og nu er det boligområdernes tur til at beslutte, hvilken 
ordning de vil have 
 

            Med venlig hilsen 

            Agenda Center Albertslund 

             www.agendacenter.dk 

Vil du være med i nogen af aktiviteterne 

i Hyldespjældet, så kig sidst i Hyldepo-

sten. Der finder du siderne med alle 

medlemmer af og kontaktpersoner til de 

forskellige udvalg, grupper, laug og 

foreninger. 

Red. 

Hyldespjældets facebook gruppe har nu 

206 medlemmer. Du kan komme ind på 

den via hyldenet.dk. Da det er en lukket 

gruppe, skal du sende en anmodning op 

at blive optaget i den. Men det er blot en 

formalitet, når du bor i Hyldespjældet. 

Red. 

http://www.agendacenter.dk
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Referat fra beboermødet angående Det digitale beboermøde og Face-
book, afholdt lørdag d. 18. april. 

 

Tilstede var 22 husstande repræsenteret med i alt 44 stemmer. 

 

Vinie Hansen fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen og nævnte, at der efterhån-
den er udviklet tradition for at afholde et beboermøde, hvor vi kombinere det med 
beboerfest. 
 

1. Formalia, herunder valg af mødeleder og referent 

 

Vinie foreslog Ole Kristensen som dirigent, som blev valgt uden modkandidat. Som 
referent blev afdelingsbestyrelsens sekretær Henning Larsen valgt.  

 

Dirigenten konstateret, at beboermødet var lovlig indvarslet, det var sket via 
”Hyldeposten” i marts 2015, herefter blev dagsorden oplæst og godkendt. 
 

2. Det digitale beboermøde 

 
 

VH fortalte om historien bag afholdelsen af digitale beboermøder. Det er Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter, som har givet dispensation til en række boligorgani-
sationer, til – i forbindelse med deres beboermøder - at afholde digitale valg og 
afstemninger.  Det er VA´s bestyrelsen, som har besluttet at udføre et pilotprojekt 
for at få erfaringer med det digitale beboerdemokrati. Alle afdelinger i VA fik mulig-
heden og andre var interesseret, men på grund af, at der er mange helhedsplaner i 
gang, endte det med Hyldespjældet, som først skal i gang med renovering i 2017.  

 

VH fortalte, at ministeriet netop havde fremsendt et brev til BO-VEST, hvoraf det 
fremgår, at dispensationen er forlænget i resten af 2015. Samtidig har ministeriet 
udarbejdet et forslag til ændring af normalvedtægterne for almene boliger, der gør 
det muligt at afholde digitale valg og afstemninger. Forslaget er netop nu sendt i 
hørring. Ændringen betyder, at det bliver afdelingsbestyrelsen, der får kompetence 
til at træffe beslutning om anvendelse af digitale beboermøder. 

 

Baggrunden for at afprøve de digitale beboermøder var, at få flere til at deltage i 
beboerdemokratiet, at få flere kvalificerede forslag og en bredere debat, og så var 
der den fordel, at beboerne kunne deltage i debatten forud for beboermødet og i 
den efterfølgende afstemning, når de havde tid. 

 

Afdelingsbestyrelsen havde haft visse forbehold for at gå med i pilotprojektet, bl.a. 
var man skeptisk over for, om det ville betyde, at færre deltog i de fysiske beboer-
møder. 

 

Der var blevet opstillet en række succeskriterier for pilotprojektet: 
   -  30 % af beboerne skulle deltage i debatten 
   -  30 % af beboerne skulle deltage i afstemningen 
   -  75 % af de deltagende beboere skulle karakterisere de digitale værktøjer som  
      Brugervenlig 
   -  Antallet af forslag fra både afdelingsbestyrelsen, udvalg og beboerne skulle  
      være højere 
   -  Der skulle stille flere kandidater op til både afdelingsbestyrelse og diverse ud  
      Valg 
   -  En stigning af antallet af frivillige i boligafdelingen 
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Resultatet for de forskellige succeskriterier, er lidt blandet: 

 

Der kom flere til de fysiske beboermøder, hvor det før var mellem 18 og 24 
husstande, lå tallet ved møderne i september og marts mellem 32 og 38 
husstande. 

Antallet af beboere som oprettede profiler på hjemmesiden i september 2014 
(budgetbeboermødet) var 68 og i marts 2015 (regnskabsbeboermødet) 
var antallet steget til 96, hvilket svarer til ca. 20 % af alle beboere over 
18 år. 

I forhold til selve afstemningerne, så deltog 65 husstande, 17,1 % i septem-
ber 2014 og det tal var steget til 77 husstande, 20,5 % i marts 2015. 

Der var en klar stigning i antallet af forslag fra beboerne. i forhold til tidli-
gere beboermøder (siden 2009). I september 2014 var der 4 beboerfor-
slag og 2 forslag fra afdelingsbestyrelsen, og i marts 2015 var der 1 for-
slag fra afdelingsbestyrelsen mod 7 forslag fra beboere. 

Hvad angår opstillede kandidater, så var der – ved begge beboermøder – kun 
det antal kandidater, der skulle bruges i både afdelingsbestyrelse og ud-
valg. 

I forhold til spørgeskemaundersøgelsen, så deltog 41 beboere i besvarelsen 
efter beboermødet i september 2014, mens der foreløbig er 94 beboere 
som har svaret efter marts beboermødet. 

 

 

Sif Enevold fra afdelingsbestyrelsen havde lavet en opgørelse over antallet af fri-
villige i Hyldespjældet. Det er anden gang der foreligger en sådan opgørelse, den 
første blev lavet i 2013. 

 

Baggrunden for disse opgørelser er, at afdelingsbestyrelsen ønsker at fokuserer 
på alt det frivillige arbejde, der bliver gjort i Hyldespjældet, da der ikke ville være 
de mange aktiviteter, som findes her, hvis ikke det var for de frivillige.  

 

Hvad angår frivillighed i Hyldespjældet, så har der – i forhold til sidste opgørelse 
– været en klar stigning. 

 

Frivillige er beboere: 

 

Der er med i afdelingsbestyrelsen og udvalg der er valgt på beboermøderne. 
Udvalg og grupper man har meldt sig til. 
Værksteder, cafépassere og udlånere o. lign. 

 

Opgørelsen viser følgende: 

 

80 beboere er frivillige, her var tallet 68 ved sidste optælling. 
Der er kommet 25 nye beboere til listen, mens 13 er røget ud. 

Heraf er halvdelen flyttet fra Hyldespjældet. 
47 af de frivillige er kvinder mens der er 33 mænd, ved sidste optælling var 

tallet henholdsvis 40 og 30. 
Af nye aktiviteter kan det nævnes, at der er oprettet et træværkstedsudvalg, 

der er oprettet en projektgruppe til de digitale beboermøder, og så er 
legepladsudvalget blevet udvidet. 
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Cafeen har klart flest frivillige, med 43 frivillige hvoraf 27 kvinder og 16 

mænd, ved sidste optælling var det tal 27 (17 kvinder og 10 mænd) 
Klunsergruppen er næststørst med 17 beboere, her er mændene i flertal med 

12 mod 5 kvinder. Ved sidste optælling var tallet 22 (7 kvinder og 15 
mænd). 

 

Tendens før og nu: 

 

Ifølge referatet fra 5. oktober 2013, hvor man fremlagde den første optælling af 
frivillighed i Hyldespjældet, så var tendensen den gang, at hvis man var med i et 
udvalg, så var man også interesseret i at få cafeen, genbrugsgården o. lign. til at 
fungere. Hvis man var med i kun én aktivitet, så var det som regel som passer, 
klunser el. lign. 

 

Den nye tendens er, at man nu går ind i udvalg enten via valg på beboermøderne 
eller går ind i en gruppe, som har ens interesse. Tendensen viser, at man går til 
og fra de forskellige aktiviteter, eller blot holder pause fra en aktivitet. 

 
 

Afdelingsbestyrelsen stillede herefter 3 forslag, som bl.a. blev diskuteret blandt 
beboerne: 

 

Skal vi gå tilbage til udelukkende at have de fysiske beboermøder, uden den 
digitale mulighed? 

Skal vi kun bruge det digitale beboermøde som mulighed for opstilling, stille 
forslag og debattere uden afstemning?. 

Skal vi have hele den digitale pakke, inkluderet afstemning og valg?  

 

Hvis man vælger helle pakken, så vi udgiften være ca. 5-6000 kr. pr. beboermø-
de, mens hvis man vælger valg og afstemningsmulighederne fra, så vil det koste 
1200.- kr. for resten af året 

 

Alle var enige om, at det var en klar fordel, at man både kunne stille forslag og 
stemme, uden at være til stede på selve beboermødet, men samtidig var det util-
fredsstillende, at der var så mange af forslagsstillerne, som ikke kom til det fysi-
ske beboermøde. 

 

Der var også bekymring over, ved at bruge hele pakken af de digitale beboermø-
der, så er der mulighed for, at nogle beboere ”bliver hægtet af”, fordi de enten 
ikke har pc eller ganske simpelt ikke har interesse for den digitale verden. 

 

Afstemningsresultatet af de 3 forslag blev: 

 

Forslag 1: 0 stemmer 
Forslag 2: 3 stemmer 
Forslag 3: 41 stemmer 

 

Besluttet: Hyldespjældet fortsætter med de digitale beboermø-
der, inklusiv valg og afstemningsmodulet i 2015, herefter tages spørgsmålet op, 
når lovgivningen er ændret. 
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3. Facebook 

 

Gitte Krogsgaard gav en historisk gennemgang af Facebookgruppen, som i sin tid 
blev oprettet efter et visionsmøde i 2009 

 

I starten var gruppen ”blot” eksisterende, uden der var nogen som rigtig kendte til 
den. En administratorgruppe bestående af Gitte Krogsgaard, Nina Rytter og Hen-
ning Larsen, tog initiativ til at gøre Facebookgruppen mere synlig. 
 

Administratorgruppen besluttede, at gruppen skulle være lukket, samt at medlem-
mer af gruppen kunne være beboere eller tidligere beboere med et tilhørsforhold til 
Hyldespjældet. At det er en lukket gruppe betyder, at opslag ikke kan deles på egen 
eller andres facebookprofiler.   
 

Der findes 3 forskellige typer af grupper: 

 -    Den fuld offentlige, hvor alle ens venner kan læse, skrive og dele opslag, 
og som stort set alle kan se. 

 -    Den lukkede gruppe. Her søges der om medlemskab, her er det kun med-
lemmerne der kan skrive, læse og dele opslag. 

 -    Den hemmelige gruppe. Her bliver du forespurgt, om du vil være medlem 
af gruppen. 

.  

I dag er der 205 medlemmer af Facebookgruppen, og når der er anmodninger om 
medlemskab, sker der et tjek af tilhørsforholdet til Hyldespjældet, inden godkendel-
sen.  

 

Formålet med Facebookgruppen er at styrke fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at 
der i Facebookgruppen er gode og positive historier, som bidrager til at styrke fæl-
lesskabet. 

 

Det er administratorenes opfattelse, at der desværre er beboere, som holder sig 
væk fra Facebookgruppen, på grund af den tone, der tidligere har været mellem 
medlemmerne. Der er dog en tendens til, at tonen har ændret sig, og der er kom-
met en form for selvjustits i gruppen. Desværre hører vi også om, at der har fore-
gået trusler og nedladende skriverier om enkeltpersoner i gruppen, og dette tager 
administratorerne selvfølgelig skarpt afstand fra, og modtager gerne besked når det 
forekommer. Administratorerne kan udelukke personer fra gruppen, hvis de ikke 
overholder almene etiske regler og fører et sobert sprog. 

 

Der var en drøftelse af Facebookgruppen ved bordene, og der blev tilkendegivet 
opbakning til, at gruppen fortsætter som lukket samt opfordringer om at bruge 
gruppen positivt.   
 

Administratorerne undersøger, hvor vidt afdelingsbestyrelsen og udvalg kan have 
en profil i gruppen, således det ikke er enkelt personer der skriver, men at der skri-
ves på vegne af afdelingsbestyrelse og udvalg. 
 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsorden var udtømt og takkede for god ro 
og orden, og afsluttede beboermødet. 

 
 
 

Sign.___________________  Sign.___________________ Sign.____________________ 
Henning Larsen                        Ole Kristensen             Vinie Hansen 
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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 

   

 
Boremaskine 

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40 

 
Cykelværksted 

Morten Rude Væverlængen 4 26 82 80 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  

Bjarne Bruzdewicz Støvlestræde 5  

Jørgen Lou Færgeslippen 1  

Keld Nielsen Torvelængerne 12  

Morten Rude Væverlængen 4 26 82 80 94 

Patrick Wilson Pugestræde 9 43 64 34 19 
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Aktivhuset 
Booking af lokaler (møder & lign.) 

Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666 

  Tøj- & bogbytteboden Søndag 12:30—14:00 

  

         

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 

23 82 35 79 
31 45 67 47 
28 99 74 47 

 
43 62 34 20 

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

Hyldeposten 

Kontaktadresser i Hyldespjældet 

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  

Udvalg under VA og BO-VEST 
Repræsentantskabet BO-VEST 

Sif Enevold          Væverlængen 4 31 45 67 47 
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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 43 62 34 20 

Vinie Hansen Tømmerstræde 3 23 82 35 79 

   

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 

Der arbejdes på højtryk med at  lægge 
info på Hyldenettet efter beboermødet. 

  Jørgen Willerup: Flerkvardratskulptur. 
Opstillet af Skulpturbank ”Hyldespjældet”. 
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Klunsergruppen 

Bahjat Chamani Tingstræderne 1 50 37 48 70 

Bjarne Buzdeweicz Støvlestræde 5 43 62 03 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 43 64 34 19 

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 57 43 62 34 20 

   

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 43 62 34 20 

   

   

Tøjcafé / Tøjbyttebod  

(Bøger afleveres på vaskeriet) 

  

Anne Duer-Jensen Skipperlængen 6 26 79 04 29 

Gloria Storetorv 18 53 55 53 73 

Helga Sandau Torvelængerne 13 31 71 27 67  

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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Afleveringsfrist  
 

til næste nummer af Hyldeposten 
  

21. juni 2015 
 

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk 


