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Oktobers menu
Udlejning af Beboerhuset
Bolignettet
Tøjbytten
Strømbesparelsers i køkkenet
Hvad gør du med mobilen?
Hjælp naturen
Banko i Caféen
Udvalg og arbejdsgrupper
Udlån af værktøj
Kontaktadresser
Deadline for Hyldepost nr. 386

			
BO-VEST
Stationsparken 37, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17
mailadresse: bo-vest@bo-vest.dk

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

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

Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Jesper Handskemager
Nicky Knudsen
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: Tirs- og torsdag 17-20 Køkkenet lukker
19:30
Søndag 14-16
Genbrugsgårdens åbningstider: Hele året:
							Sommertid: Tirsdag 17-18
						
69 12 12 12
Fejl på internetforbindelse- kontakt Dansk Kabel tv support på
Åbningstider mandag-fredag kl. 9-20, Weekend og helligdage kl. 10-16
Fejl på alle TV signaler / intet signal kontakt: Dansk Kabel TV, TV-afdelingen på 					43 32 47 50
Fejl på YouSee boks, en enkelt kanal eller bland-selv-pakke
kontakt You See på 								 70 70 40 40
Weekend/helligdage 10-20
Åbningstider: Hverdage 8-20 ·
Spørgsmål om dit TV- eller internetabonnement, regning mv. kontakt Antenneforeningen af 1986,
77 99 29 55
Åbningstider mandag -fredag kl. 10-14, dog torsdag kl.til kl. 17		
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 Hyldepostens
kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk
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Der afholdes budgetbeboermøde

den 26. september 2018 kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv 7
Dagsorden:
1. Formalia: Valg af dirigent, referenter og stemmeudvalg og godkendelse
		 af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder
2. Budget og økonomi for afdelingen:
- Orientering om langtidsbudgettet og afdelingens økonomi
- Godkendelse af budget 2019, herunder aktiviteter på langtidsplanen
		
og beboeraktiviter
			
3. Status fra trafikudvalget
4. Status fra tårnudvalget
5. Principbeslutning om anvendelse af ”lægens lokaler”
6. Nedsættelse af trafikudvalg´
7. Indkomne forslag
8. Det grønne Miljøudvalg (GMU):
a. Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab
b. Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingspkan 2028-19
c. Valg til GMU ( 3 medlemmer)
		
9 Udearealsudvalget (UAU):
a. Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab
b. Revision af plejeplanen
		
c. Valg til UAU ( 5 medlemmer)
10.. Valg til motionsudvalg ( 4 medlemmer)
11. Valg til træværkstedsudvalg ( 4 medlemmer)
12. Suppleringsvalg til caféstyregruppen
13. Eventuelt
14. Oplæsning og godkendelse af referat
Indkomne forslag skal være stillet senest den 12. september på den digitale
hjemmeside eller direkte til afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk eller gennem
brevsprækken til ejendomskontoret, Store Torv 39.
Materialet til beboermødet lægger vi også på den digitale hjemmeside og uddeler
til alle husstande i Hyldetryk.
Link til den digitale hjemmeside ligger på hyldenet.dk. via dit personlige log-in.
Første gang skal du bruge nem-id og efterfølgende laver du dit eget log-in.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
Møderne er fastlagt til den 11. september, 23. oktober, 20. november, 1. december,
8. januar, 12. februar, 12. marts og 9. april 2019. Der kan forekomme ændringer, som
altid fremgår af seneste referat. Alle referater kan ses på: hyldenet.dk/beboerdemokrati/
afdelingsbestyrelsen

Beboermøde den 26. september
På det ordinære beboermøde den 26. september fremlægger afdelingsbestyrelsen et forslag til budget 2019, der medfører en huslejestigning på 1 %.
På beboermødet gennemgår ejendomslederen budgetudkastet, herunder de planlagte arbejder for 2019 og 2020. Det er muligt at stille forslag til beboermødet frem til den 12.
september på den digitale hjemmeside eller på afdelingsbestyrelsens mail n60@bo-vest.
dk eller gennem brevsprækken til ejendomskontoret, Store Torv 39

Nedsættelse af parkeringsudvalg
Med de nye p-pladser oplever vi et behov for at få udarbejdet et sæt regler for vores parkeringspladser. Derfor foreslå vi på beboermødet, at der nedsættes et udvalg, som udarbejde
et forslag til et kommende beboermøde.

Opretning af legepladser
Hvert år gennemgås vores legepladser af en sagkyndig og efterfølgende får vi en legepladsrapport med de ting, der skal gøres noget ved. Det er nu sket, der mangler kun at få
legehuset ved cafeen på plads igen.

Ansøgning om vægdrivhus afvist af kommunen
På sidste beboermøde i september 2017 søgte en beboer om at få lov til at opsætte et
større vægdrivhus, hvilket senere blev godkendt ved den digitale afstemning.
Efter en længere sagsbehandling i BO-VEST og kommunen er ansøgningen blevet afvist
med den begrundelse, at den strider mod den gældende lokalplan og ændringen er for lille
til at ændre hele lokalplanen.

Fælles materialegård mellem Galgebakken og Hyldespjældet
På sidste afdelingsbestyrelsesmøde i august fik vi fremlagt 6 forslag til placeringer af
fælles materielgård/ejendomskontor. Vi er ikke tilfredse med den lange behandlingstid
og efterlyste en vurdering af, om det kan lade sig realisere inden for den økonomi, der er
afsat samt, om der i det hele taget er nogen besparelse på samdrift. Afdelingsbestyrelsen
ønsker forslaget perspektiveret og har bedt om et oplæg til et kommende beboermøde
med overslag og finansiering samt drift-besparelse.

Udskiftning af varmerør i Skipperlængen
Ejendomslederen oplyste på sidste afdelingsbestyrelsesmøde, at Albertslund Kommunes
Forsyning skal bruge 3 uger yderligere, fordi nogle reservedele har været i restordre. Vi
bad om at beboerne bliver genvarslet om forsinkelsen. Desuden besluttede vi at skrive til
forsyningen og udtrykke utilfredshed med forløbet, herunder manglende kommunikation
og orientering om arbejdet.
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Vinsmagning i caféen
den 26. oktober kl. 19.00-21.00
med varehuschef i Kvickly, Jonas Møller
Jonas Møller fortæller om vin og vinrejser,
mens vi smager på 8 forskellige vine, hvoraf nogle er økologiske.
Dertil serveres en let tapasanretning.
Billetter kan købes i cafeens åbningstid fra den 9. – 23.oktober
Pris for Hyldeboere kr. 75 og gæster kr. 100
På gensyn i cafeen
Cafestyregruppen

Vidste du, at det er frivillige beboere, der har holdt Genbrugsgården åben
hver søndag og tirsdag i 25 år - og at du også har mulighed for at bidrage.
Hvis du vil, så grib fat i en af de frivillige, næste gang du skal på Genbrugsgården.

☺ Redaktionen

FORSIDEFOTO:
Familien Kjerulff Baumann fra Tømmerstræde vandt i kommunens konkurrence med slogannet:

"Lille skønne slatne bønne - put den i Den Grønne"
Det er da sødt ☺
Se også indlægget om madaffald og sloganplatkater i dette
nummer af Hyldeposten
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Hvad kan jeg gøre for klimaet – og nytter det noget?
De fleste af os, har efter denne sommer lettere ved at sætte os ind i, hvad en generel
stigning i temperaturen kan få af konsekvenser. Og sommeren lærte os, at det er
nødvendigt med markante ændringer for at begrænse temperaturstigningerne i
fremtiden. Det er noget politikkerne i Danmark og resten af verden skal skynde sig at
komme i gang med. Men det er også noget, vi hver især kan bidrage til.
Vi kan og bør som enkeltpersoner mindske vores
egen private udledning af drivhusgasser.
Hvor meget vi udleder, er naturligvis forskelligt,
fordi vi lever vores liv forskelligt. Men de områder
drivhusgasser stammer fra kan inddeles i fem
overordnede kategorier:
El, varme, forbrug, mad og transport
Der har i mange år været fokus på el og varme,
så de fleste af os har efterhånden rimelig gode
vaner, på de punkter. Det kniber mere med de
tre andre områder - forbrug, mad og transport.
Her vil det især hjælpe at købe mindre nyt tøj,
sætte mindre kød på bordet og bruge bilen
og flyet noget mindre.
Vi danskere er blandt de mest kødspisende
nationer i verden, og det land i Skandinavien,
der køber mest tøj. I gennemsnit spiser vi 73
kg kød og køber 16 kg tøj om året.

Så meget CO2 udleder 1 kilo

Har det overhovedet en betydning for klimaet, at jeg lever mere klimabevidst?
Hver gang du køber eller lader være med at købe en bestemt ting, sender du et signal
til producenten om, hvilke varer du ønsker at købe. Og hver gang du foretager en
handling, signalerer du til dine omgivelser, hvad du står for. Vi mennesker spejler os i
hinanden og jo flere, der handler klimavenligt, jo flere vil følge trop.
Det kan derfor godt være, at dit eget sparede CO2 ikke batter meget i sig selv, men i
det store hele er det alligevel uundværligt.
Samtidig kigger f.eks. kineserne meget på, hvordan vi klarer udfordringerne her i
Vesten, for de har jo også klimaforandringerne meget tæt inde på livet, hvorfor de
leder efter løsninger – så dit lille bidrag betyder noget i den store sammenhæng 
Med venlig hilsen
Agendacenteret
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Økonomisk
beboerrådgivning
– for alle beboere

Gratis og anonymt

BO-VEST’s økonomiske beboerrådgivning kan hjælpe
dig med:
• et eftersyn af din økonomi.
• at lægge et budget.
• et overblik over dine ubetalte regninger.
• at tjekke om du får de rigtige ydelser.
Få gratis råd og vejledning hos:
Laura Lorentzen på tlf. 6035 4663, e-mail llo@bo-vest.dk
og
Lars Christensen på tlf. 6035 2663, e-mail lsc@bo-vest.dk
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NYT FRA DRIFTEN
Salg af stoffer:
Der har været tilfælde med salg af stoffer fra en lejlighed i Hyldespjældet. Det er standset
med hjælp fra beboer og Politi. Hvis der er beboere, der ser noget, som er mistænkeligt,
skal vi bede om at Politiet kontaktes.

Bommen og trafik med biler i Hyldespjældet:
Der har været arbejdet med fjernvarme gennem hele sommeren. I
den forbindelse har bommen ved Stædernes parkeringsplads stået
åbent mange gange. Vi har påtalt det overfor entreprenør, men
desværre er det som om, der er mange andre, der har vænnet sig til
at køre ind med bil. Vi søger at lukke bommen, hver gang den er
efterladt åben, og er i dialog med alle, der kommer i Hyldespjældet i bil og lastbil. Bomme kan smækkes uden nøgle, og alle kan
hjælpe ved at lukke bommen, hvis den står åbent.

Affaldsøer:
Der ses stadig affald, der stilles ved side af affaldsøer. Der ser ikke pænt ud, og belaster
driften med ekstra arbejde. Affald der ikke kan komme i affaldsøer, kan afleveres på vores genbrugsgård, der har åbnet hver søndag mellem 14 og 16, samt i sommerperioden
tirsdag mellem 17 og 18. Det er fortsat flot, som vores nedgravede affaldsbeholder bliver
brugt at langt de flere beboere.

Manglende lys i Åleslippen
Der har i en lang periode været en fejl ved lyset i Åleslippen og Færgeslippen. Driften har fejlmeldt det mange gange, men der er desværre en del udfordringer ved overgang til nyt selskab, der skal sørge
for servicering. Vi er i dialog med Citelum og Albertslund kommune.

Skulptur og trekanten i Torvelængerne
Skulpturen ”Dance”, som er en dame med opstrakt arm, er blevet genopstillet efter hun
er blevet behandlet for fodsvamp. Trekanten har i mellemtiden undergået en forandring,
hvor der er plantet blomster og bordet fået ny placering. Opslagstavlen er fornyet og stillet ved gavlen til Apotekerlængen. Fint og hyggeligt, og nu meget mere brugt.
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Skure og hegn
Vi har i foråret og sommer fået fornyet mange skursider og
hegn. Vi har taget dem, der var i flytteboliger, og dem som var
værst. Det har smittet, så der er ganske mange beboere, der
selv har lavet skur og hegn - så mange at vi har været løbet tør
for profilbrædder til skure.
Men det ses som et flot og kraftigt løft af vores område.
Der er bestilt flere hegnsbrædder og maling til hegn og skure, brædder kan bestilles og
maling hentes på ejendomskontoret.
Ejendomsleder
Jesper Handskemager

SPIS HYLDESPJÆLDET
Rundt om i Hyldespjældet har vi en lang
række frugttræer og bærbuske til fri afbenyttelse. Netop nu bugner det, for bær
og buske har haft rigtig godt af den varme
sommer. Lækkert!
Vi har 75 – 80 steder du kan gå ud og plukke
og Spise Hyldespjældet. Vi har blommer,
brombær, hasselnød, hindbær, surbær, hyldebær, kirsebær, mirabeller, pærer, æbler,
ribs, stikkelsbær og valnødder.
Hvor de står, kan du finde på Hyldenet.dk
=> Hyldespjældet => Frugttræer i Hyldespjældet
God fornøjelse og velbekomme :o)
Povl Markussen / GMU
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Albertslunderne sorterer affald som aldrig før
– men det halter stadig med madaffaldet
Det er snart to år siden, vi i Albertslund fik nyt affaldssystem. For mange var det i
starten uoverskueligt, at skulle sortere i 7 fraktioner. De fleste har dog vænnet sig
til det, og får i dag sorteret det meste af deres affald.
Potentiale for mere madaffald
Den fraktion, det har været sværest at vænne sig til at sortere, er madaffaldet, og
der ryger da også stadig store mængder madaffald i restaffaldet.
Derfor opfordrer flere albertslundere i en ny kampagne os alle til at blive bedre til
at sortere madaffald til gavn miljøet, os selv, og fremtidige generationer.
For det giver mening at sortere madaffald
Ud af madaffaldet kommer der, udover energi i form af biogas, nemlig også god
gødning. Gødningen indeholder bl.a. fosfor, der i naturen er en begrænset ressource, der, hvis vi ikke bliver bedre til at genanvende den, vil slippe op indenfor
få generationer. Uden fosfor kan hverken korn, kartofler eller andre planter gro.
Derfor er det nødt til at genanvende den fosfor, der er i vores madaffald.

Mangler du spand eller grønne poser?
Er
du ikke allerede kommet i gang med at sortere madaffald, kan du hente den grøn
spand til madaffaldet i Agenda Centeret, hvor du også kan få de grønne plastikposer til madaffald, indtil Vestforbrændingen får dem til udlevering i løbet af
efteråret.
Det er vigtigt at bruge de grønne poser, da madaffald i almindelige skraldeposer
kan blive forvekslet med restaffald, og så kan hele læsset blive sendt til forbrænding.
Med venlig hilsen
Agenda Centeret
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Livets gang
i Caféen
Så er vi tilbage efter en fantastisk sommer. Håber at alle har nydt det gode vejr.
Der er ikke de store ændringer i Cafeen. Det er stadig Hjalte, der styrer opvasken og mig der svinger kødgryderne med lidt hjælp fra Grethe J
Vi forsætter med dessert, til det bliver lidt køligere i vejret.
På opfordringer fra Lone og Grethe vil der i september bliver tilberedt stegt lever.
Der vil dog også være hakkebøf på menuen den dag. Men hvis du/I er helt vild
med kalvelever og vil være sikker på en portion, bedes du forudbestille.
Jeg smutter til Rhodos i uge 40, og der vil derfor være lukket i cafeen den uge.
Til gengæld holder cafeen åben i skolernes efterårsferie.
Og husk der er vinsmagning fredag d. 26 oktober. Der bliver solgt billetter til arrangementet i cafeen fra start oktober.
Og husk der kan forekomme ændringer i menuen. I så fald bliver det slået op på
Facebook gruppen.
Håber at se jer i cafeen
												

Priser Hyldeboere:
Voksne: 43 kroner
Børn 7-14: 20 kroner
Børn 3-6: 10 kroner

Priser gæster:
Voksne: 51 kroner
Børn 7-14 :30 kroner
Børn 3-6: 20 kroner
11

September

		
		
			 Tirsdag 4. september

			
			

Tortillas med kyllingefyld, ris, salsa og salat
Vegetar tacos med stegte halomi, salsa og rødkålssalat
Torsdag 6. september
Biksemad med spejlæg, rødbeder og grøn salat
Gratineret grøntsags-pastaret og salat
Tirsdag 11. september
Oksegryderet med grønsager og kartoffelmos og salat
Grøntsag deller med perlebyg og sauce verte
Torsdag 13. september
Kalkuncuvetter med ris/ tomat salsa og salat
Fyldte tomater med pasta og salat
Tirsdag 18. september
Frikadeller med kartoffelsalat/tomatsalat og brød
Vegetar pizza med salat
Torsdag 20. september
Jæger schnitzel med jægersauce, ristede kartofler og salat
Stegte ris med marineret tofu og salat
Tirsdag 25. september
Hakkebøf med bløde løg, kartofler, brun sauce og mormorsalat
Stegt lever med bløde løg, kartofler, brun sauce og mormorsalat
Blomkåls karry med ris, naanbrød og agurkeraita
Torsdag 27. september
Kylling i rød karrysauce med nudler og salat
Vegetarbøffer bøffer med små ristede kartofler og sa
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Oktober
Lukket i første uge af oktober
Tirsdag 9. oktober
Buffet. Et bredt udvalg af kød og vegetarretter samt salat og brød

Torsdag 11. oktober
Mørbradgryde med ris og salat
Vegetarburger med fritter og salat

Tirsdag 16.oktober
Spicy kylling med pasta/squash-sauce, persillepesto
Grøntsager i filodej med pasta/pesto

Torsdag 18. oktober
Medisterpølse med kartofler, stuvet hvidkål
Mexicanske pandekager med refried beans og majssalat

Tirsdag 23.oktober
Tagine med lam og salat
Samosa med stegte ris og salat

Torsdag 26. oktober
Oksesteg med Yorkshire pudding, kartofler, sauce og grøntsager
Falafel med fladbrød og salat
Tirsdag 30. oktober
Fisk
Rodfugtbøf med fyldig tomat sauce og ris
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Joan
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 Beboerhuset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først beboerhuset fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer.
Henvendelse hos Joan i Caféens åbningstid kl. 19-19:30
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Bolignettet
Der har med mellemrum været skrevet om vores bolignet på Facebook.
Så I får lige lidt opsamling fra Afdelingsbestyrelsen. Skriverierne kommer jo
typisk når der indimellem er en udfordring. Så selvom det heldigvis for det
meste går fint med vores bolignet, og TV og internet fungerer som det skal,
så er det jo virkelig irriterende når der er problemer, også selvom det bare
er kortvarigt eller hos enkelte beboere.
Senest har der været fejl på noget centralt udstyr, som har givet problemer
med hastighederne, specielt når mange beboere var på om aftenen og i
weekenden. Det var ihærdige beboere, der fik Dansk Kabel TV til at finde
fejlen. Det var ikke en fejl der gav alarmer hos DKTV. Derfor oplevede nogen beboere, at det var svært at trænge igennem med, at der skulle være
noget galt. Heldigvis var nogen af Jer vedholdende og udstyret er blevet
skiftet, så nettet kører normalt igen.
Vi er i Afdelingsbestyrelsen løbende i dialog med Antenneforeningen af
1986 (AF86) så vi gensidigt kan yde den bedste service. Det er jo fortsat
Dansk Kabel TV der driver vores net, og dem man kontakter ved fejl. Men
AF86 har en langt tættere dialog med DKTV end vi har som enkelte beboere, eller vi tidligere har haft som enkelt boligforening. Det ser vi som en klar
fordel for os.
Nogen beboere har tidligere oplevet splitsekunders udfald på nettet så man
blev koblet af f.eks. streaming og nogen beboere har fået skiftet deres routere af DKTV. Det er noget af det vi har været i dialog med AF86 om. Vi er i
gang med at kigge på om vores hyldenet-mail er sat optimalt op, da der har
været beboere der oplevede problemer med adgang fra forskellige mobile
enheder og med synkroniseringen.
I det hele taget vil vi gerne på Ejendomskontoret og i Afdelingsbestyrelsen
høre om det, hvis I ikke får løst eventuelle problemer via normal kontakt og
fejlmelding til DKTV.
Afdelingsbestyrelsen

TØJBYTTEN

				

Hej alle Hyldeboer ☺☺

Nu er det måske tid til „nyt” tøj så kik ind Søndage fra kl.12.30 til 14.00.
Har du tid og lyst til at være frivillig i tøjbytteren så kom ind og få en snak, vi
kan altid bruge flere hænder.
Marianne
15
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Hvor gør du af din gamle mobiltelefon – når du
køber en ny?
1. Smider den i skraldeposen?
2. Afleverer den som elektronikaffald på genbrugsstationen?
3. Putter den i papircontaineren sammen med telefonbøgerne?

?

?

Svar: Mobiltelefonen er elektronikaffald og skal afleveres på genbrugsstationen.
Den indeholder mange skadelige og giftige stoffer, der udgør et
stort miljøproblem, hvis det havner i den almindelige skraldespand
og sendes til forbrænding. En mobiltelefon kan bl.a. indeholde
cadmium, bly, bromerede flammehæmmere og kviksølv, som er
blandt de mest giftige stoffer i vores affald. Husk også at aflevere
opladeren sammen med telefonen!
Viste du at:
 Produktionen af én enkelt mobiltelefon resulterer i 75 kg affald!
 En mobiltelefon bliver i gennemsnit udskiftet, når den er ½ år gammel!
 Mobiltelefoner i kloakken er et stigende problem for rensningsanlæggende!
 Mobiltelefoner der stadig fungere, kan afleveres til Kræftens Bekæmpelse. De kan genbruges og indbringer mellem 40 og 1500 kr.
ved videresalg!
 Telefonbøger skal afleveres i papircontaineren (men altså ikke mobiltelefoner)!
Med venlig hilsen: Agenda Center Albertslund

17

Hjælp naturen – gør din have til et helle for sommerfugle og bier
Sommerfuglene er sammen med bierne de vigtigste bestøvere af vilde planter. Men
over halvdelen af de danske sommerfuglearter og flere af de vilde biarter er truede,
fordi opdyrkning eller tilplantning har ødelagt deres levesteder. Private haver kan ikke
erstatte de vilde levesteder, men de kan give sommerfugle og bier et vigtigt helle.
For at gøre din have til et velegnet sted for bier og sommerfugle er der flere ting, som
du skal sørge for.
1. Drop giften
Sprøjtegift er medvirkende årsag til, at bestanden af sommerfugle og bier
er faldende.
2. Drop gødningen
Mange sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på
næringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille
mængde gødning, vil mange sommerfuglearter forsvinde.
3. Plant bi- og sommerfuglevenligt
Biernes og sommerfuglenes fødegrundlag skal øges, hvis de skal have gode
forhold og overleve hele året. Når du planter, skal du derfor sikre dig, at
der er blomster lige fra det tidlige forår til sent på efteråret. Du kan blandt
andet så honningurt, kløverplanter, blomstrende buske og frugttræer.
4. Lad græsset gro
Lad noget af din græsplæne vokse sig langt, og lad mælkebøtterne stå, så
sommerfuglene kan lægge æg her, og bierne kan få et frirum.
5. Lav vinterly
Gør det nemmere for bierne og sommerfuglene at finde vinterly til deres
lange søvn ved at tilbyde gemmesteder. Vilde bier bygger rigtig gerne
reder i hule rør, stænger og huller i træ og mursten, og flere
sommerfuglearter er glade for brændestabler. Du kan også efterlade
områder med bar og tør jord, så kan bier grave gange til reder.
Med venlig hilsen Agenda Centeret
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BANKO i Cafeen – 2018

		

Søndag d. 9. september
Søndag d. 7. oktober
Søndag d. 4. november (andespil)
Søndag d. ?? (TBA) (Julebanko)
Cafeen åbner kl. 13:30
Spillet starter kl. 14:00
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.
Velmødt
Victoria & Deano.

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Lillian Henriksen
Skipperlængen 11
Mette Morsing
Ulkestræde 3
Miriam Holst
Åleslippen 57
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3

22 32 04 99
61 33 10 56
51 23 53 18
29 27 79 43
40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg 		
Helene Eskildsen
Høkerlængen 6
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Sif Enevold
Væverlængen 4

43 64 96 86
23 69 61 16
27 64 05 94
31 45 67 47

Domen		
Povl Markussen

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson

Pugestræde 9
19

81 73 59 60

Husdyrudvalget
Henning Larsen
Laila Kiss
Merete Larsen
Vibeke Lange

ny mailadresse: husdyrudvalget@hyldenet.dk
Torvelængerne 11
28 99 74 47
Torveslipperne 15
28 99 74 47
Torvelængerne 11
41 43 49 82
Sadelstræde 3
50 53 19 70

Kommunens brugergruppe
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Helene Eskildsen (suppleant) Høkerlængen 6

27 64 05 94
43 64 06 86

Klunsergruppen
Aslie
Bahjat Chamani
Bjarne Buzdeweicz
Helene Eskildsen
Henning Larsen
Henrik Hansen
Jan Dahl
Laila Kiss
Leif Strandbech
Nina Rytter
Palle Nielsen
Patrick Wilson
Peter Kristensen
Povl Markussen
Tobias Nielsen
Troels Vitt
Thomas Ottesen
Torben Holm Nikolajsen

Store Torv 5
Tingstræderne 1
Støvlestræde 5
Høkerlængen 6
Torvelængerne 11
Torveslipperne 12
Maglestræde 13
Torveslipperne 15
Torveslipperne 13
Torveslipperne 8
Potterstræde 4
Pugestræde 9
Åleslippen 1
Tømmerstræde 3
Tværslippen 7
Ulkestræde
Tværslippen 5
Tingstræderne 5

50 37 48 70
40 10 23 33
43 64 96 86
31 61 10 97
26 73 64 92
25 37 32 40
28 99 74 47
53 30 07 95
41 59 06 10
43 64 24 08
61 60 89 03
23 31 86 42
27 64 05 94
28 40 78 44
28 58 55 55
60 81 86 76
40 62 26 51

Lammelauget
Mikkel Pandrup
Povl Markussen
Victoria Dahl
Vibeke Lange

Torveslipperne 14
Tømmerstræde 3
Storetorv 5
Saddelstræde 3

61 46 68 88
27 64 05 94
60 73 76 66
50 53 19 70

20

Motionslokaleudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Gitte Elise Klausen
Snorrestræde 13
Jørgen Lou
Færgeslippen 1
Laila Kiss
Torveslipperne 15
Merete Larsen
Torvelængerne 11

27 50 52 12
26 20 32 03
28 99 74 47
41 43 49 55

Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius
Jan Dahl
Miriam Holst

22 32 04 99		
25 37 32 40
29 27 79 43

Tømmerstræde 1
Maglestræde 13
Åleslippen 57

25 86 94 55

Skulpturudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
25 86 94 55
Jan Dahl
Maglestræde 13
25 37 32 40
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1		23 69 61 16
Lis Livornese
Tingstræderne 12
Per Zoffmann Jessen
Åleslippen 57
21 22 75 13

Tøjcafé / Tøjbyttebod
Helga Sandau
Janne Storm
Kirsten
Marianne Petersen
Victoria Dahl

(Bøger afleveres på vaskeriet)		
Torvelslipperne 4
91 66 16 93
Tingstræderne 5
61 77 78 91
Sadelstræde 1 		61 60 26 20
Torvelængerne 2
21 96 06 53
Storetorv 5
60 73 76 66

Udearealudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Ida Hjælmhof
Bryggerlængen 34
Jan Dahl
Maglestræde 13
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Henning Larsen
Torvelængerne 11
Gitte Elise Klausen
Snorrestræde 13
Victoria Dahl
Storetorv 5
21

25 86 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40
23 69 61 16
31 61 10 97
27 50 52 12
60 73 76 66

Udlån af nøgler og værktøj

Henvendelse
Henvendelse på
på følgende
følgende adresser:
adresser:
		
Autoværksted
Autoværksted (200
(200kr.kr.i depositum)
i depositum)
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde5		
5		

40
4010
1023
2333
33

Bordtennis og gymnastiksal
Boremaskine
Janos Nielsen
Katona
Storetorv 6		7		
43 40
6378
6244
Tobias
Tværslippen
28
04 		
Boremaskine
Brædder		
Jan Dahl
Maglestræde
25
Peter
Kristensen
Åleslippen
1 13		
23 37
31 32
86 40
42
		
Brædder		
Cykelværksted
Niels Peter
Bomslippen 4 4		
4382
6280
0794
Morten
RudeDahl
Væverlængen
26
92		
Tobias
Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Cykelværksted
Morten Rude
Væverlængen 4		
26 82 80
Havefræser
94
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23 33
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78
44
Kattetransportkasse
		
Victoria Dahl
Storetorv 5			
60 73 76 66
Havefræser
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23
33
Maler
Atelier
		
Lis
Livornese
Tingstræderne 12
26 65 38 10
Kattetransportkasse
Gitte
Elise Klausen
Snorresstræde 13		
27 50 52 12
Victoria Dahl
Storetorv 5			
60 73 76
		
66
Større haveredskaber: Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
		
Henv.:
Kl. 17-18
Keramik
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33
Harry Lind
Torvelængerne 8
43 62 38
37
Tennisbanen:
Net og stolper kan lånes mod et depositum på kr. 200,Mikkel Pandrup

Torveslipperne 14

Større haveredskaber:

Henv.: Kl. 17-18

Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Træværkstedet:
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde 12
5
Keld
Nielsen
Torvelængerne
33
Morten
Rude
Væverlængen 4
Patrick Wilson
Pugestræde 9
Træværkstedet
Peter
Kristensen
Åleslippen 1
22

41 46 68 88
40 10 23
26 82 80 94
61 60 89 03
23 31 86 42

Kontaktadresser
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
			Vibeke Lange			Sadelstræde 3		50 53 19 70
Sekretær		
Bente Eskildsen			
Ejendomskontoret
60 35 2706
Revisor		Anne Theittmann			Høkerstræde 9
			Gitte Elise Klausen		SadeSnorrestræde 13
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Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 6747

Hyldenet

Henrik Hansen			
Christian Birk Hansen		

				

Torveslipperne 12
Tværslippen 13		

26 73 64 92
26 20 21 94

Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
Åleslippen 1		
			
Povl Markussen			
Tømmerstræde 3
Ekstern post:
Tove Schouw			
Høkerlængen 5		
Trykker:		
Merete Larsen			
Torvelængerne 11
				
Uddelere:		Birgit Dahl				Maglestræde 13
			Marianne Simonsen		Tingstræderne 24
			Palle Nielsen			Potterstræde 4

23 31 86 43
27 64 05 94
25 15 06 33
41 43 49 55

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)
Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666
Tøj & bogbytteboden

Søndag kl. 12:30 til 14:00
23

Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldeposten er

18. oktober 2018

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

