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BO-VEST
Stationsparken 37, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk                              88 18 08 80
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17                              Fax: 88 18 08 81
mailadresse:  bo-vest@bo-vest.dk   
Ejendomskontoret  
Storetorv 39, 2620 Albertslund       88 19 02 20
hyldespjaeldet@bo-vest.dk                 Fax: 88 19 02 23
 Åbningstider:        Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18 

Ejendomsmester:  Danny Stilling    
  

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
Genbrugsgårdens åbningstider:    Hele året:       Søndag 14-16
       Sommertid:  Tirsdag 17-18    

Fejl på internetforbindelse- kontakt Dansk Kabel tv support på  69 12 12 12 
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
Åbningstider: Hverdage 8-20 ·       Weekend/helligdage 10-20     
   
Spørgsmål om dit TV-  eller internetabonnement, regning mv. - 
kontakt Antenneforeningen af 1986, 
Åbningstider mandag -fredag kl. 10-14, dog torsdag kl.til kl. 17  77 99 29 55

Hyldespjældets hjemmeside:
Her finder du mange nyttige oplysninger fra ejendomskontoret og afdelingsbestyr-
elsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv.
Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepostens 
kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk   

Forsidebilledet
I Hyldespjældet laver Driften glatførebekæmpelse på tre måder. For 
det første fejer de, som på forside billedet. For det andet gruser de. 
Og for det tredje bruger de tømidlet CMA, der ikke skader fliser, be-
plantning, hundepoter, fodtøj og ruster metal, som salt gør ☺☺
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Der afholdes ordinært beboermøde den 24. marts 2021
kl. 19.00 i beboerhuset, Store Torv

Dagsorden:
1.    Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet
2.    Regnskab 2020, herunder cafe, udlejning og aktivitetsbudget
3.    Revision af husordenen
4.    Opgradering af fibernettet
5.    Tillæg til råderetskataloget om lægning af fliser i den private have
6.    Ny materialegård
7.    Indkomne forslag
8.    Beretninger fra:
         -   Afdelingsbestyrelsen
         -   Cafestyregruppen
         -   Husdyrudvalget
         -   Skulpturudvalget
9.    Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2021
10.  Valg til afdelingsbestyrelsen
11.  Valg til cafestyregruppen
12.  Valg til husdyrudvalget
13.  Valg til skulpturudvalget
14.  Suppleringsvalg af to medlemmer til motionsudvalget
15.  Suppleringsvalg af et medlem til træværkstedsudvalget
16.  Suppleringsvalg af to medlemmer til byggeudvalget
17.  Valg af to interne revisorer
18.  Valg af to redaktører til hyldenet.dk
19.  Valg af to redaktører til Hyldeposten
20.  Valg til Albertslund Brugergruppe
21.  Orientering om VAs generalforsamling den 11. maj 2021
22.  Eventuelt
23.  Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 10. marts til afdelingsbestyrelsen 
på n60@bo-vest.dk, på den digitale hjemmeside eller indleveret via brevspræk-
ken Store Torv 39.
Husk at det også er muligt at stille op på den digitale hjemmeside. Adgang via 
hyldenet.dk.
Den endelige dagsorden og materiale til de enkelte punkter omdeles i Hyldetryk 
senest den 17. marts og kan ses på den digitale hjemmeside.
Hvis forsamlingsforbuddet fastholdes på max. 5 personer, flytter vi beboermødet 
til april eller maj måned.
Mere oplysning herom senere og om evt. krav om tilmelding og mulighed for at 
stemme med fuldmagt.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Corona lukker alt ned
Det har været det mærkeligste år nogensinde med lange perioder med nedlukning 
af alle beboeraktiviteter og – lokaler. F.eks. blev  fastelavnsfesten for børnene 
aflyst. Det har jeg aldrig tidligere oplevet i de mange år, jeg har været med til at 
arrangere den.
Nu går vi og krydser fingre for, at regeringen hæver forsamlingsforbuddet, så vi 
igen kan mødes.

 
Beboermøde den 24. marts 
Vi har indkaldt til det ordinære beboermøde den 24. marts og håber, det bliver 
muligt at afholde det.

Det er jo regnskabet, der skal behandles, både for af-
delingen, cafeen og udlejningen samt de forskellige be-
boeraktiviteter.
Desuden har vi valg til afdelingsbestyrelsen og flere ud-
valg, cafestyregruppen, husdyrudvalget og skulpturud-
valget. Derudover fremlægger vi bl.a. en revideret hus-
orden, hvor vi især har haft fokus på at regulere støj fra 
os selv som beboere, husdyr og maskiner.

Pleje af udearealerne
Hvert tredje år sendes opgaven med at pleje udearea-
lerne i udbud for at sikre, at vi får den bedste pris. 

Det blev igen HRH, som vandt udbuddet. Som noget 
nyt havde vi sammen med UAU stillet krav om brug af 
el-redskaber og el-plæneklippere.

Det betød en lidt højere pris, men det har været efter-
spurgt af mange beboere for at minimere støj og røg. 

Så derfor godkendte vi i afdelingsbestyrelsen, at der 
fremover skal anvendes el-drevne maskiner.

UDSAT  PGA.  CORONA
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Opgradering af fibernettet
For ca. en måned siden fik vi en henvendelse 
fra Antenneforeningen med tilbud om opgra-
dering af vores fibernet til 1000/1000 MB. Det 
skulle koste ca. 25.000 kr., så det lød ganske 
overkommeligt. Nu viser et konkret tilbud imid-
lertid, at det bliver noget dyrere, ca. 100.000 
kr. Så derfor har vi bedt driftschefen om at ind-
hente endnu et tilbud, så vi kan se, om vi kan 
få en bedre pris.

Det kommer med på beboermødet den 24. marts sammen med et forslag til finan-
siering.

Aftale om driftsstøtte
Efter vi har ændret strukturen på ejendomskontoret, så vi i stedet for en ejendoms-
leder nu har en ledende ejendomsmester og en 1. mand, har vi indgået en aftale 
med BO-VEST om driftsstøtte, som varetages af driftschef Kim Milton.

Driftschefen har bl.a. det overordnede ansvar for afdelingens drift, herunder det 
overordnede ansvar for økonomi, budget, regnskab og langtidsplanen, mens den 
ledende ejendomsmester, Danny Stilling, har det daglige ansvar for drift og per-
sonale.

På det seneste afdelingsbestyrelsesmøde fik vi også en gennemgang af fordelin-
gen af driftens arbejde, så vi sammen har et godt overblik.

Opsætning af tøjcontainer
Vi har sagt ja til et tilbud fra Frelsens hærs Genbrug om at opsætte en gratis tøj-
container i afdelingen. De står for opsætning, tømning og vedligeholdelse. Det 
indsamlede tøj sælges i genbrugsbutikker, og alt overskud går til at hjælpe udsatte 
borgere med bl.a. julehjælp, ældreomsorg, krisehjælp, herberger og meget mere. 
Det vil vi gerne være med til at støtte.
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SENIORKLUBBEN

Seniorklubben mødes hveranden mandag kl. 10-12 i ulige uger:
Kontaktperson: 

Vinie Hansen, 40227890

VI ÅBNER, NÅR RESTRIKTIONERNE TILLADER DET

Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne 
til at deltage i klubmøder og - aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er der tilmelding til.
Der kan ske ændringer eller tilføjeleser, hvis nogle får gode ideer til nye aktiviteter. 
Der kan også ske aflysninger pga. coronarestriktioner.

Så tjek planen på hyldenet.dk

 Kære alle brugere af

Du har mulighed for at komme ned i tøjbytteren med dit brugte tøj og få det byttet 
med noget nyt brugt tøj.

Og det er jo selvfølgelig pænt og rent, det du kommer med.

Og hvis du skulle have en lille tøjbytter gemt 
inde i din krop, er du velkommen til at komme 
ned og være tøjbyttepasser sammen med os. 
Kom gerne når vi har åbent eller send en mail 
til:
Elisa@hyldenet.dk

Mange Tøjhilsner Os i Tøjbytteren

Åbningstiderne er:
Hver søndag fra kl 10 til 13 når vi åbner igen.

TØJBYTTEN
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Skal – skal ikke i køleskabet?

Køleskabets kulde og stabile luftfugtighed forlænger hold-
barheden for mange madvarer betydeligt, men der er også 
madvarer, der ikke har godt af at komme i køleskabet. Her-
under er listet en række madvarer, som ofte findes i køle-
skabe, men som reelt har bedre af at blive opbevaret uden-
for køleskabet.

Disse ting bør du ikke komme i køleskabet 

Brød og kager bliver hurtigere tørre, hvis du kommer dem i 
køleskabet. Sæt kun kager i køleskabet, hvis de er med creme 
eller flødeskum. Brød og kager opbevares bedst i en lufttæt be-
holder ved stuetemperatur.

Tomater, kirsebær og blommer har fine membraner inde i 
bærret, som bliver ødelagt af kulden i køleskabet. Det gør at 
smag og tekstur ændrer sig.

Bananer er fra naturens side ikke vant til kulde. Derfor bør bana-
ner ikke opbevares under 12 – 14 grader. Kulden fra køleskabet 
stopper modningen, men mørket og den høje luftfugtighed får 
bananen til at rådne hurtigt.

Hvidløg bør opbevares udenfor køleskabet. Hvidløg spirer i mørke, og kulden 
får hvidløget til at mugne hurtigere. Når et hvidløg bliver for gam-
melt, ændrer det udseende, men processen, hvor hvidløgets 
overflade ændrer sig, stopper i køleskabet, hvilket gør at det bli-
ver svært at se, om hvidløget er for gammelt. 

Honning har pga. det høje indhold af sukker, og naturlige en-
zymer en meget lang holdbarhed, hvis der ikke kommer nogen 
urenheder i den. Ved temperaturer meget under stuetempera-
tur begynder sukkeret i honningen at krystallisere. 

Avokado skal kun i køleskabet, hvis den allerede er moden, da 
kulden får modningsprocessen til at gå i stå.

Chokolade kan få et hvidligt skær af at ligge i køleskabet, da luftfug-
tigheden i køleskabet kan få sukkeret til at udskille sig.  

Med venlig hilsen Agenda Centeret
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Nyt fra Driften

Nyt fra DRIFTEN

Vi har i lang tid, i driften været plaget af alle mulige begrænsninger i efterslæb af 
Corona, og vi gider næsten ikke snakke om det mere, men bliver desværre nødt til 
at sige, det sætter sine store tunge fodspor på arbejdet. Vi har måtte sige farvel til 
Henrik Paulsen og venter i skrivende stund, stadig på de sidste detaljer omkring en 
god ung mand, vi har tilbudt jobbet. Han er intern (fra Bo-Vest), så der er ikke det 
store behov for oplæring. Vi vender selvfølgelig retur, når vi har endelig information 
omkring lidt mere personlig information.

 
Af skidt, kommer der tit noget godt. Vi har desværre haft en større 
vandskade i motionsrummet. Heldigvis ikke i det rum, vi LIGE har 
lagt nyt lydisolerende gulv i, til glæde for både brugere og beboere i 
blokken. Nej det var i det næste rum, som så desværre har fået 
ødelagt hele trægulvet, som vi så har måtte skifte. Vi har valgt 
at skifte til bambus, som er både hårdere, har lavere CO2 ud-
ledning og i livscyklus tjek, er langt billigere. Tiden er om muligt 
ikke så skidt, da motionsrummet, har været lukket, så når det 
bliver genåbnet, vil der være et flot nyt gulv i begge rum.

 

Sne/is: Vi har haft en del udfordringer med sne og is, i 
den sidste periode. Vi salter, som i ved, ikke. Derimod, så 
kører vi mange kg. grus på veje og stier, som langt hen 
af vejen, er mere effektivt, end salt og meget bedre for 
vores miljø. I de situationer, hvor det giver mening, nemlig 
lige før, vi via vejrudsigten, kan ”spå” om, at der kommer 
sne, så har vi et alternativ, som hedder CMA, et mere 
miljøvenligt alternativ til vejsalt, som er et af de eneste 
svanemærkede produkter, der samtidig er langt bedre for 
hunde/katte og ”Det grønne”. Det er effektivt ved ny sne, 

men hvis forhold gør, at der danner sig is, på bunden, er det kun grus vi kan gøre godt 
med. Vi gør hvad vi kan for at passe på vores beboere.

 

I har i februar set en voldsom aktivitet i forbindelse med beskæring. 
Der er tale om den årlige frirums beskæring, som bliver planlagt ud fra 
en gennemgang med UAU og Det grønne kompagni. Den anden del, 
er en beskærings runde, som er udført grundet helhedsplanen. Be-
skæring, som primært bliver gjort nu, da de udvalgte træer, kan blive 
skadet, hvis vi venter 2 år med at gå i gang. Så det var blot information, 
omkring en af de mange opgaver, som bliver udført som forberedelse 
til Helhedsplanen allerede nu.
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   I  CAFEEN 

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

Der serveres gratis kaffe & the,
Øl og sodavand kan købes til de normale cafépriser

Vi spiller om én række, to rækker samt fuld plade.

Der kan kun betales med kontanter.

Vel mødt 
Victoria og Deano

   Bankodatoer: 2021

    18/4
    16/5
     13/6
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Siden Hyldeposten udkom sidst, er der selvsagt ikke 
sket ret meget i cafeen, eftersom også den, blev luk-
ket ned efter gældende regler fra sundhedsmyndig-
hederne.  

Sidste åbningsdag var tirsdag d. 8. december 2020, som både var en rigtig hyggelig, 
men også lidt trist aften, eftersom ingen vidste, hvornår vi kunne få lov til at åbne op 
igen - sammen med resten af samfundet.

Og i dag, er det jo desværre stadigvæk gældende.

Det betød også, at vi blev ”snydt” for den årlige afslutning med flæskesteg og risala-
mande, juleklip og kåring/fejring af de tre flittigste passere af Hyldecafeen. 

De blev dog, på behørig afstand, alle tre forkælet: 
Lillian, Lone og Lis med en dejlig julekurv leveret til 
døren.

I tiden efter nedlukningen blev der gjort hovedrent i 
køkkenet og brugt tid på kontoret, så vi er helt klar til 
genåbning, når Mette siger GO! 😊

For hver gang datoerne for en genåbning blev flyttet, 
er der blevet slettet og rettet på Hyldenet.dk under 
Hyldecafeen, hvor du blandt andet kan læse me-
nuen. 

Af samme grund, bliver menuen, denne gang 
IKKE trykt i Hyldeposten, eftersom datoen er uvis 
– men følg med på Hyldenet.dk – der vil menuen 
løbende blive opdateret (til en start, når vi har en 
dato), men efterfølgende vil du kunne se menuen 
flere uger frem og planlægge dine besøgsdage.

Priser   Hyldeboere    Gæster 
Voksen         kr. 43,-        kr  51,-
Børn 7-14 år:  kr. 20,-        kr. 30,-
Børn   3-6 år : kr. 10,-        kr. 20,-

Livets gang i Caféen
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Efter Corona: Tirsdage og Torsdage mellem kl. 17.00 – 19.00

Husk TAKE-AWAY også er muligt! 
- Du skal bare selv medbringe bøtter, og hente når det passer dig/jer.

 Er du på Facebook, så bliv endelig ”ven med” Hyldecafeen Hyldespjældet. 

På det kommende beboermøde vil cafeberetningen 2020 blive præsenteret, hvori 
man kan høre/læse meget mere om alt fra besøgstal, udlejning og aktivitet og om 
caferegnskabet og driftsregnskabet.

Vi glæder os rigtig meget til at kunne åbne cafeen og til at se jer alle sammen igen! 

Har du spørgsmål, f.eks. til menuen eller til udlejning etc., er du altid velkommen til 
at skrive til Pernille: 

Pfb@bo-vest.dk eller ringe 30 35 27 07

NYT møde om ny legeplads ved Hyldecafeen 
søndag den 11. april kl.15 i beboerhuset

Så prøver vi igen med at indkalde til et møde om den nye legeplads, som skal op-
føres ved Hyldecafeen efter den gamle er taget ned.

Vi vil derfor gerne invitere nogle småbørnsforældre til at komme med ideer og øn-
sker til en kommende legeplads for børn i alderen 3-6 år.

Formålet er at få etableret legepladsen frem mod 
sommeren

Venlig hilsen
Betina Lauruhn, 31350102
Vinie Hansen,    40227890

            Afdelingsbestyrelsen



12

Udlejning af beboerhuset   ”Spjældet”

Udlejning af Beboerhuset:
Henvendelse til Pernille: pfb@bo-vest.dk

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.
Medbring kontonummer til tilbagebetaling af 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. 360 automatisk blive fratrukket 
depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner Beboerhuset gratis.

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

Rengøring
Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring, men ikke oprydning.
Lejeren skal aflevere lokalerne i pæn stand. Bordene skal stilles rigtigt på 
plads (der er en oversigt i køkkenet). 

Hvis man lejer Beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Beboer-   
huset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag. 
Den næste lejer har først beboerhuset fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen.II

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer. 
Henvendelse I Caféen: tirsdage og torsdage kl. 19-19:30
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Dine økologiske indkøb gør en forskel!
Selvom vi i Danmark har været gode til at bruge mindre vand, er vores grundvand al-
ligevel blevet mere presset. Det skyldes især, at der de senere år er blevet fundet flere 
og flere rester af sprøjtegifte i grundvandet. De seneste tal fra 2019 viste, at der var 
sprøjtegiftrester i 45 % af vores drikkevandsboringer og i 12 % var grænseværdien 
overskredet

Økologiske landmænd bruger ikke sprøjtemidler, der 
kan sive ned i grundvandet. Derfor er en af løsningerne 
på ikke at forurene vores grundvand yderligere, at 
købe økologiske fødevarer. 

Køb lidt mere økologi  

Selv om du ikke køber alt økologisk, så 
gør selv en lille indsats en stor forskel 
for grundvandet. Når du f.eks. køber 
1 kg havregryn, sparer du 493 liter 
grundvand for mødet med sprøjtegifte. 
Se i skemaet, hvor meget grundvand 
andre økologiske fødevarer beskytter.

Tallene angiver den mængde grund-
vand, der årligt dannes af regnvand under 
det landbrugsareal, som er nødvendigt 
for at producere den enkelte fødevare. 
Tallene egennemsnitlige.

Kartoflen er den markafgrøde, der bliver sprøjtet flest gange. 

En uheldig kartoffel bliver sprøjtet mere end 13 gange inden 
den bliver høstet. Man kan derfor gøre en stor forskel ved at 
købe økologiske kartofler

                                        Med venlig hilsen
                                       Verdensmål Centeret
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Nye kostråd får klima på menuen
Fødevareministeriet kom i starten af 
året med en opdatering af de officielle 
kostråd.

Det nye ved kostrådene er, at klimaet 
bliver tænkt ind, ved at anbefale os at 
spise mindre kød. I stedet skal vi spise 
flere grøntsager, bælgfrugter og fuld-
korn. Gør vi det, vil det være til gavn for 
både vores sundhed og for klimaet.

Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk 
I Danmark spiser vi mere kød, end der er godt for os. 
Kød har desuden et massivt klimaaftryk. Derfor anbe-
fales det, at vi spiser mindre kød. Især kød fra firbe-
nede dyr og forarbejdet kød, som kødpålæg, pølser 
og bacon, bør udskiftes med flere bælgfrugter og fisk.

De gode råd lyder:
   -   Skær ned på kødet. Ca. 350 g kød om ugen er tilpas. Begræns især okse-           
        og lammekød      
   -   Skru op for bælgfrugter og kikærter. Ca. 100 g om dagen (tilberedt mæng     
  de) er tilpas    
   -   Spis 350 g fisk om ugen, heraf 200 g fede fisk som sild, makrel, laks og   
 ørred          
   -   Spis en håndfuld nødder om dagen. Varier mellem forskellige slags nødder.
   -   Suppler dine måltider med frø. Ca. 1 – 2 spsk. om dagen er tilpas. Varier el    
        lem forskellige typer frø som f.eks. sesamfrø, pinje- og græskarkerner.

Vil du læse mere om de nye kostråd, kan du finde dem på www.altomkost.dk

Med venlig hilsen
Verdensmål Centeret
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HVERT KILO TÆLLER!

 1 kilo pap udleder 2 kilo CO2

når det brændes. 
Send det til genanvendelse!
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Undgå at dine medicin- og kemikalierester ender i vandmiljøet

Det er vigtigt, at medicin- og kemikalierester ikke hældes i toilet-
tet eller i håndvasken. 

Som med så mange andre ting, er det ikke den enkelte lille mæng-
de medicin, eller kemikalierest, der alene gør stor skade, men den 
samlede mængde, der har en stor påvirkning på miljøet.

Problemet med medicinrester i afløbet er, at det desværre ikke er 
det hele, rensningsanlæggene kan fjerne fra spildevandet. Hvis 
medicinresterne ikke bliver nedbrudt i rensningsanlægget, bliver de enten bun-
det i spildevandsslammet, som brændes eller spredes ud på markerne, eller de 
bliver udledt med det rensede spildevand, der for Albertslunds vedkommende 
ender i Øresund. En undersøgelse lavet af bl.a. Miljøstyrelsen viste, at ud af 31 
undersøgte lægemidler blev 13 af stofferne fundet i det rensede spildevand og 8 i 
spildevandsslammet.

Nogle af de følgevirkninger medicinrester i spildevandet kan 
have er, at fisk og padder ikke kan reproducere sig selv, og at 
nogle bakterier bliver resistente, så de ikke længere kan be-
kæmpes med antibiotikum.

Dertil kommer, at da spildevandsrensningen hovedsagelig baserer sig på at rense 
spildevandet med bakterier, der fjerner skidt i spildevandet, kan antibiotika og 
kemikalier som f.eks. klorin, også   påvirke rensningen af spildevandet generelt.

Derfor er det vigtigt, at medicin- og kemikalierester ikke hæl-
des i afløbet. Kemikalier skal afleveres som farligt affald, og 
medicinrester skal afleveres på apoteket. 

Albertslund Apotek tager imod medicinrester. De skal afle-
veres i en gennemsigtig pose. Apoteket tager ikke imod tom 
medicin-emballage eller rester af plejeprodukter. Rester af ple-
jeprodukter, som f.eks. babypudder, udtørret creme eller gamle 
hårprodukter skal afleveres som farligt affald.

Med venlig hilsen
Verdensmål Centeret
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Der var engang i Hyldespjældet
☺☺ Redaktionen

I det allerførste nummer af Hyldeposten, hed den aller-
først artikel ”Bladet”. Hyldeposten havde nemlig ikke 
fået sit navn endnu. Det var i september 1976. Alt var 
nyt. Folk var lige flyttet ind. Det hele skulle starte op – 
sauna, motionsrum, bordtennis, Tøjbytteren (der den-
gang hed ”Genbrugskælderen”, fordi den lå i kælderen 
under børnehuset), boliggruppen, teknikkergruppen, 
Nævnet (som afdelingsbestyrelsen hed den gang), 
der var snak om vaskeriet, om løse hunde, om ”Mo-
torkørsel” i Hyldespjældet, og en masse for børn, for 
dem var der rigtig mange af - og så blev der altså også 
udskrevet en konkurrence om, hvad ”Bladet” skulle 
hedde. I No. 2, der udkom i oktober 1976, kunne man 
se, at det var endt med ”Hyldeposten”, og det navn har 
prydet ”Bladets” forside lige siden. Men tilbage til den 
første artikel i det første nummer:

Bladet
Vi er en gruppe på 5 mennesker, der har påtaget os 
at få et beboerblad op at stå i samarbejde med bebo-
ernævnet. Et sådan blad kan forbedre kommunika-
tionen mellem nævnet og beboerne og beboerne ind-
byrdes. Desuden er bladet godt at bruge i den del af 
den boligpolitiske debat, som er relevant for os, som 
beboere i et nyt højrentebyggeri.

Hvad kan bladet optage?

Enten skal indlæggene være skrevet af beboerne i Hyldespjældet eller også skal de have 
en eller anden relation til området. Bladet vil også indeholde en børneside med indhold 
specielt for børn eller lavet af børnene selv. Bladgruppen mener ikke at det er dens op-
gave udelukkende at skrive bladet, vi samler indlæggene og trykker det. Det er derfor 
vigtigt at mange kommer i gang med at skrive i bladet, og nogle melder sig til diverse 
praktiske opgaver ex. uddeling.

Jan, Annette, Jeppe, Mette og 
Elsa.
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Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius          Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Lisbeth Wilson  Pugestræde 9 81 73 59 50
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70
Vinie Hansen          Tømmerstræde 3 40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg   
Henrik Hansen   Torveslipperne 12 61 68 77 31
Jens Thejsen   Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94
Sif  Enevold   Væverlængen  4 31 45 67 47 

Domen  
Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94

HUSK:  at du ikke må køre på 

knallert i Hyldespjældet. 
Du skal trække knalleten.

 

    Henvendelse på hverdage 

mellem kl. 9-10 

Dyrlæge Inger Stilling

Nyhusvej 3, Volderslev

4632 Bjæverskov

Telefon: 56 82 82 02
Følg renoveringen på: www.hyldespjældet-renovering.dk☺☺ Redaktionen
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Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson  Pugestræde 9                         81 73 59 60

Husdyrudvalget     ny mailadresse: husdyrudvalget@hyldenet.dk
Gurli Visler  Torvelængerne 6 40 51 70 81
Henning Larsen  Torvelængerne 11 31 61 10 97
Merete Larsen  Torvelængerne 11 41 43 49 82
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70

Kommunens brugergruppe
Henrik Hansen Torveslipperne 12   61 68 77 31
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94 

Klunsergruppen   
Bjarne Buzdeweicz Støvlestræde 5   40 10 23 33
Helene Eskildsen Høkerlængen 6   43 64 96 86
Henning Larsen Torvelængerne 11    31 61 10 97
Henrik Hansen Torveslipperne 12   61 68 77 31
Leif Strandbech Torveslipperne 13   53 30 07 9553 30 07 95
Liv SimonLiv Simonsen Mesterslippen 18   20 91 97 35         sen Mesterslippen 18   20 91 97 35         
Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36
Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21
Michael Nava Åleslippen 55   28 51 88 66 Michael Nava Åleslippen 55   28 51 88 66 
  Nina Rytter Torveslipperne 8    41 59 06 10  
Palle Nielsen Potterstræde 4   43 64 24 08
Patrick Wilson Pugestræde 9   61 60 89  03
Peter Kristensen Gildestræde 1   23 31 86 42
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7   28 40 78 44
Torben Holm Nikolajsen Tingstræderne 5   40 62  26 51
Uffe Feldfoss Petersen Åleslippen 9   61 28 12 78
Vibeke Lange Sadelstræde 3   50 53 19 70
Victoria og Asley Dahl                                                60 73 76 66

Lammelauget
Nina Schouw Rytter Torveslipperne 8 41 59 0610 
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 
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Motionsudvalget  
Jan Visler Torvelængerne 6 21 77 12 21 
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 55
Mikkel Slieben-Bjørnsen Bryggerlængen 16 

Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1  22 32 04 99  

     Miriam Holst Åleslippen 57                       29 27 79 43

Seniorklubben
Vinie Hansen Tømmerstræde 3  40 22 78 90

Skulpturudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9                    25 86 94 55  
Britt Gerner   Pugestræde 11 43 62 21 34 
GItte Hansen Torveslipperne 12 29 80 05 72 
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10

 Tøjcafé / Tøjbyttebod  (Bøger afleveres på Genbrugsgården) 
Elisa Christiansen Suderlængen 11 22 80 99 99
 Gitte Grandahl  Pugestræde 4 21 72 25 60
Gloria Jakobsen  Potterstræde 5 42 32 53 55
Helga Sandau Torveslipperne 4  50 38 61 09    

 Helle Kristofferen  StoreTorv 1 93 60 28 15
Janne  Storm Tingstræderne 5 61 77 78 91
Kirsten Hansen Sadelstræde 1  61 60 26 20
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Marianne Petersen Torvelængerne 2    21 96 06 53
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 82
Rikke Grotum Ulkestræde 9 22 56 85 98
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70
Victoria Dahl  60 73 76 66

Udearealudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 84 55 
Dorrit Lauridsen Store Torv 12 22 37 70 58
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31 
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
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Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

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

Bordtennis og gymnastiksal
Janos Katona                           Storetorv 6                                           43 63 62 04   
Boremaskine
Jan Dahl Maglestræde 13                       25 37 32 40
  
Brædder  
Niels Peter Dahl                      Bomslippen 4                                      43 62 07 92   
Cykelværksted
Morten Rude Væverlængen 4                        26 82 80 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7                        28 40 78 44
  
Havefræser
Palle Nielsen Potterstræde 4                        40 10 23 33
  
Kattetransportkasse
Victoria Dahl  Storetorv 5                         60 73 76 66
  
Keramik
Harry Lind Torvelængerne 8                                  43 62 38 37

Større haveredskaber:    Henv.: Kl. 17-18
Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33
 
Træværkstedet
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33
Jørgen Lou             Færgeslippen 1                                   26 20 3203
Morten Rude             Væverlængen 4                                  26 82 80 94
Patrick Wilson             Pugestræde 9                                     61 60 89 03
Peter Kristensen Åleslippen 1                                        23 31 86 42

Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

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

 
Boremaskine
Tobias NielsenTobias Nielsen  Tværslippen 7                   28 40 78 44Tværslippen 7                   28 40 78 44

Brædder  
Peter Kristensen                      Gildestræde 1                                23 31 86 42 

  
Cykelværksted
Morten Rude Væverlængen 4                   26 82 80 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7                   28 40 78 44

  
Havefræser
Palle Nielsen Potterstræde 4                  21 24 54 78 
 
Kattetransportkasse
Henning Larsen Torvelængerne 11                   31 61 10 97
                     
Maler Atelier
Gitte Elise Klausen Snorresstræde 13                   20 12 74 10 
Lis Livornese Tingstræderne 12                           26 65 38 10

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

Tennisbanen:      Net og stolper kan lånes mod et depositum på kr. 200,-   
Mikkel Pandrup                   Torveslipperne 14                       41 46 68 88

Træværkstedet: 
Morten Rude              Væverlængen 4
Patrick Wilson            Pugestræde 9                                 61 60 89 03
Peter Kristensen                     Gildestræde 1                                 23 31 86 42



23

Afdelingsbestyrelsen

FU   Vinie Hansen   Tømmerstræde 3        40 22 78 90
FU   Sif Enevold    Væverlængen 4         31 45 67 47
Medl..  Betina Lauruhn   Åleslippen 27         31 35 01 02  
Medl.           Henning Larsen   Torvelængerne 11       31 61 10 97
Kasserer  Per Zoffmann   Åleslippen 57              21 22 75 13
Suppleanter Jan Visler    Torvelængerne  6        21 77 12 21 
   Peter Kristensen    Gildestræde 1         23 31 86 42
   Vibeke Lange   Sadelstræde 3         50 53 19 70
Revisor  Henrik Hansen   Torveslipperne 12        61 68 77 31
   
     

Repræsentantskabet BO-VEST
         Sif  Enevold    Væverlængen 4    31 45 6747

Hyldenet
Redatører:   Henrik Hansen   Torveslipperne 12  61 68 77 31
   Sif  Enevold       Væverlængen 4     31 45 6747
  

Hyldeposten
    
 Redaktion:  Lone Rohr Kristensen  Gildestræde 1  23 31 86 43
   Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94
     
 Trykker:  Merete Larsen   Torvelængerne 11  41 43 49 82 
    
 Uddelere:  Jan Visler    Torvelængerne 6  21 77 12 21 
   Marianne Simonsen  Tingstræderne 24 
   Palle Nielsen   Potterstræde 4 

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)

Elisa Christiansen, Suderlængen 11, Mobil nr.: 22809999.
                      Tøjbyttebod: Søndag kl. 10:00 -13:00

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 401
18. April 2021

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk


