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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 
Ejendomsleder:  Jesper Handskemager    
Førstemand:       Konst. Franklin Belo De Souza,     
Kontorassistent:  Bente Eskildsen

Ved akut hjælp
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO-VESTs åbningstider   
        70 25 26 32
Vaskeriets åbningstider:   Alle dage 7-22

Hyldecaféens åbningstider: 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 afdelingsbe-
styrelsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv.
Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepostens 
kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk   
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Der indkaldes til 2 ekstraordinære beboermøder 
den 8. maj og den 19. juni 2019

i beboerhuset Store Torv kl. 19.00

Dagsorden den 8. maj:

1. Formalia
2. Fælles materialegård og ejendomskontor med Galgebakken
3. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat

Dagsorden den 19. juni:

1. Formalia
2. Vedligeholdelsesreglement
3. Råderetskatalog
4. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat

Da det er ekstraordinære beboermøder, kan der ikke behandles indkomne 
forslag.

Materiale til beboermøderne vil blive lagt på den digitale hjemmeside og 
omdelt i Hyldetryk senest en uge før mødet.

Vel mødt

Afdelingsbestyrelsen

Forside foto:
Foråret er over os, og lørdag den 6. april blev sæsonen 
for alvor startet i beboerhaverne ved elefanttrappen af 
havefolket.
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Ja, tak til:
Alt madaffald uden emballage både tilberedt og råt

Frugt og grøntsager

Kød, ben og knogler

Æggeskaller

Skaldyr og fisk

Kaffefiltre og teposer       

Afskårne blomster

Brugt køkkenrulle

Hvad så med?
Bleer, vatpinde og engangsklude: skal i restaffald

Pizzabakker: skal i restaffald

Mælke- og juicekartoner: skal i restaffald

Haveaffald: skal til haveaffald

                  
  Åben cafe

Vi inviterer til åben cafe mandag den 13. maj kl. 17-19

For alle som gerne vil høre mere om cafeen og 

måske ikke tidligere har spist i her

eller deltaget i arrangementer.

Vi fortæller gerne om, hvad cafeen serverer 

af mad og hvilke arrangementer, vi afholder i 

løbet af året..

Måske har du en god ide til noget, du kunne tænke dig at få op at stå.

Så kom og drik en kop kaffe og smag Cafe-Joans gode kage.

Velkommen Cafestyregruppen
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Sankt Hans aften

Grill selv
Sankt Hans aften 

den 23. juni falder på en søndag i 
år 

og vi holder cafeen åben fra kl. 
17.00

Medbring selv kød og pølser m.m.til 
eget forbrug.

Spisebilletter til tilbehør og kage kan købes i cafeen 
fra den 4.-18. juni
Hyldeboere voksne kr. 25 og børn kr. 15 

Gæster       voksne kr. 35 og børn kr. 15 

Kl. 21 tænder vi faklerne på Store Torv 
og går i fakkeloptog til bålet ved beboerhaverne, 

hvor vi tænder bålet og synger midsommervisen 

Vel mødt cafestyregruppen
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NYT FRA DRIFTEN

Skure
Der sker istandsættelse af de værst ramte skure i løbet af foråret.

Vi har lavet en gennemgang af vores skure. Som alle ved, er vores skure i kedelig 
forfatning. I forbindelse med fraflytning sørger vi for at lave registrering, så der sker 
udbedring af skurvægge, lige i forbindelse med fraflytning, eller hurtig efter.

Der er så mange skurvægge der trænger, at vi har lavet en plan for foråret.  Det betyder 
at der lave en række skurvægge samlet.

Vi tager skursiden ned på en håndfuld skure og afdækker, og sætter så nye brædder på 
i en rationel arbejdsgang.

Alle der blive berørt får besked direkte.

Skure og beplantning:

Der er i april foretaget gennemgang af vores skure, og de steder hvor der er bevoksning 
der har ramt eller kunne skade skur eller taget på skuret, er der foretaget beskæring el-
ler fjernelse af bevoksning.

For- og bagbede

Sommeren nærmer sig. På trods af at der er meget koldt i skrivende stund efter nogle 
få varme dage, bliver dagene længere og det er blevet lysere, og planterne er begyndt 
at vokse.
Beboeren har ansvaret for vedligeholdelse af sin have, forstræde og bagstræde ud til
stiarealet. Arealerne skal fremtræde ryddede, og ukrudtsbekæmpelse skal foretages
mindst 3 gange årligt, og der skal slås græs jævnligt. Beboeren kan vælge at lade drif-
ten overtage plejen af for- og bagstræder mod betaling over huslejen. Det betyder, at 
beboerne selv kan beslutte at stå for renholdelse, men bemærk venligst, at det ikke
indebærer at fælde træer. Beboeren må foretage nænsom beskæring eller lade det fore-
tage af driften. Hvis du er i tvivl, kontakt venligst UAU, da det er UAU, der har kom-
petencen på dette område. 
Husk at fristerne for at ordne sine for- og bagbede er 15/5, 31/7 og 30/9 2019.

Jesper
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   Fri wifi i Caféen og vaskeriet
HUSK Vælg netværk:  HYLD

   Følg vejledningen i din browser

Ejendomskontoret er lukket:
Onsdag 1. maj    fridag

Fredag 17. maj   Store bededag

Torsdag 30. og 31. maj  Kristi himmelfartsdag.

Mandag  10. juni   2. pinsedag
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I slutningen af marts havde vi 
besøg af en journalist og foto-
graf fra BL. De skulle lave en 
artikel om mere natur i bolig-
områderne. Derfor mødtes vi 
ved den nye brændemur ved 
Snorrestræde. Den er en del af 
det, at skabe 10 % mere natur 
i Hyldespjældet. Brændemu-
ren skal fungere som hotel for 
både gående, kravlende og fly-
vende insekter samt svampe, 
der alle langsomt vil nedbryde 
træet, samtidig med, at de selv 
er mad til dem højere oppe i fø-
dekæden. Så om alt går vel, får 
vi flere syngende småfugle på 
den konto. Men lige nu venter 
vi bare på det næste nummer 
af Beboerbladet.

☺Redaktionen

         Der bliver gået til den, når Domen gøres forårsklar.
             ☺Redaktionen
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Så kom det nyt grønt tag på hønsehuset ved Væverlængen. Ud over sedum 
er der kommer purløg, erantis og perlehyacinter på taget. I skrivende stund 

mangler de sidste kanter, at blive lavet, men det grønne er på, ser godt ud – og så har 
hønsene nu også bidraget til vores nye strategi om 10 % mere natur i Hyldespjældet.

Rundt regnet 50 kilo 
affald blev det til, på 
affaldsindsamlings-
dagen den 31. marts. 
Tak til jer der gjorde 
Junglestien klar til sæ-
sonen!

☺Redaktionen
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Styrk fællesskabet! Hjælp din nabo! 
Gør noget godt for miljøet og økonomien!

Bliv frivillig på genbrugsgården

Det er hyggeligt, du 
møder alle andre hyl-
deboere og du gør en 
god gerning, der giver 
mening  

Det er nemt. Du kom-
mer sammen med an-
dre på et hold, og I har 
så en vagt  
2 timer hver fjerde søn-
dag kl. 14–16. Der er 
også mulighed for at 
komme på et hold, der 
tager tjansen en time 
hver tredje tirsdag kl. 
17-18 i sommerhalv-
året.

Kig forbi på Genbrugsgården og 
spørg ind til mere, 
eller kontakt Povl Markussen, 
Tømmerstræde 3, tlf. 27 64 05 94.

Med venlig hilsen 
De frivillige klunsere på Genbrugs-
gården
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Årets vandregning. Flere har undret sig over årsafregningen fra HOFOR på vand, som 
netop er sendt ud. Mange har fået store efterregninger. På Brugergruppemødet rede-
gjorde HOFOR for, hvad der spiller ind. 
- For det første dækker årsafregningen denne gang 13 måneder. Det er der forskellige 
tekniske forklaringer på, men det betyder, at der er lagt en måneds forbrug oven i. 
- For det andet, og det er det væsentligste, pga. den usædvanlige lange, varme og tørre 
sommer, brugte vi alle sammen meget mere vand – så meget, at HOFOR på et tidspunkt 
måtte forbyde kommunerne at vande, for ikke at risikere nedbrud vandværkerne. Og,
- For det tredje er mekanismen sådan, at det kommende års aconto beregnes efter det 
forgangne års forbrug. Det betyder, at det høje forbrug i 2018 medfører, at der opkræves 
en høj aconto i 2019. Men så kan vi da i det mindste trøste os med, at hvis sommeren 
2019 bliver varm og tør, som 2018, så har vi ”lagt penge til side” til vandregningen.    

Årsberetninger. Årets første Brugergruppemøde er også årsberetningernes tid. Dels var 
der Brugergruppens årsberetning, dels Agenda Centerets og dels Forsyningens. Alle er 
eller bliver lagt op på de respektive hjemmesider. 

Vi nåede ikke i mål! I Brugergruppens årsberetning kan man bl.a. læse, at vi ikke har 
nået det mål, kommunalbestyrelsen har sat, at 50 % af vores affald skulle gå til genan-
vendelse i 2018. Vi nåede kun 41 %! Der ligger derfor et stort arbejde foran os – og ikke 
kun med at nå de manglende 9 %, men også fordi det ikke stopper der. I årene fremover, 
vil der utvivlsomt komme skærpede krav til mere sortering og genanvendelse.
Derfor skal vi nu have de sidste boligområder med på sorteringsvognen, vi skal have 
storskraldsordningerne optimeret, og generelt skal affaldet bare sorteres bedre, så vi får 
meget mere genanvendeligt ud af restaffaldet. Alt for meget genanvendeligt ender nem-
lig stadig i restaffaldet til forbrænding - især madaffald og plast. Det vil blive et af de 
store fokusområder for Brugergruppen i 2019. 

Andet. På Brugergruppemødet gav Forvaltningen også en aktuel status på overgangen 
til Lavtemperaturfjernvarme og på udrulningen af den nye udendørsbelysning. Du kan 
selv se mere på https://fjernvarme.albertslund.dk og https://belysning.albertslund.dk

Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Brugergruppemedlemmet i 
dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe

NYT FRA BRUGERGRUPPEN
Marts 2019

NYT FRA BRUGERGRUPPEN

Marts 2019



15

Skal den bygges på radiogrunden!?
En af Hyldespjældets næsten-nabo-grunde på Gamle Landevej, den 
såkaldte Radiogrund, står til at skulle bebygges. Heldigvis har der rejst 
sig en skov af protester, for det vil være et alvorligt indgreb i Vestskoven. 
Derfor bliver der debatteret, demonstreret og arbejdet ihærdigt på, at det 
ikke kommer til at ske. Du kan bakke op og følge med på facebook: Bevar 
Vestskoven

☺Redaktionen

 

Billedtekst: Jens fra UAU nærstuderer træerne på Radiogrunden
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 I CaféeN          
     2019

  
    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.

5. maj 
2. juni
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Livets gang 
i Caféen

Grethe og jeg deltog i Madværkstedet d. 
27 marts, hvor vi bl.a. overværet forskel-
lige foredrag, som omfattede bæredygtig-
hed, klimavenlig mad, madspild, affalds-
sortering og tidens trends.

Og Hyldespjældet kan godt være stolte 
af, at de i mange år har været på forkant 
med mange af disse tiltag. I cafeen forsø-
ger vi at reducere madspild. Dette gøres 
bl.a. med ,at vi ikke giver for store portio-
ner, så der ikke ryger for meget i skral-
despandene.. Og man må gerne komme 
ud i køkkenet og få en lille genopfyldning, 
hvis man stadig er sulten. Vi bruger grøn-
sagsrester til f.eks. grøntsagsaske, grøn-
sagsfond eller godbidder til hønsene.

Styregruppen har vedtaget at cafeen fort-
sætter med langbords middage ca hver 
2. måned. Den næste vil være tirsdag d. 
21 maj.

Som noget nyt holder cafeen åbent hus 
mandag d. 13. maj.

Der vil være mulighed for at hilse på per-
soner fra styregruppen, nogle af de frivil-
lige ( passere) som er med til at holde cafeen i gang og Joan, som holder gang 
i kød/vegetar gryderne.

Man er også velkommen til at komme med forslag til både aktiviteter og menuer.

Der vil være gratis kaffe og kage samt en smagsprøve på en af Joan’s vegetar-
retter. Børnene kan komme og dekorere deres egen cup-cake.

Hold øje med kalenderen på Hyldenet.dk eller Facebook siden.

Og så holder Cafeen lukket tirsdag d. 4 juni.. Men der er åbent igen torsdag d. 
6 juni.
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torsdag 2. maj
Krebinet med stuvede ærter og gulerødder og kartofler

Bygotto med asparges og ærter

tirsdag 7. maj
Tortilla med kylling fyld

Ris/linse bøf med grillet grønt

torsdag 9. maj 
Sød kartoffel lasagne med oksekød  

Stegte nudler med tofu og grøntsager

tirsdag 14. maj 

Kalkun cuvetter med hvidvins-/estragonsauce og pasta
Blomkåls gratin med friskbagt rugbrød

torsdag 16. maj.
Boller i karry med ris

Vegetar lasagne med spinat/ sød kartoffel

tirsdag 21. maj
Langbords middag... Vi spiser sammen kl.17.30

Stegt kylling med agurk-salat og rabarberkompot og sky sauce
Falafel med couscous, tahincreme og melonsalat

torsdag 23. maj
Mørbradgryde med ris

Selleribøf med remulade-salat og fritter

tirsdag. 28 maj
Kinesisk sursød sauce med kylling og nudler

Grillet halloumi taco med mango/chili 

torsdag 30. maj lukket

Priser Hyldeboere:
Voksne:  43 kroner
Børn 7-14: 20 kroner
Børn 3-6:  10 kroner Maj
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tirsdag. 4. juni lukket

torsdag 6. juni
Oksekøds frikadeller med kartoffelsalat

Grøntsags deller med kartoffelsalat

tirsdag 11. juni

Thailandske fiskekager med nudler og sød chilisauce
Grøntsags bhaji med stegte ris og raita

torsdag 13. juni
Kalve frikasse med nye kartofler

Gnocchi (italiensk dumpling) med cremet broccoli og ærter

tirsdag 18. juni
Pasta carbornara med bacon og grøntsager

Tærte med grønne asparges og tomater

torsdag. 20. juni
Kogt skinke med sommer grønt, nye kartofler og en lys sauce

Vandmelon curry med ris

tirsdag 25. juni
Buffet

torsdag 27. juni
Pulled pork sandwich med sommerslaw, barbecue sauce og sød kartofler i ovn

Burger med veggi bøf

Juni
Priser gæster:

    Voksne:  51 kroner
Børn 7-14 :30 kroner
Børn 3-6:  20 kroner
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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)
Søndag fra kl. 12-18 for      Kr.  350   men skal selv gøre rent

Depositum:  Kr. 1000 (betales ved nøgleafhentning)
Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum.

Der er mulighed for at leje:
Musikanlæg:
Depositum: Kr.1000 (betales ved nøgleafhentning)

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 fratruk 

     ket 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 rengørin-
gen).

Henvendelse hos Joan i Caféens åbningstid kl. 19-19:30
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Referat fra regnskabsbeboermødet den 27. marts 2019 kl. 19.00
 

  35 husstande var repræsenteret/70 stemmer 4

1. Formalia: Valg af dirigent, referenter og stemmeudvalg, godkendelse af 
dagsorden og forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder.

Sif Enevold fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen
Per Larsen fra VA’s bestyrelse blev valgt som dirigent.

  Projektleder Christian Overby fra BO-VEST deltog i mødet under punkterne 2,  
      3, 4, 5 og 10.1

  Vinie Hansen blev valgt til beslutningsreferat og Henning Larsen blev valgt til at   
      skrive det fyldestgørende referat.

Dirigenten konstaterede beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed. Ind-
kaldelse med dato for afholdelsen var blevet bekendtgjort i ”Hyldepostens” ja-
nuar nummer, og selve dagsordenen blev bekendtgjort i ”Hyldepostens” februar 
nummer, derudover var alle relevante papirer bekendtgjort i ”Hyldetryk” nr. 361, 
som var blevet husstandsomdelt i perioden 18.-20. marts 2019. 
Dirigenten orienterede om forretningsordenen, hvori det fremgik, at beboermø-
det skulle slutte kl. 22, og såfremt det ikke lykkedes at få udtømt dagsorden, så 
var der allerede indkaldt til et ekstraordinært beboermøde d. 2. april kl. 20. 
Forretningsordenen for afvikling af digitale beboermøder blev herefter godkendt. 
Et beboerforslag om mulighed for mindre skure, var ved en fejl ikke kommet 
med, men ville blive behandlet under punkt. 8, som omhandlede skure.
Janne Storm og Jan Viesler blev valgt som stemmetællere.

      Dagsordenen blev gennemgået og godkendt, med følgende rettelser:
      Pkt. 8 (Udskiftning af. skure) blev flyttet til et ny pkt. 5.

Pkt. 10.1 (Halvtag i haverne – asbest ud af boligområdet, forslag stillet af 
Kaj Kristoffersen) blev behandlet sammen med pkt. 5.
 

2. Orientering om Landsbyggefondens godkendelse af Skema A

Christian Overby gav en orientering om godkendelsen af budgettet for helheds-
planen (skema A), som Landsbyggefonden endelig godkendte i januar måned 
2019.

Næste skridt er, at der skal laves aftaler med en arkitekt og en ingeniør, som kan 
omsætte helhedsplanen til et projekt, som en entreprenør kan føre ud i livet. Op-
gaven med helhedsplanen er så stor, at den skal gennemgå et udbud. Arbejdet 
med at lave tegninger, inddrage beboere i temagrupper, bygge et prøvehus og 
lignende vil derfor først gå i gang i slutningen af 2019. Selve byggearbejdet og 
udførelsen af helhedsplanen vil forhåbentligt kunne gå i gang i år 2021 og afslut-
tes i år 2023 eller 2024.
Landsbyggefonden har tilbudt et støttet lån på 15 millioner til et energidemon-
strationsprojekt, som kan laves uden huslejestigninger.
Landsbyggefonden har meddelt, at der - udover de i forvejen støttede midler – 
var givet tilsagn om yderligere 40 millioner kr. til forskellige følgerarbejder, som 
man forventer vil komme, når renoveringen gennemføres, som hvis de kommer 
i anvendelse vil kunne betyde en huslejestigning på 2%, hvilket i givet fald vil 
betyde en ny beboermødebeslutning.
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På spørgsmål fra beboerne, blev det fortalt, at der kan forventes en energibespa-
relse, når vi har fået nye vinduer, døre og tage.
Der er indkaldt til et informationsmøde for nye beboer, hvor der vil være en grun-
dig orientering om helhedsplanen. Informationsmødet afholdes d. 24. april 2019.
De fremviste slides vil blive lagt på renoveringshjemmeside http://hyldespjældet-
renovering.dk eller via hyldenet.dk, hvor der er et link.

3. Fælles materialegård og ejendomskontor med Galgebakken
Christian Overby fra BO-VEST orienterede om forar-
bejdet, som var sket i samarbejde med BO-VEST. I det 
husstandsomdelte ”Hyldetryk” er der en beskrivelse af 
dette forarbejde.

Christian fortalte om baggrunden for ideen om en fæl-
les materialegård og ejendomskontor med Galgebak-
ken, bl.a. var det et led i de effektiviseringskrav, som 
regeringen har pålagt hele den almene boligsektor. Det 

blev dog understreget, at effektivisering ikke var hovedformålet, men etablering 
af et fagligt samarbejde, som på sigt ville kunne betyde effektiviseringer, hvis de 
to afdelinger beslutter det.

Ideen med etablering af en fælles materialegård og ejendomskontor skal også 
ses ud fra, at både Galgebakken og Hyldespjældet står foran en renovering og 
ikke mindst trænger begge afdelinger til en ny/renoveret materialegård.   
    
På spørgsmål fra beboerne, kunne afdelingsbestyrelsen fortælle, at Hyldespjæl-
det har fået en ”rød markering” i de benchmarktal, som er udarbejdet i Lands-
byggefonden.

Det betyder, at Hyldespjældet for nuværende, bruger flere penge i forhold til de 
målsætninger om besparelser, som regeringen har sat på ca. 2500 kr. pr. bolig.

Christian Overby fortalte om placeringen. Der har været 8 forslag om placerin-
gen, og det forslag som blev fremlagt (mellem Snorrestræde i Hyldespjældet 
og Galgebakken Sønder), sås som den bedste løsning, ud fra både trafikale og 
infrastrukturelle synsvinkler.

Hyldespjældets andel i etableringen af en fælles materialegård til ca. 16 mio. ud-
gør 5,7 millioner kr. minus omprioritering af midler fra helhedsplanen 2.25 mio., 
rest 3.45 mio., svarende til ca. 200.000 pr. år, 5 kr. pr. m2, 0,3% i huslejestigning.

Etablering af egen ny materialegård koster ca. 8,5 mio. minus omprioritering fra 
helhedsplanen 2.25 mio., rest 6.25 mio., svarende til 300.000 kr. pr. år, 11 kr. pr. 
m2, 1% huslejestigning.
Renovering af eksisterende materialegård koster ca. 2.8 mio.

Uanset hvilken løsning der bliver valgt, så skal forslagene kon-
kretiseres, yderligere beregnes, og der skal fremlægges ende-
ligt budget for anlægsudgifter. Der skal foreligge en tilkendegi-
velse fra Albertslund kommune for, at man kan dispenseres for 
arealanvendelse i forhold til Lokalplanen i Hyldespjældet. Der 
skal fremlægges beregning for økonomi og opdeling af drifts-
budget/afregningsmodel for de 2 afdelinger.
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Der var herefter en lang drøftelse om planerne, hvor mange af indlæggene hand-
lede om den placering, man var nået frem til, bl.a. var beboerne i Snorrestræde 
ikke tilhængere af den planlagte placering, dels mente flere, at det ville give pro-
blemer med den mængde af vand, som vil blive tilbage, når træerne er blevet 
fældet. Derudover blev det nævnt, at den foreslået placering, kan blive proble-
matisk i forhold til fjernvarmerør. I stedet forslog beboerne 2 andre muligheder, 
en placering bag ”Tårnet” eller en placering på det grønne område langs Kær-
mosevej. 
Povl Markussen fremlagde forslag om at udsætte planen om ny/fælles materia-
legård til et senere beboermøde, således at afdelingsbestyrelsen kan fremlægge 
et nyt forlag.

62 stemte for og 8 undlod at stemme. Hermed er planen for arbejdet med en 
fælles materialegård, eller om vi skal etablere en ny egen materialegård eller 
som den nuværende ”blot” skal renoveres, udskudt til et senere beboermøde.

4. Regnskab 2018, herunder café, udlejning, aktivitetsbudget og 
afdelingens rådighedsbeløb.

Ejendomsleder Jesper Handskemager fremlagde regn-
skabet, som var blevet husstandsomdelt. Regnskabets 
resultat viste et overskud 1.527.094 kr. svarende til 56,60 
kr. pr. m3.

Den væsentligste grund til overskuddet skyldes primært 
en genberegning af rentesikringen, som resulterede i en 
engangsudbetaling på 1.290.175 kr. 

Der var spørgsmål til, om genberegningen fra Landsbyggefonden kunne være 
budgetteret, det var afdelingsbestyrelsens opfattelse, at dette ikke var tilfældet.

Vinie Hansen fremlagde regnskabet for caféen. Den beboervalgte revisor Henrik 
Hansen rettede en fejl i revisorprotokollen i det trykte materiale til beboermødet. I 
revisionen af udlejningens regnskab står ” at overskuddet var 34.432”. Det rigtige 
beløb er 8099, men stadig en fremgang på 33% ift. det foregående år.

Per Zoffmann fremlagde regnskabet for beboeraktiviteterne.

Afstemning om regnskabet 2018: 68 stemte for 2 undlod at stemme. Herefter 
var regnskabet godkendt.

5. Udskiftning af skure
Jesper Handskemager orienterede om punktet, ud fra det husstandsomdelte 
”Hyldetryk”, de beløb, som er nævnt i ”Hyldetryk” er ikke udtryk for et deciderede 
udbud, men udelukkende ud fra tal fra tidligere arbejde og forespørgsler hos en-
kelte entreprenører.

Vinie Hansen orienterede om, at punktet bliver sendt til digital afstemning, og 
hvis det bliver godkendt, vil beløbet blive afsat på langtidsplanen, som fremlæg-
ges på budgetbeboermødet i september.

Her vil der blive nedsat et udvalg, som skal udarbejde forslag til en helhedsløs-
ning for alle skurene, med forslag til tagløsning, lukkede eller åbne skure samt 
store eller små skure ud fra den enkelte beboers havestørrelse. Den sidste del, 
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som vedrører størrelsen af skure i forhold til havernes størrelse, var fremsendt 
af en beboer til afdelingsbestyrelsen og ved en fejl ikke kommet med i Hyldetryk.

Der blev spurgt om, hvad det ville betyde for de beboere, som selv 
har betalt for lukkede skure, da det nu så ud til, at de resterende 
skure ville blive lukket, uden beregning for beboerne. Vinie Han-
sen understregede, at afdelingsbestyrelsen er opmærksomme på, 
at der skal findes en løsning for de beboere, som selv har betalt 
for deres lukkede skure. 

Forslag til afstemningstema: Godkender du, at der afsættes 15.3 mio. på lang-
tidsbudgettet til renovering af skurene i 2023 og 2024 uden huslejestigning på 
budgetbeboermødet i september 2019, og at der nedsættes et udvalg ifm. hel-
hedsplanen, som fremlægger det endelige forslag på et senere beboermøde, der 
ser på størrelse, lys, tagbelægning, tilvalg m.m.?

60 stemte for, 2 imod og 8 undlod at stemme, herefter blev afstemningstemaet 
godkendt.

10.1 Forslag om udskiftning af skurtag
Der var indkommet et beboerforslag om, at nye halvtage og tagbeklædning sker 
med ru stålplader, og at udgifterne bliver betalt via de henlagte midler. Begrun-
delsen fra Kaj Kristoffersen var, at bl.a. træer gnavede sig ind i de nuværende 
plader, og der dermed fremkom asbestfibre, det var derfor hans opfattelse, at der 
skulle gøre noget ved problematikken her og nu.

Jesper Handskemager understregede, at driften udskifter ødelagte tagplader – 
og vil gennemgå skurtagene for evt. skader.

Christian Overby fra BO-VEST orienterede om, at der ikke skulle være proble-
mer, så længe pladerne er intakte. Christian foreslog, at driften kontakter en byg-
gesagkyndig i BO-VEST.

Dirigenten konstaterede, at med den netop godkendte beslutning, så vil forslaget 
fra beboeren indgå i arbejdet i et kommende nedsat ”skurudvalg”. 

Grundet det fremskredne tidspunkt, indstillede dirigenten, at de resterende punk-
ter på dagsorden, blev udsat til det ekstraordinære beboermøde d. 2. april, dog 
foreslog dirigenten, at orienteringen om Tårnet kunne nås, inden beboermødet 
gik over til at godkende beslutningsreferatet for det ordinære beboermøde. 

9. Orientering om Tårnet
Povl Markussen fra Tårnudvalget, gav en orientering ud fra den i forvejen be-
skrevne orientering i det husstandsomdelte ”Hyldetryk”.

Det nuværende Tårn vil blive skiftet ud med et lidt mindre og sikkert tårn uden 
den store platform.

23. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferatet

Beslutningsreferatet blev oplæst og enstemmigt godkendt.



25

Hvor Hylden blomstrer – en film om Hyldespjældet
For godt 20 år siden lavede vi en film om Hyldespjældet. Det blev et 
tidsbillede fra slut-halvfemserne. Filmen er nu lagt på www.hyldenet.dk, 
hvor du kan klikke dig ind på den fra forsiden. Den varer en halv time 
og kommer rundt i mange af Hyldespjældets aktiviteter og kroge, som 
de så ud og fungerede dengang. Nogen af dem eksisterer ikke mere, 
andre lever i bedste velgående – men sjovt er det i hvert fald at se, 
hvordan alle de medvirkende er 20 år yngre end i dag… God fornøjelse! 

Fugten skal ud
Det er sagt og skrevet mange gange før, men det kan ikke siges for tit: 
Fugten skal ud
En person kan skabe 4-5 liter fugt indendørs i døgnet, Det sker ved madlav-
ning, rengøreing, bad, sved og helt almindelig ånde. kommer fugten ikke ud, 
skaber det et dårligt indeklima med fare for mug og skimmel. 
Så for din egen skuld: Luft ud!

☺ Redaktionen

Det lyder måske mærkeligt – også i betragtning af, at flere har fortalt, at de 
skulle betale ekstra, da årsafregningen for vand kom fra HOFOR – men ikke 
desto mindre fortæller tallene nu, at vi tilsammen i 2018 brugte mindre vand 
end i 2017. Det er rigtig imponerende den lange og tørre og varme sommer 
taget i betragtning. I 2017 brugte en hyldeboer i gennemsnit 85 liter vand i 
døgnet. I 2018 var det faldet til 81 liter!
☺ Redaktionen

Beboerhaverne ved elefanttrappen

Så er der kommet gang i haverne. Skulle du have lyst at få jord 
under neglene og mulighed for at grave dine egne kartofler op, 
så er der stadig et par ledige haver tilbage

Har du brug for assistance til at få¨græstotterne væk, kan det 
også lade sig gøre.

Du skal bare kontakte Lisbeth i Pugestræde 9 og lave en aftale.
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Referat fra ekstraordinært beboermøde d. 2. april 2019 kl. 20:00 i 
Beboerhuset Storetorv 7

18 husstande/36 stemmer var til stede.

1. Formalia

Sif Enevold fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen.

Per Larsen fra VAs bestyrelse blev valgt som dirigent.

Vinie Hansen fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent af beslutningsrefe-
ratet.

Henning Larsen fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent af det fyldestgø-
rende referat.

Jan Viesler blev valgt som stemmetæller sammen med dirigenten.

I forhold til forretningsorden besluttede de tilstedeværende, at beboermødet se-
nest sluttede kl. 23.

Dagsorden og forretningsorden blev herefter godkendt.

5. Et udspecificeret budget
Vinie Hansen orienterede om baggrunden for punktet, og gav samtidig en orien-
tering om, hvordan proceduren er for fremlæggelser af budgetter og regnskab.

Der var indkommet et forslag til afdelingsbestyrelsen fra Kaj Kristoffersen om, at 
Hyldespjældet overgår til et specificeret budget for at sikre, at driftsbudgettet og 
renoveringsbudgettet ikke bliver blandet sammen, og beboerne får større indsigt. 
Desuden havde Kaj Kristoffersen stillet et indkommet forslag om samme emne: 
At vi overgår til detaljeret specificeret budget, som blev behandlet under samme 
punkt.
En mere detaljeret gennemgang ville, efter afdelingsbestyrelsens mening, betyde 
flere beboermøder, hvilket afdelingsbestyrelsen ikke kunne anbefale, da der i 
forvejen afholdes mange møder, og det er det, beboerne har valgt afdelingsbe-
styrelsen til at varetage.

Derfor satte dirigenten spørgsmålet til afstemning:

Skal der afholdes flere beboermøder om budget og regnskab? Imod stemte 
32 og 4 stemte hverken for eller imod. 
Dermed var der ikke stemning for flere beboermøder om budget og regnskab.
Kaj Kristoffersens forslag indebar, at alle beløbsposter bliver låst og fastlagt til 
formålet, som de er afsat til og kan dermed ikke overskrides.
Desuden indeholdt forslaget, at anvendelse af overskud forelægges beboermø-
det.

Vinie Hansen understregede, at budgetplanlægning og anvendelse af evt. over-
skud er fastlagt i driftsbekendtgørelsen, hvorfor det ligger uden for beboermø-
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dets kompetence, og der derfor ikke kan stemmes om forslaget.
Det fremgår flg. af § 69 stk. 2. ”I driftsbudgettet for en afdeling af en almen boli-
gorganisation eller en selvejende institution skal lejen for afdelingens boliger og 
øvrige lokaler være fastsat således, at deer balance mellem samtlige udgifter og 
indtægter i afdelingen, jf. § 79, stk. 1.”
Hvis regnskaber viser, at resultatet er blevet anderledes end budgetteret, så der 
er underskud, overføres dette til en såkaldt ”resultatkonto” som et 
minusbeløb. Hvis der er overskud, skal eventuelle ”underfinansie-
ringer” først modregnes, som det er blevet med årets overskud, 
hvor de nedgravede beholdere og parkeringspladser er afskrevet.
Resten overføres til resultatkontoen, som et plusbeløb. Dette får 
konsekvenser næste gang, der skal lægges budget jnf. § 69 stk. 
3, hvor indestående på resultatkontoen skal afvikles over højst 3 år.

 Dirigenten oplyste herefter, at som han læser beboerforslaget om fastlåsning 
af alle beløbsposter i budgettet og forelæggelse af anvendelse af overskud på 
beboermødet, så kan der Ikke i henhold til driftsbekendtgørelsen jf. § 69. stk. 2 
og 3 og jf. § 79 stk. 1., stemmes om forslaget.

6. Niveau for vedligeholdelse indtil helhedsplanen er gennemført
Punktet var udførligt beskrevet i det husstandsomdelte ”Hyldetryk”.

Vinie Hansen indledte punktet med at understrege, at formålet med at tage ved-
ligeholdelsesniveauet af de elementer, som er indeholdt i helhedsplanen, op på 
beboermødet, er at skabe forståelse for og tilslutning til, at afdelingsbestyrelsen 
og driften kun laver det mest nødvendige, mens vi venter på helhedsplanen.
Jesper Handskemager orienterede om det arbejde, der foretages og de beløb, 
der er brugt i 2018.
Der er har været en del arbejde med tætning af tage, hvor der i 2018 er blev 
brugt ca. 100.000 kr.,og utætte vinduer, hvor der ligeledes er brugt ca. 100.00 kr.
Der er blevet brugt en del penge på at tætne yderdørene, ca. 45.000 kr. Her 
nævnte Jesper, at der var mulighed for at hente farvekoderne til hoveddørene, 
således at beboerne selv kan male disse.
Der er blevet brugt 88.000 kr. på skimmel i boliger.
Der bruges hverken penge på materialegård eller cafeen/beboerhuset.

En beboer understregede, at der ikke skal være råddent træ i boligerne, samti-
dig bør ordlyden nødtørftig reparation udskiftes til håndværksmæssig forsvarlig 
reparation. Der blev opfordret til, at driften holder øje med, at håndværkerne ud-
fører arbejdet tilfredsstillende, bl.a. var der kritik af glarmesterens arbejde.

Det blev foreslået, at der på alle skure foretages udskiftning eller forsegling af 
asbestpladerne. Vinie Hansen oplyste, at det blev aftalt på det ordinære bebo-
ermøde d. 27. marts, at driften vil lave en gennemgang af tagpladerne på sku-
rerne.

Beboermødet vedtog følgende tillæg til teksten i orienteringen:
Beboermødet tog driftens beskrivelse af niveau for vedligeholdelse, indtil he-
hedsplanen er godkendt, til efterretning. Det indebærer, at driften skal iværk-
sætte de nødvendige reparationer, som holder boligen tæt og uden skimmel i et 
forsvarligt niveau.

Udtrykket ”nødtørftig” udskiftes med udtrykket ”forsvarligt”.
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7. Forslag til standard for emhætter og plan for udskiftning
Jesper Handskemager orienterede om baggrunden for forslaget, som var tyde-
ligt beskrevet i det husstandsomdelte ”Hyldetryk”.
En beboer henviste til den budgetterede pris, og spurgte bl.a. ind til, om ikke det 
kunne gøres billigere. Ejendomslederen svarede, at prisen på 3000 kr. pr. em-
hætte og 2000 kr. på montering var max. priser.

En beboer spurgte ind til proceduren for udskiftning af emhætter. Ifølge den indi-
viduelle råderet må beboerne gerne lave køkkenforbedringer, herunder udskift-
ning af emhætter, så længe den godkendte standard opretholdes. I forhold til 
udskiftningsrækkefølgen af emhætter, så bliver det de dårligste, som bliver ud-
skiftet først.

Det blev opfordrede til, at afdelingsbestyrelsen finder midler til at der kan udskif-
tes flere end de 25 stk., som er nævnt i forslaget, så udskiftningerne kan ske 
hurtigere. I den forbindelse blev det nævnt, at der var givet ekstra 15 millioner 
fra Landsbyggefonden til energidemonstrationsprojekt, som måske kan komme 
i betragtning.

Afstemningstema: Godkender du flg. standard ved de løbende udskiftninger 
af de emhætter, som årligt afsættes i langtidsplanen: energimærkning A, suge 
kapacitet på min. 400 m3 pr. time, støj max. 60 dB ved højeste effekt og pris pr. 
stk. ca. kr. 3000 + 2000 kr. til ombygning?

34 stemte for og 2 stemte imod, afstemningstemaet var herefter godkendt

10.  Indkomne forslag

10.2 Beplantning i Hyldespjældet, Grøn renoveringsplan fra UAU
Forslaget var beskrevet i det husstandsomdelte ”Hyldetryk”.
Jens Thejsen fra UAU gennemgik forslaget og uddybede forslaget for beboer-
mødet.
En beboer gav udtryk for, at småbørnslegepladsen burde flyttes, da den efter 
beboerens mening lå et meget kedeligt sted.
Flere beboere udtrykte stor ros til oplægget til renoveringsplanen.
UAU blev opfordret til, at når der skal udarbejdes ny plejeplan, bør udvalget 
kigge på det eksisterende træregnskab og forholde sig til, om ikke tiden er løbet 
fra dette træregnskab.
Andre mente, at vi skal fastholde træregnskabet. 
Dette er udvalget enig i og Hyldespjældet er i øjeblikket 10 træer bagud.

Afstemningstema: Godkender du Udearealudvalgets forslag til grøn renorings-
plan?
Der var 34 som stemte for og 2 stemte hverken for eller imod. 
Hermed blev afstemningstemaet vedtaget.
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11. Beretninger

11.1 Afdelingsbestyrelsen
Der var spørgsmål til, hvorfor projektgruppen for digitalbebo-
erdemokrati var blevet nedlagt og opfordring til at opretholde 
gruppen for at videreudvikle det digitale beboerdemokrati. 
Vinie Hansen forklarede baggrunden for oprettelsen af det 
digitale beboerdemokrati og om det fremtidige arbejde.

Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

11.2 Caféstyregruppen
Caféstyregruppens beretning blev godkendt med 34 stemmer for og 2 stemmer, 
der undlod at stemme.

11.3 Skulpturudvalget
Skulpturudvalgets beretning blev godkendt med 34 stemmer for og 2 undlod at 
stemme.

12. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2019
Povl Markussen stillede forslag til en ekstra pind i arbejdsprogrammet, som om-
handler evaluering af det digitale beboerdemokrati, hvilket blev enstemmigt ved-
taget.

Afstemningstema: Godkender du afdelingsbestyrelsens forslag til arbejdspro-
gram 2019.

Afstemningstemaet blev enstemmigt vedtaget.
 

13. Valg til afdelingsbestyrelsen
Vinie Hansen og Per Zoffmann blev genvalgt og Betina Lauruhn blev nyvalgt.
Som suppleanter blev Peter Kristensen og Vibeke Lange genvalgt og Jan Vies-
ler nyvalgt.

14. Valg til caféstyregruppen
Miriam Dorothy Holst, Charlotte Cornelius, Lillian Henriksen og Tove Brøndum 
blev genvalgt.

15. Valg til husdyrudvalget
Anne-Merete Larsen og Vibeke Lange blev genvalgt og Tove Schouw blev ny-
valgt.
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16. Valg til skulpturudvalget
Lis Livornese, Jens Thejsen, Anne Tittmann, Britt Gerner blev genvalgt og Gitte 
Hansen blev nyvalgt.

17.  Valg af 2 interne revisorer
Henrik Hansen blev genvalgt. Det blev taget til efterretning, at Henrik Hansen 
godt kunne klare opgaven alene, da der ikke var flere, der ønskede at stille op.

18.  Valgt til Hyldepostens redaktion
Povl Markussen og Lone Kristensen blev genvalgt.

19.  Valg af 2 redaktører til hjemmesiden hyldetnet.dk
Henrik Hansen blev genvalgt og Sif Enevold blev nyvalgt.

20. Valg til Albertslund Brugergruppe
Helene Eskildsen blev nyvalgt som repræsentant og Povl Markussen blev nyvalgt 
som suppleant.

21.  Orientering om VA’s generalforsamling d. 22. maj 2019
Vinie Hansen orienterede om VA’s generalforsamling som afholdes i Albertslund 
Musikteater.

22. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om gavlene blev isoleret som en del af helhedsplanen, 
da væggene i lejlighederne er meget kolde. Jesper svarede at, til trods for store 
ønsker, så er det foreløbig ikke en del af helhedsplanen. 

23.  Oplæsning og godkendelse af referat og afstemningstemaer

Beslutningsreferatet blev oplæst og enstemmigt godkendt.

               
 __________________ ______________________ __________________
 Per Larsen    Henning Larsen   Vinie Hansen
            Dirigent   Referent    Referent
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Udvalg og arbejdsgrupper

Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Lillian Henriksen Skipperlængen 11  61 33 10 56
Miriam Holst Åleslippen 57 29 27 79 43
Vinie Hansen Tømmerstræde 3 40 22 78 90
Tove Brønden Humleslippen 11 42 43 35 04

Det grønne miljøudvalg   
Helene Eskildsen    Høkerlængen 6 43 64 96 86
Jens Thejsen   Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94
Sif  Enevold   Væverlængen  4 31 45 67 47 

Domen  
Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94

 

    Henvendelse på hverdage 
mellem kl. 9-10 

Dyrlæge Inger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev4632 BjæverskovTelefon: 56 82 82 02

        Genbrugsgårdens åbningstider 

Søndag året rundt: kl. 14 –16

 Tirsdag Vintertid:      Lukket 

Tirsdag sommertid: Kl. 17-18 
  Mvh De frivillige 

klunsere på Genbrugsgården☺
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Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson  Pugestræde 9                         81 73 59 60

Husdyrudvalget     ny mailadresse: husdyrudvalget@hyldenet.dk
Henning Larsen  Torvelængerne 11 28 99 74 47
Merete Larsen  Torvelængerne 11 41 43 49 55
Tove Schouw  Høkerlængen 5                      25 15 06 33
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70

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

Klunsergruppen
Asley Dahl Store Torv 5
Bahjat Chamani Tingstræderne 1   50 37 48 70
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
Jan Dahl Maglestræde 13   25 37 32 40
Laila Kiss Torveslipperne 15   28 99 74 47
Leif Strandbech Torveslipperne 13   53 30 07 95
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 Åleslippen 1   23 31 86 42
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7   28 40 78 44
Troels Vitt Ulkestræde    28 58 55 55
Torben Holm Nikolajsen Tingstræderne 5   40 62  26 51
Vibeke Lange Sadelstræde 3   50 33 19 70

Lammelauget 
Mikkel Pandrup Torveslipperne 14 61 46 68 88
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 
Victoria Dahl Storetorv 5                           60 73 76 66
Vibeke Lange Saddelstræde 3                   50 53 19 70
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Motionsudvalget  
Jan Visler Torvelængerne 6
Jørgen Lou Færgeslippen 1 26 20 32 03
Laila Kiss Torveslipperne 15 28 99 74 47
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 55

Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1  22 32 04 99  

     Jan Dahl Maglestræde 13                   25 37 32 40  
Miriam Holst Åleslippen 57                       29 27 79 43

Skulpturudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9                    25 86 94 55      
Gitte Hansen Torveslipperne 12 43 62 21 34
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Per Zoffmann Jessen   Åleslippen 57 21 22 75 13

Tøjbyttebod  (Bøger afleveres på vaskeriet)  
Birgit Lykke Christensen  22 52 16 48
Gitte Grandahl Pugestræde 4 21 72 25 60
Helga Sandau Torvelslipperne  4 50 38 61 09
Janne  Storm Tingstræderne 5 61 77 78 91
Kirsten  Sadelstræde 1  61 60 26 20
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Marianne Petersen Torvelængerne 2    21 96 06 53
Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66
 

Udearealudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 94 55
Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31 
Gitte Elise Klausen Snorrestræde 13 27 50 52 12
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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

Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

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

 
Boremaskine
Tobias Nielsen Tværslippen 7                          28 40 78 44

Brædder  
Peter Kristensen                      Åleslippen 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                        40 10 23 33

  
Kattetransportkasse
Pia Wettergren  Stlængen 2                        40 45 19 18 
 
Maler Atelier
Lis Livornese Tingstræderne 12                               26 65 38 10
Gitte Elise Klausen Snorresstræde 13                       27 50 52 12 

                           
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: 
Keld Nielsen                           Torvelængerne 12                               
Peter Kristensen                     Åleslippen 1                                        23 31 86 42
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Afdelingsbestyrelsen
FU   Vinie Hansen   Tømmerstræde 3        40 22 78 90
FU   Sif Enevold    Væverlængen 4         31 45 67 47
Medl.   Henning Larsen   Torvelængerne 11       31 61 10 97
   Betina Lauruhn   Åleslippen 27         31 35 01 02
Kasserer  Per Zoffmann   Åleslippen 57         21 22 75 13
Suppleanter Jan Viesler    
   Peter Kristensen    Åleslippen 1         23 31 86 42
   Vibeke Lange   Sadelstræde 3         50 53 19 70
Sekretær  Bente Eskildsen   Ejendomskontoret       60 35 27 06
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 67 47

Hyldeposten
    
 Redaktion:  Lone Rohr Kristensen  Åleslippen 1  23 31 86 43
   Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94
 Ekstern post: Tove Schouw   Høkerlængen 5  25 15 06 33
 Trykker:  Merete Larsen   Torvelængerne 11  41 43 49 55 
    
 Uddelere:  Birgit Dahl    Maglestræde 13 
   Marianne Simonsen  Tingstræderne 24 
   Palle Nielsen   Potterstræde 4 

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)

Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666
                      Tøj & bogbytteboden    Søndag kl. 12:30 til 14:00

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til 
næste nummer af 
Hyldepost nr. 389 

Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 390
18. juni 2019

                            Indlæg sendes til pm@hyldenet.dk


