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

Genbrugsgårdens åbningstider:
						

Fejl på internetforbindelse- kontakt
Dansk Kabe 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
Weekend/helligdage 10-20
Åbningstider: Hverdage 8-20 ·
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 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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Har du din forsikring i orden?
Vidste du, at ved en stor skade skal du selv betale for genhusning?
Hvis der for eksempel sker et stort rørbrud så hele din bolig bliver vandskadet, så er
det dig selv, der skal sørge for et sted at bo, og det er dig selv, der skal betale for en
midlertidig bolig.
Det samme hvis der har været brand i din eller naboens lejlighed og du ikke kan bruge
lejligheden, så er det dig selv, der har ansvaret og udgiften.
Det er meget vigtigt at have sin forsikring i orden og meget vigtigt, at den dækker for
udgifter til genhusning.
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Velkommen til nye i afdelingsbestyrelsen og udvalg
På beboermøde den 4. april blev der valgt flere nye medlemmer til at varetage det
frivillige beboerarbejde i Hyldespjældet. Som ny suppleant til afdelingsbestyrelsen blev
Vibeke Lange valgt og Vibeke gik også ind i husdyrudvalget sammen med Laila Kiss.
I cafestyregruppen er Lillian Henriksen nyt medlem og til skulpturudvalget nyvalgtes
Jens Thejsen og Lis Livornese.
Nye redaktører til hyldenet.dk
Der blev også valgt to nye redaktører til hyldenet.dk.
Henrik Hansen og Christian Birk Hansen overtager opgaven
med at holde os alle velorienteret om livet her i Hyldespjældet.
Samtidig blev kommissoriet godkendt, som beskriver
redaktørernes opgaver med atformidle og beskrive de
forskellige beboeraktiviteter og -tilbud mm.
Nye beboervalgte revisorer
Til at gennemgå regnskaberne for beboeraktiviteter valgtes Anne Tittmann og Gitte Elise
Klausen. De er beboernes kristiske øjne og gennemgår bl.a. regnskaberne for cafeen og
udlejningen og kigger afdelingsbestyrelsen over skuldrene mht. brugen af budgettet for
beboeraktiviteter og fremlægger en revionsprotokol hvert år på regnskabsbeboermødet.
Valg af mødedag
Afdelingsbestyrelsen skifter fast mødedag fra torsdag til 2. tirsdag i måneden. Der kan
dog være ændringer på grund af ferier eller andet. Næste møde kan altid ses i referatet
fra afdelingsbestyrelsens møder, som ligger på hyldene
Oprettelse af malerværksted
Forslaget om, at keramikværkstedet også bruges til malerværksted,
blev vedtaget. Tak til Harry Lind, som i mere end 20 år har stået
for keramikværkstedet.
Nye nøgleudlånere bliver Lis Livornese og Gitte Elise Klausen.
I samarbejde med driften skal der nu ryddes op og gøres klart til,
at også maleglade beboere kan udøve deres kunst.
Lægens lokaler
Læge Anders Olsen er gået på pension efter 14 år i Hyldespjældet. Hans afløser har ikke
ønsket at fortsætte i lokalerne men flytter praksissen til Sundhedshuset i Albertslund
centrum.
Vi er derfor i gang med at undersøge, hvad lokalerne bedst kan anvendes til. Erhverv,
boliger, beboerlokaler? Og kan der evt. gives støtte til ombygning til boliger ifm.
helhedsplanen? Vi vender senere tilbage med et forslag til anvendelse på et beboermøde.
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Udlevering af brædder
Peter Kristensen fra afdelingsbestyrelsen har overtaget opgaven med
at udlevere brædder til beboere, som selv vil renovere hegn og skur.
Beboerne skal henvende sig på ejendomskontoret for at få udleveret en
rekvisition, før de henvender sig til Peter.

Helhedsplan godkendt med stort flertal
Efter at forslaget om helhedsplanen blev nedstemt før jul med 10 stemmer, afholdt vi et
nyt beboermøde den 14. marts, hvor forslaget om nye hegn og skure var taget ud. Hermed
kunne vi fremlægge et forslag med 0% huslejestigning, som beboermødet besluttede at
sende til digital afstemning..
Afstemningsresultatet var overbevisende med 195 stemmer for renoveringsforslaget og
blot 6 stemmer imod.
Hyldespjældet på liste over boligafdelinger som måske udsættes
Regeringens forslag om parrallelsamfund indebærer et forslag om at tage 12 milliarder
af Landsbyfondens midler til udsatte områder. Det kan medføre, at Hyldespjældets
renovering bliver udskudt. Derfor har vi taget forskellige tiltag for at gøer politikere og
beslutningstagere opmærksomme på konsekvenserne.
Vi inviterede borgmester Steen Christiansen på rundvisning, så han med egne øjne kunne
se, de byggefejl, som vi venter på at få udbedret. Og TV-Lorry mødte en række beboere,
som pegede på nedslidte døre og vinduer og beton med kuldebroer, der kan medføre
skimmel i boligerne.
Inden sommerferien holder byggeudvalget endnu et møde for at overveje, hvad vi mere
kan gøre for at sikre helhedsplanens gennemførelse.
Behandling i VAs bestyrelse
VAs bestyrelse har godkendt helhedsplanen (skema A) og samtidig bevilget kr. 60.000 til
sammenskrivning af hele projektet, så det kan sendes til behandling i kommunalbestyrelsen
i maj. Herefter sendes det endelige forslag til Landsbyggefonden og så håber vi at
regeringens forslag er kommet i mindretal.
Byggeudvalget og afdelingsbestyrelsen
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Natron kan bruges til miljøvenlig rengøring
Mange af os bruger sjældent natron til andet end æbleskiver,
men natron er faktisk et miljømæssigt godt alternativ til
mange andre ting. Det ved de bl.a. i England, hvor natron
hedder Baking Soda og kan købes i pakker af en helt anden
størrelse end i Danmark.
Her er en et lille udvalg af eksempler på, hvad natron kan
bruges til:
- Universal rengøringsmiddel
Natron kan bruges som et all-round rengøringsmiddel. Det
opløser nemlig fedt, er samtidig lugtfjerner og let
bakteriedræbende. Helt ufarligt og helt ugiftigt. Lav en opløsning af en 0,5 liter vand
med 2 spsk. natron. Hæld evt. på sprayflaske. Kan bruges på alle overflader.
- Dårlig lugt på tæppe eller i støvsugeren
Drys natron på tæppet hvis der er dårlig lugt, lad det sidde i nogle minutter. Herefter
støvsuger du som normalt.
- Som ovnrens
Lav en pasta af natron og en smule vand som smøres på en let varm ovn. Lad det
sidde et par minutter og tør det af med en klud.
- Brændte gryder
Hvis noget er brændt fast i bunden af gryden (fx sovs, risengrød,…), drysses natron
på. Lad det stå en times tid eller mere og det brændte har løsnet sig.
- Rengøring af termokander og kaffe- og tekrus
En spsk. natron i termokanden, der derefter fyldes med varmt/kogende vand. Pas på
– det sprutter lidt, men termokanderne bliver som nye.
Til kopper og krus laves en pasta med natron og vand, som krusene skures med.
- Stoppet vask og afløb
Natron er også godt, hvis man har en stoppet vask eller afløb. Hæld nogle skefulde
natron på risten og derefter kogende vand.
Med venlig hilsen
Agenda Centeret
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Sankt Hans aften

Sankt Hans aften den 23. juni falder på en lørdag i år
og vi holder cafeen åben fra kl. 17.00
Cafe-Joan sørger for grillet kød og pølser
og lækkert tilbehør samt dessert
Spisebilletter kan købes i cafeen fra den 29/5-14/6
Hyldeboere voksne 60 kr og børn 30 kr
Gæster voksne 75 kr og børn 35 kr
Kl. 21 tænder vi faklerne på Store Torv
og går i optog til bålet ved beboerhaverne.
Her vil der være musik og mulighed for at købe øl og vand
Vel mødt cafestyregruppen
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NYT FRA DRIFTEN
Skure - der sker istandsættelse af de værste 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 laves 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 bliver berørt, får besked direkte.f

For- og bagbede

Sommeren nærmer sig. Det er meget varmt i skrivende stund, dagene er længere. Det er
blevet lysere, og om kort tid begynder planterne at vokse
Beboeren har ansvaret for vedligeholdelse af sin have, forstræde og bagstræde ud til
stiarealet. Arealerne skal fremtræde ryddede, og ukrudtsbekæmpelse skal foretagesmindst 3 gange årligt, og der
skal slås græs jævnligt. Beboeren kan vælge at lade driften
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 foretage af driften. Hvis du er i tvivl,
kontakt venligst UAU, da det er UAU, der har kompetencen på dette område. Husk at
fristerne for at ordne sine for- og bagbede er 15/5, 31/7 og 30/9 2018.

Udvidelse af parkeringspladser
Det er vedtaget, at der skal ske udvidelse af vores parkeringspladser. Baggrunden er, at der mangler pladser. Vi søger med
udvidelsen at gøre det muligt for alle at få en plads. Vi ved
godt, at flere pladser kan betyde flere biler, men udvidelse vil
helt sikkert hjælpe på den trængsel, der opleves.
Arbejdet med udvidelsen begynder lige ved omkring 25. april
og vil strække sig over nogle uger. Der kan i perioden, hvor
der arbejdes på parkeringspladserne, være områder, der vil
være spærret af. Vi håber, alle vil tage hensyn og hjælpe,
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Der sker udvidelse på:
Længerne:
Der etableres pladser i forlængelse af den nuværende parkeringspladsen ved at bommes
flytte ned mod legepladsen. I den modsatte ende, op mod hundegården etableres der pladser i forlængelse af de eksisterende pladser
Stæderne:
Der etableres pladser ud mod Kærmosevej lige til venstre for indkørsel (set fra Materialegården).
Slipperne/Store Torv:
Der etableres parkering langs Damgårdsvej, hvor der bliver muligt at parkere på langs,
der hvor der nu er kantsten og græsrabat.
Ejendomsleder Jesper Handskemager

Ejendomskontoret:
Ole Lindhardt fratræder som ejendomsfunktionær med udgangen af maj
måned. Vi takker for den indsats som han har givet i sin ansættelsesperiode i Hyldespjældet.
Franklin Belo De Souza tiltræder som ejendomsfunktionær. Franklin har i en periode
været afløser. Franklin vil, særligt i begyndelsen, løse opgaver med renovering af skure.
Vi siger velkommen til Franklin.
Driften

Selvom vi alle får nye grønne poser af
genbrugsplast til madaffaldet, så skal de
gamle bioposer ikke gå til spilde. Fortsæt
derfor med at bruge dem til dit madaffald,
ind til du ikke har flere. Og brug i øvrigt kun
grønne poser til madaffald, for kommer der
andre poser i mad-beholderne i affaldsøerne, så tror skraldemanden, det er restaffald,
og kører hele læsset til forbrænding.
Redaktionen
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Hunde i Hyldespjældet
H
Nu

er det forår og alle mennesker og hunde er kommet ud. For at det fortsat skal
være rart at være i Hyldespjældet, er det vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden.
Hunde der gør laver støj, der er generede for naboer.
Sørg for at din hund ikke står alene i have og gør til
de andre hunde.

Hunde skal af med deres maveindhold. Det er ulækkert, når der er hundelorte, vi kan træde på dem og
når der bliver slået græs, flyver det overalt. Der er
gratis hundposer mange steder. Vis hensyn og brug
hundesposer til at samle op efter din hund.
Hunde, der færdes i Hyldespjældet, skal have snor
på. Der er mange, der er utrygge ved løse hunde,
både for dem selv, deres børn eller deres egen hunde.
Vi har vores egen hundelegeplads ved Længernes
parkeringsplads. Alle er meget velkomne. Her kan
hunde løbe og lege uden snor.
Husdyrudvalget og driften

Hele Junglestien fik en gevaldig overhaling på affaldsindsamlingsdagen den 22. april. 10 friske hyldeboere samlede 150 kilo affald, så stien inde i beplantningen hele vejen rundt om Hyldespjældet nu
er klar til nye spændende oplevelser.
Redaktionen
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Miljømærkede produkter
Det er blevet nemmere og billigere at købe miljøvenlige produkter, end det var for
bare 10 år siden. Der er nemlig flere miljømærkede varer end nogensinde før, og til
priser, der matcher prisen på andre varer. I 2007 var der 3.500 miljømærkede
produkter i Danmark, og i 2017 er der over 14.000 produkter og serviceydelser, der
enten bærer Svanemærket eller EU-blomsten.
Svanemærket og EU-blomsten
Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, og EU-Blomsten er det
officielle europæiske miljømærke. Mærkerne gør det enkelt for
forbrugerne at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter. Målet
med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning.
Derfor ser Svanemærket og EU-Blomsten på hele produktets rejse og de
miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og
jordens ressourcer.
Når du vælger produkter med Svanemærket og EU-Blomsten, gør du en forskel:
 Du passer på dig selv og dine nærmeste
 Du skåner natur og miljø
 Du sparer på jordens ressourcer
 Du viser omtanke for fremtidens klima

Dine køb gør en forskel
Udover at du gør noget godt for dig selv og miljøet, hver gang
du køber miljømærkede produkter, så sender du også et signal
til butikker og producenter om, at det er vigtigt for dig, at det
produkt du køber er miljørigtigt. Dermed bliver dine indkøb til
små miljøaktivistiske handlinger, der påvirker udviklingen af
fremtidens produkter.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
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BANKO i Cafeen – 2018

Søndag d. 6. maj
Søndag d. 10. juni
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.

Eigil 10 år
I anledningen af min første runde fødselsdag inviteres
venner til åbent hus i Hyldespjældes beboerhus
16 juni kl. 13-17
Der vil nok være en form for kagebuffet med Giraf/
jungletema.
Der er også kaffe og kage til forældre og søskende, (da det er åbent hus har min mor
nemlig ikke tid til at holde øje med os.)
MVH
Eigil Julius Storm Nikolajsen
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Livets gang
i Caféen
Tak for den fine modtagelse ved første åbningsdag af caféen.
Jeg føler, vi er kommet godt i gang, og jeg håber på et godt samarbejde fremover. Jeg er begyndt at kunne genkender nogle af jer, men håber selvfølgelig
stadig at se nye ansigter.
Der vil stadig være suppe på menuen resten af april måned. Men i maj måned
bliver suppen erstattet af en dessert.
Og husk. Hvis du hjælper til i cafeen, modtager du et måltid mad, en kop kaffe/te
og et stykke hjemmebagt kage

Suppe m/ brød:
16 kroner
m/ genopfyldning
20 kroner

Serveres kun april måned ud

Priser Hyldeboere:

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

Voksne: 43 kroner
Børn 7-14: 20 kroner
Børn 3-6: 10 kroner
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Maj
Tirsdag 1.maj lukket
Torsdag 3.maj
         Oksekødsboller i tomatsauce med kartoffeltortilla og grøn salat 		
                     Bygotto med ærter og citron og salat
				
Tirsdag 8.maj
Svinekød i grøn karry med ris og salat
Bagt aubergine med linser og Hokkaido og cremefraiche dressing
		
Torsdag 10.maj lukket
Tirsdag 15.maj
Fyldt kalkunbryst med frisk pasta, tomatsauce og salat
Kikærter boller i spicy sauce med pasta og salat
Torsdag 17.maj
Fiskedeller med hjemmerørt remo og persillesauce
Kartoffel tortilla med sprød gulerod
		
Tirsdag 22.maj
Lammedeller med grønsags mousakka og salat
Grøntsags mousakka med vegetar deller
		
Torsdag 24.maj
Pulled pork med salat og barbecue sauce
Vegetar pizza med salat
		
Tirsdag 29.maj
Grillede kalkuncuvetter med majskolber og ristet kartofler
Risotto med grønne asparges og ærter
		
Torsdag 31.maj
Kylling i rød karrysauce med nudler og salat
Grøntsager og linser i rød karry med ris og salat
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Juni

Tirsdag 5. juni
Kalve frikasse med forårsgrønt og små kartofler
Aspargestærte med bagte tomater
Torsdag 7. juni
Stegt flæsk med persillesauce, små kartofler og råkost
Dhal med spinat, nanbrød og agurkesalat
Tirsdag 12. juni
         Boller i karry med ris og råkost
Tortilla med grønsagsstuvning/kidneybønner og råkost
Torsdag 14. juni
pasta og kalkun i cremet sauce og salat
Italiensk bønnegryde med salat
Tirsdag 19.juni
Hakkebøf med bearnaise, ovnristet kartofler og salat
Fyldte tomater med ovn ristet kartofler og salat
Torsdag 21.juni
Fisk.
Pita brød med falafel
Tirsdag 26.juni
Kentucky kylling ½ bagt kartoffel og sommer slaw
Grøntsags pasta med pesto
Torsdag 29. juni
Buffet
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Ejendomskontoret i åbningstiden
ved personlig henvendelse.
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 caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer.
Henvendelse på ejendomskontoret i åbningstiden
16

Ny skulptur af Henrik Voldmester
er sat op den 31. oktober 2017

Der er hjertestarter i vaskeriet på Storetorv.

Tøjbytteboden har et STORT ønske
Vi ønsker, at der vil være nogle beboere, som vil være med til at holde liv i
tøjbytteboden
.
Der kommer mange om søndagen fra
kl.12,30 til kl.14,00 og finder „nyt” tøj Og vi vil gerne blive ved med at opfylde deres ønsker - så har du/I lyst og
tid en gang imellem til at hjælpe om
søndagen,så meld jer MEGET gerne.
Kik ind og få en snak med os.
På vegne af tøjbyttebodens frivillige
--Marianne
Petersen
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Nye poser til madaffaldet
De nye grønne poser er lavet af genbrugsplast, og de er både stærkere og mere tætte
end de nuværende bioposer, der er lavet af majsstivelse. Bioposerne gav mening, da vi
startede med at sortere madaffald, for da blev vores madaffald sendt til bioforgasning
på et anlæg i Audebo ved Holbæk. Her blev det omdannet til biogas og efterfølgende
lå det i store bunker og komposterede. Poserne af majsstivelse blev nedbrudt i processen og næringsstofferne blev udnyttet. Men vores madaffald køres ikke længere til Audebo. Det køres til Hashøj biogasanlæg, der har en væsentlig større biogasproduktion.
Men her går processen så hurtigt, at majsposerne ikke kan nå at blive nedbrudt. Derfor
sorteres de fra og sendes til forbrænding.
Miljøstyrelsen har fået lavet en miljøvurdering af brugen af henholdsvis majsposer,
plastposer og plastposer af genbrugsplast til sortering af madaffald. Når man tager
hensyn til alle faktorer, inkl. produktion af posen, er posen af genbrugsplast den mest
miljøvenlige – og så er de billigere. Der er altså ikke længere nogen gevinst ved at
bruge majsposerne.
Plastposerne er også mere solide og ikke porøse som majsposen. Det betyder, at man
ikke længere skal være nervøs for, at posen går i stykker på vej til containeren, og får
man bundet en god knude på posen, vil der ikke trænge så meget væske ud i de nedgravede beholdere. Så også færre problemer der.
Med de nye poser bliver det således
nemmere at sortere madaffald, og
det håber vi selvfølgelig kommer
til at afspejle sig i mængden af indsamlet madaffald.
I skrivende stund er poserne ikke
delt ud endnu. Men i læsende stund,
har Det Grønne Miljøudvalg sikkert
allerede været rundt med dem.
PS. Brug endelig de gamle bioposer op, inden du begynder på de nye poser af genbrugsplast :o)
Med venlig hilsen
Det Grønne Miljøudvalg
v/ Povl Markussen
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Er du til havedyrkning?

Der er et par ledige haver ved elefanttrappen op til Galgebakken. Kunne du tænke dig
en af dem, så kontakt mig på pm@hyldenet.dk eller tlf. 27 64 05 94 :-)
Med venlig havehilsen
Povl Markussen

Bliv Giftfri have

I Hyldespjældet bruger vi ikke sprøjtegift og kunstgødning på fællesarealerne. Derfor
har vi tilmeldt vores fællesarealer til Naturfredningsforeningens og Praktisk Økologis
kampagne ”Giftfri Have”.
Vi håber også, du vil tilmelde din
egen (giftfri) have på www.giftfrihave.dk
I skrivende stund har 7 hyldeboere allerede tilmeldt deres have.
Det hele handler om at skåne
grundvandet, naturen og dig selv
for gift J
Læs mere i den folder vi har delt ud!
Med venlig hilsen
Det Grønne Miljø Udvalg
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Haveforeningen Salatfadet

Så fik vi holdt generalforsamling i
haveforeningen „Salatfadet”.
LisbethWilson blev valgt til ny
kontaktperson i Haveforeningen.
Da der er ledige haver, er det Lisbeth, du
skal kontakte, hvis du er interesseret i en.
Se kontaktoplysninger sidst i Hyldeposten
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Nyt fra Brugergruppen – Marts 2018
Nyt fra Brugergruppen - Marts 2018
Brugergruppen består af en repræsentant fra hvert boligområde. Når der handler
om affald, vand, belysning, varme og kloakker indstiller Brugergruppen
til Kommunalbestyrelsen. Her kommer en lille opsamling af noget af det,
Brugergruppen havde på dagsordenen på sit møde i marts:

Vedligehold af vand- og spildevandsledninger på privat grund. Da det er i
fællesskabets interesse at vand- og spildevandsledninger er tætte, har vi i mange år
haft en ordning i Albertslund, hvor det er HOFOR, der vedligeholder ledningerne.
Det kræver dog en underskrift fra ejeren. For at få opdateret kartoteket, har HOFOR
derfor sendt breve ud til alle 3.400 grundejere. Til dato har 40 % svaret, så HOFOR
nu kan vedligeholde deres vand- og spildevandsledninger. De resterende får en ny
henvendelse.
Status på de nye affaldsordninger - og hvad nu? I 2017 blev
39,4 % af vores husholdningsaffald sendt til genbrug, og i februar
eftersorterede Forvaltningen og Agenda Centeret 1.100 kilo
restaffald fra 4 boligområder. Af de 1.100 kilo burde 480 kilo
være blevet sendt til genbrug – altså 44 %. Der er således et stort
potentiale for forbedring, og derfor kan målet på 50 % til genbrug
i 2018 også stadig nås. I den kommende tid vil der blive sat særlig
fokus på bedre sortering, først og fremmest af madaffald, fordi man
ved eftersorteringen kunne konstatere, at det især er madaffald, der
ryger forkert i restaffaldet i stedet for i ”Den Grønne Pose”.
Fjernvarme-temperaturen falder. Den 1.1. 2026 sænkes temperaturen i den
fjernvarme der sendes ud fra Varmeværket. I dag kan vi som forbrugere være sikre
på at fjernvarmevandet, der kommer ind i vores boliger er 70 grader. I 2016 bliver det
60 grader = Lavtemperatur-fjernvarme. For at alle boliger kan være ”Lavtemperatur
parate” til den tid, er varmeværket ved at registrere alle huse i byen, så man også selv
kan se, hvad der skal til, for at ens eget hus er parat. Bedst vil det være at få husene
efterisoleret og få skiftet døre og vinduer. Det vil også give et meget bedre og rarere
indeklima, men ellers må man ty til supplerende el-varme, gasovn, radiatorventilatorer
el.lign. Kontakt varmeværket for yderligere oplysninger, hjælp og energirådgivning.
Endvidere blev Brugergruppens, Forvaltningens og Agenda Centerets beretninger
godkendt. De vil blive lagt op på de respektive hjemmesider.
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
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OPSLAGSTAVLEN:

Genbrugsgård
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På beboermødet i marts stillede mange nye op til grupper, udvalg
og opgaver i Hyldespjældet. Dejligt at så mange vil bidrage frivilligt til fællesskabet! De nye navne og adresser bliver indarbejdet
i listerne sidst i Hyldeposten.
Redaktionen
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Ved oprydning på Boldbanen blev der samlet 30 sække med visne blade

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Lillian Henriksen
Skipperlængen 11
Mette Morsing
Ulkestræde 3
Miriam Holst
Åleslippen 57
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3
Det grønne miljøudvalg 		
Helene Eskildsen
Høkerlængen 6
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Sif Enevold
Væverlængen 4

22 32 04 99
43 62 10 56
51 23 53 1856
29 27 79 43
40 22 78 90

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
23

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

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

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

Lammelauget
Mikkel Pandrup
Povl Markussen
Victoria Dahl

Torveslipperne 14
Tømmerstræde 3
Storetorv 5
24

27 64 05 94
43 64 06 86

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
43 64 96 86

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

27 64 05 94
60 73 76 66

Motionslokaleudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Gitte Elisa 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
Kirsten
Marianne Petersen
Mette Nielsen
Victoria Dahl

(Bøger afleveres på vaskeriet)		
Torvelslipperne 4
91 66 16 93
Sadelstræde 1
61 60 26 20
Torvelængerne 2
21 96 06 53
Suderlængen 2
61 30 45 39
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 Elisa Klausen
Snorrestræde 13
Victoria Dahl
Storetorv 5
25

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
UdlånHenvendelse
af nøgler
og
værktøj
på følgende
adresser:

		
Autoværksted (200Henvendelse
kr. i depositum)på følgende adresser:
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5		
Autoværksted
(200 kr. i depositum)
Bordtennis og gymnastiksal
Bjarne
Støvlestræde
Janos Bruzdewicz
Katona
Storetorv 6		 5		

40 10 23 33
40
4310
6323
6233

04 		
Boremaskine
Boremaskine
Tobias
Nielsen
Tværslippen
7		
28 37
40 32
78 44
Jan Dahl
Maglestræde
13		
25
40
		
Brædder		
Brædder		
Peter
Åleslippen
14
23
NielsKristensen
Peter Dahl
Bomslippen
43 31
62 86
07 43
92		
Cykelværksted
Cykelværksted
MortenRude
Rude
Væverlængen4		
4		
2682
8280
8094
Morten
Væverlængen
26
94
Tobias
Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78
44
Havefræser
		
Palle
Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23 33
Havefræser
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23
Kattetransportkasse
33
Victoria
Dahl
Storetorv 5			
60 73 76 66
		
Kattetransportkasse
VictoriaAtelier
Dahl
Storetorv 5			
60 73 76
Maler
66Livornese
Lis
Tingstederne 12 		
		
Keramik
Større
haveredskaber: Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Harry Kl.
Lind
Torvelængerne 8
43 62 38
Henv.:
17-18
37
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33

Større haveredskaber: Henv.: Kl. 17-18
Træværkstedet
Drænspade,
Pælebor
Keld
Nielsen El-hækklipper, Græstromle,
Torvelængerne
12
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
Morten Rude
Væverlængen 45
33
Patrick
Wilson
Pugestræde 9
Peter Kristensen
Åleslippen 1
Træværkstedet
26

26408210802394
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
			

Repræsentantskabet BO-VEST
			

Redatører: 		
			

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
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Jesper Handskemager har sendt et billede af foråret – med Harry Potter diskret i bagrunden.

Afleveringsfrist til næste nummer

18. juni 2018
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

