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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
hyldespjaeldet@bo-vest.dk						
Fax: 88 19 02 23
Åbningstider:
Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Førstemand: Nicky Knudsen
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:

LUKKET I JANUAR OG FEBRUAR MÅNED
Genbrugsgårdens åbningstider: Sommertid: Tirsdag 17-18 ·
						
Hele året: Søndag 14-16
YouSee Fejlmelding:
Åbningstider: Hverdage 8-20 · Weekend/helligdage 10-20
70 70 40 40
Dansk Kabel TV Kundeservice/support
Åbningstider:
Mandag-torsdag 9-17 · Fredag 9-16

69 12 12 12

Antenneforeningen af 1986:
Betaling, bestillinger og ændringer af TV-pakker og internethastighed 			
										
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

FORSIDEBILLEDE:

Sneen kom til Hyldespjældet
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Der indkaldes til 3 beboermøder:
den 6. februar
den 14. marts
den 4. april 2018
kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv
Den 6. februar er der 2 punkter på dagsordenen:
- Status på fugt- og skimmelundersøgelserne
- Valg af 3 medlemmer til byggeudvalget, herunder
godkendelse af forslag til kommissorium for byggeudvalget

Den 14. marts er der 1 punkt på dagsordenen:
- Godkendelse af afstemningstema vedr. helhedsplanen,
Herunder indhold af renoveringen og brug af henlæggelserne

Den 4. april er det ordinære beboermøde:
herunder regnskab og valg til afdelingsbestyrelse og andre udvalg
Materiale til beboermøderne uddeles i Hyldetryk og lægges på den
digitale hjemmeside senest en uge før beboermøderne.
Til beboermødet den 4. april kan der indsendes forslag senest den
21. marts til n60@bo-vest.dk eller på den digitale hjemmeside eller
gennem brevsprækken Store Torv 39.
Vel mødt
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Afstemning om helhedsplanen
Et flertal på 112 mod 102 sagde nej til helhedsplanen og en huslejestigning på 6,1%,
På et beboermøde den 28/11 var afstemningstemaet ellers blevet godkendt, så hegn og
skure også kunne blive en del af renoveringen.
Nu handler det om at se fremad og få udarbejdet et nyt forslag, som kan samle bred
opbakning. Derfor indkalder vi til to ekstraordinære beboermøder i starten af 2018. Det
første den 6/2 kommer til at handle om status på de gennemførte skimmelundersøgelser
og valg af tre nye medlemmer til byggeudvalget. Vi håber meget, at nogle af kritikerne
af helhedsplanens indhold og økonomi, vil tage imod invitationen til samarbejde og gå
ind i byggeudvalget.
Det andet beboermøde den 14/3 handler så om et nyt afstemningstema om indhold og
økonomi i helhedsplanen, og hvordan vi skal bruge henlæggelserne, så vi får så meget
som muligt med, når renoveringen går i gang.

Afstemning om nye boligtyper
Forslaget om at ombygge ca. 20 af 3-etagers boligerne til 2 nye boligtyper blev godkendt med 107 mod 89. Ombygningen er jo en del af helhedsplanen og afventer derfor,
at resten af renoveringen bliver godkendt.

Trafikken i Hyldespjældet
På beboermødet i september blev der nedsat et trafikudvalg, som skal komme med forslag til at imødegå den stigende bilkørsel inde i afdelingen og den risiko, det medfører
for legende børn.
Udvalget har holdt 3 møder, herunder en markvandring for at se på, hvor der er særlige
trafikknudepunkter.
Udvalget forventer at kunne orientere om sine forslag på det ordinære beboermøde i
april.

Nye parkeringspladser
Kommunalbestyrelsen har godkendt BO-VESTs ansøgning på vegne af Hyldespjældet
om dispensation fra lokaleplanen til etablering af nye parkeringspladser.
Dispensationen vedrører de nye pladser i randzone dels ved indkørslen fra Damgårdsvej
og dels ved den nordlige indkørsel fra Kærmosevej.
I alt er det besluttet at etablere 43 nye p-pladser.
Nu kan arbejdet med at finde en entreprenør så gå i gang og forhåbentligt være klart til
iværksættelse til foråret.
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Der afholdes ordinært beboermøde den 4. april 2018
kl. 19.00 i beboerhuset, Store Torv
				 Dagsorden:

1.
2.
4.
5.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet
Regnskab 2017, herunder cafe, udlejning,
aktivitetsbudget og afdelingsbestyrelsens
rådighedsbeløb
Indkomne forslag
Orientering fra Trafikudvalget
Beretning fra:
- Afdelingsbestyrelse
- Cafestyregruppe
- Husdyrudvalg
- Skulpturudvalg
Valg af to redaktører til hyldenet.dk samt godkendelse af
kommissorium for redaktionen
Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2018
Valg til afdelingsbestyrelsen
Valg til cafestyregruppen
Valg til husdyrudvalget
Valg til skulpturudvalget
Valg af to interne revisorer
Valg til Hyldepostens redaktion
Valg til Albertslund Brugergruppe
Orientering om VA’s generalforsamling den 24. maj 2018
Eventuelt
Godkendelse af beslutningsreferat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 21. marts til afdelingsbestyrelsen på

n60@bo-vest.dk, på den digitale hjemmeside
eller indleveret via brevsprækken Store Torv 39
Den endelige dagsorden og materiale til de enkelte punkter omdeles i Hyldetryk senest
den 28. marts
Venlig hilsen
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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NYT FRA DRIFTEN
Nøgler retur
Der har gennem en periode været en praksis med opbevaring af enkelte beboeres nøgler i nøgleskab på Ejendomskontoret. Dette er ikke
muligt i forhold til en gældende lovgivning. Der skal være en
konkret årsag, for eksempel et stykke arbejder der skal udføres
i boligen, for at nøgle kan blive opbevaret på ejendomskontoret. Vi vil derfor tilbagelevere alle nøgler, som tidligere er blevet
overdraget/afleveret til ejendomskontoret. Alle der har nøgler
opbevaret vil få et brev med nøgle.
Fremover vil ejendomskontoret kun opbevare nøgler i den periode, hvor der er
behov for, at håndværkere har adgang til jeres bolig.

Parkeringspladser, udvidelse
Der er kommet svar fra Albertslund Kommune, som har behandlet
vores ansøgning om udvidelse af parkeringspladser. Det er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde 12. december, og vi får hurtigt
dette på skrift. Det betyder, at vi kan få sat gang i arbejdet. Så
snart det formelle er på plads og vejret tillader det, vil arbejdet med
at anlægge de nye parkeringspladser starte.

Asfalt, nyt lagt, der kommer opretning af kanter
Der er kommet ny asfalt på dele af vores hovedsti i november måned. Som det
ses en række steder, er kanten ikke lavet så pænt, og flere steder kan chaussesten (brosten), ikke ses. Der er steder, hvor asfalt helt dækker chaussesten. Det
er aftalt med Albertslund kommune, som har stået for arbejder, at der i foråret
sker en opretning af kanter, så vores fine kant med chaussesten, kommer til at
se flot ud igen

Udlejning af Cafe
I forbindelse med at Gitte Rasmussen fratræder som Cafeleder, foregår udlejning i januar og februar 2018 på ejendomskontoret tirsdage mellem 17 og 18 og torsdage mellem 8:30 og
9:30. Her skal man møde op personligt for at lave en aftale om
at leje Spjældet.
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Ny glatførebekæmpelse af vores stier
Vi begynder på en ny måde at bekæmpe glatføre. Der
vil blive brugt CMA, som er et flydende produkt, som
består af organiske forbindelse, der ikke går i grundvandet, skader bygninger eller bevoksning og er Svanemærket. Det vil sige, at det ikke skader miljø, veje
eller bygninger.
Der vil blive brugt en spreder, der lægger tømiddel
ud over hele bredden på stierne, så der er tøvirkning
over hele bredden på stien, og det vil opleves som en
forbedring i forhold til nu, hvor der ikke gruses i hele
bredden. På trapper vil der også blive brugt tømiddel,
så det bliver også en løft i forhold til grusning. I vil
opleve, at i de perioder, hvor tømidlet virker, vil der
være meget lidt grus, og det vil betyde mindre grus,
der trækkes med ind i boliger.
Vi håber, at det vil give et løft, så der ikke mere vil være behov for at sprede
salt, som nogle beboer har gjort hidtil.
Ejendomsleder
Jesper Handskemager

Tak for i år, vi glæder os til næste år
Det har været et år, hvor vi har haft travlt, og særligt i de sidste par måneder har
vi haft besøg af rigtig mange beboer på ejendomskontoret i forbindelse med overgang til Antenneforeningen og beboermøder om Helhedsplanen. Vi håber, det er
lykkes at give alle en god oplevelse. Vi glæder os til at se jer igen i 2018.
Mange flytninger har også givet travlhed. Tak for god tone under ind- og udflytning.
Der er i år mange, der er flyttet ud af Hyldespjældet og derfor også mange, der
er flyttet ind. Det er glædeligt med mange, der er flyttet internt, og en del som er
kommet tilbage til Hyldespjældet. Vi har haft afgang af beboere, der er flyttet på
plejehjem eller lign., og en del er flyttet i nyrenoverede boliger i andre afdelinger.
Mange er flyttet efter mange år i Hyldespjældet. Alle os på ejendomskontoret er
meget glade for den gode tone, der har været ved ind- og udflytninger. Vemodigt at
sige farvel, men det har alle gange foregået i en hyggelig og venlig tone, det er bare
rart for alle. Det samme med de som er kommet til, både dem som kommer i Hyldespjældet for første gang, og dem som kender Hyldespjældet bedre end os, som
er ansat, vi oplever, at der er venlighed og god tone, når vi skal løse de problemer,
der nogle gange er i forbindelse med indflytning.
Fra alle os på ejendomskontoret
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Skimmel sådan håndterer vi det
I alle sager hvor der er skimmel, eller mistanke om skimmel, skal der foretages
en besigtigelse af den pågældende bolig, og dette skal ske hurtigst muligt.
For at kunne sikre at alle boliger er sunde og gode at bo i, herunder at der ikke
er skimmel, er det vigtigt, at alle skader meldes og behandles, således at ejendomskontoret og beboer sammen kan sikre, at alle boliger er sunde, herunder
fri for skimmel eller andre skader.
I Hyldespjældet er der en række tekniske udfordringer, vi bor i et byggeri, der
har 40 år på bagen, og isolering af boliger er ikke som i et nyt byggeri, og der
er udsatte steder.
Det er kendt at hjørner i trapperum, hvor der er ydervægge på begge sider, kan
rammes af fugt eller skimmel. Her er det særligt vigtigt, at der er varmt i trapperum, og at der løbende kigges på vægge, for at se om der er fugt eller skimmel. Hvis der er kasser eller reoler, som står tæt op af ydervæg, kan der blive
meget koldt i hjørner. Og kulde kombineret med fugt i luften giver mulighed for
skimmel.
På samme måde med entre, hvor lav temperatur på ydervægge, kombineret
med fugt i luften, kan give fugt og skimmel.
Det betyder, at det er kritisk vigtigt, at der varmes op og sikres den korrekte udluftning, det gælder for alle rum.
Når vi har fået en henvendelse fra en beboer om en skimmelsag, vil der hurtigt
blive aftalt en besigtigelse. Under besigtigelse vil vi søge at finde eventuelle
skader og samtidig søge at finde årsagen. Hvis årsagen er en utæthed i for eksempel tag, udbedres taget.
Udbedring af skader starter typisk med, at der foretages rensning af det område, der er berørt, af beboer eller af håndværkere. I nogle tilfælde fjernes tapet.
Når der er tilstrækkeligt tørt, vil der blive malet.
I hver sag laves der en plan sammen med beboer, således at udbedring kan
ske så skånsomt som muligt.
Den vigtigste pointe i sager med skader, eller mistanke om skader, er, at tage
kontakt til ejendomskontoret.
Ejendomsleder
Jesper Handskemager
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App til vores vaskeri:
Med app fra Nortec er det muligt at se, hvor mange maskiner der er optaget, og hvornår
de er færdige:

INSTALLATION:
Android:

Gå i Google Play Butik og søg efter:
Evaskeri

Tryk på installer
Tryk åbn
Du skal finde vores vaskeri, det nemmeste er at søge på 2620, og vælge Hyldespjældet.
Svar nej til at du har brugt E-vaskeri før.
Udfyld med din Email og aktiveringskode (som du fik i brev), Ejendomskontoret kan udskrive et nyt brev, hvis du har mistet brev.
Når du har tastet din Email og aktiveringskode vil du modtage en mail med adgangskode
til app fra Nortec.
Log ind med din Email og den nye adgangskode (adgangskoden kan ændres inde i app).
Nu kan du se status på alle maskiner i vores vaskeri ”Lige nu”, og dit forbrug i fanen Forbrug.
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Apple/IOS:

Gå i AppStore
og søg efter:
E-vasker
Tryk hent
Tryk Åbn
Du skal finde vores vaskeri, det nemmeste er at søge på 2620, og vælge Hyldespjældet.
Svar nej til at du har brugt E-vaskeri før.
Udfyld med din Email og aktiveringskode (som du fik i brev), Ejendomskontoret kan udskrive et nyt brev, hvis du har mistet brev.
Når du har tastet din Email og aktiveringskode, vil du modtage en mail med adgangskode
til app fra Nortec.
Log ind med din Email og den nye adgangskode (adgangskoden kan ændres inde i app).
Nu kan du se status på alle maskiner i vores vaskeri ”Lige nu” , og dit forbrug i fanen Forbrug.

Der kommer 3 beboermøder i starten af 2018. Det første
om fugt og skimmel, fordi der var så meget debat og
usikkerhed om netop det op til den første afstemningen om
Helhedsplanen (Skema A). Det andet om det nye forslag
til Helhedsplan. Og det tredje er så det mere traditionelle
beboermøde om regnskab 2017 og forskellige valg.
Redaktionen
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Sakset fra Facebook. Indlæg i forlængelse af, at der blev stemt
nej ved den digitale afstemning til Helhedsplanen (Skema A):

Hvad gør vi nu?
Afstemningen om Helhedsplanen viste et splittet Hyldespjældet - 102 mod 112. Det er
selvsagt noget skidt. Store forandringer, skal ikke vedtages med et lille flertal. Derfor
synes jeg også, det var rigtig godt at forslaget til Helhedsplan faldt, når det nu var så
tæt. Det dur ikke, at en Helhedsplan, der
skal definere Hyldespjældet de næste 4-5
årtier, bliver vedtaget med et lille flertal.
Hvad det er, vi vil med Hyldespjældet,
skal der være stor opbakning til. Personligt var jeg desværre nødt til at melde mig
helt ud af debatten op til afstemningen,
da jeg i godt tre uger lå på hospitalet for
at få foretaget en større hjerteoperation,
men det er heldigvis vel overstået nu, og
som Det Grønne Miljø Udvalgs (GMUs)
repræsentant i Byggeudvalget, har jeg
naturligvis en holdning til Helhedsplanen. Og selvom afstemningen godt kunne give indtryk af en splittet bebyggelse,
så er det jo ikke værre, end at vi alle vil,
at Hyldespjældet skal renoveres så godt som overhovedet muligt. Derfor er situationen i
virkeligheden heller ikke så kritisk, som stemmetallene kunne forlede en til at tro.
Som jeg ser det, har det været frustrerende, at Helhedsplanen har taget så lang tid. Om
vi har været i gang i 5 eller 7 år, husker jeg ikke. Men det er længe som frivillig beboer
valgt til Byggeudvalget, at holde gejsten oppe. Der har dog ikke været andet for, end at
sluge tidsplanen, for det er desværre et vilkår, når vi skal have andre til at betale. Det er
så heller ikke blevet bedre af, at det undervejs har været nødvendigt, at få lavet omfattende undersøgelser om skimmelproblemer og om radon – det har forlænget processen,
men også betydet, at vi har fået betydelig flere støttekroner. Så på dem måde, har det
selvfølgelig været værd at vente på.
Mindst lige så frustrerende som tidsplanen er det, at vi ikke har fået efterisoleringen af
facaderne med. Vi ved alle, at det er der brug for. I vores prøvehuse i Høker 2 og Suder
4 arbejdede vi med total-indpakning, men det lykkedes altså ikke i Helhedsplanen, at
komme igennem med det overfor Landsbyggefonden / Byggeskadefonden.
Det vi omvendt kan være tilfredse med er, at det trods alt er lykkedes byggeudvalget at
få hævet støttebeløbet med en faktor 20, fra rundt regnet 15 millioner kroner til 300 mil12

lioner. Men det sidste nyk, så vi også kan få en fuld løsning med isolering af facaderne,
nåede vi ikke. Landsbyggefonden / Byggeskadefonden klappede kassen i. Jeg forstår
godt, at de skal passe på pengene, for de skal jo finansiere ti tusindvis, hvis ikke hundred
tusind boliger i hele landet og deres pengekasse er slunken. Alligevel synes jeg ikke, at
vi helt skal opgive håbet om at få isoleret facaderne. Det skal prøves, selvom det er op
ad bakke.
Den mulighed jeg ser, er, at inden vi kaster os ud i den store renovering, så skal vi renovere et par prøvehuse, for at se, hvordan løsningerne bliver og om måden, det bliver gjort
på, er holdbar, så vi ikke laver fejl i alle 390 boliger, men kun i de 2 prøvehuse. I den
proces og med de konkrete tekniske løsninger, der vil bliver lavet og demonstreret i den
forbindelse, håber jeg, at det kan komme til at stå klart for Landsbyggefonden, at det vil
give god mening for dem at forhøje støttebeløbet, fordi resultatet alt andet lige vil være
kønnere, give et lavere energiforbrug, et bedre indeklima og mere komfort i vores boliger. Som det ser ud lige nu, er det ikke sandsynligt, at det vil lykkes, men prøves skal det.
Som nævnt er jeg medlem af Byggeudvalget for GMU, og mit kommissorium i Byggeudvalget har hele tiden været, at få den optimale miljømæssige løsning, med lavest
energiforbrug og bedste indeklima. Det vil jeg selvfølgelig stadig arbejde efter, nu hvor
vi i de kommende måneder, skal diskutere og udarbejde et nyt fælles grundlag for renoveringen,
som alle kan godkende – FOR RENOVERES
SKAL VI! Også selv om det måtte blive uden facadeisoleringen. Behovet for renovering, lavere
energiforbrug og ikke mindst bedre indeklima, er
meget påtrængende. Og alt andet lige vil løsningen med nye tage, nye døre og vinduer og renoverede fuger give meget betydelige forbedringer.
Min opfordring er derfor nu, at vi mødes i en god
og konstruktiv debat, for at få udarbejdet et nyt oplæg til Helhedsplan, der både tager udgangspunkt
i det omfattende arbejde, der allerede er lavet, i
de resultater vi har fået med økonomiske tilsagn
og i resultatet fra afstemningen, hvor flertallet ikke ønskede en huslejestigning på 6 %.
Med venlig hilsen
Povl Markussen
Driften prøver nu at gøre Hyldespjældet mindre glat i frostvejr. Ud over det grus, de
allerede spreder, afprøver de nu også at flydende middel, som er godt til glatførebekæmpelse. Fordelen ved det nye middel er, at hverken planter, hundepoter, metal,
jorden eller vandmiljøet tager skade af det.
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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Fastelavn
er mit navn…..
Søndag d. 11. februar.

Kl. 13.00 vil tønderne være klar
Kl. 13.30 åbner caféen med salg af kakao og fastelavnsboller.

Omkring kl. 14.00 kåres årets kattekonger og
dronninger
De heldige vindere får et fint fastelavnsris med hjem
Alle børn får en godtepose
Arrangementet er gratis.
Vi kan godt bruge hjælp til at passe tønder
og være passer i cafeen
15

Livets gang i Caféen
Kom og sig farvel til Cafe-Gitte
Gitte har fået et nyt job og stopper desværre i
cafeen efter 18 års ansættelse. Det er vi meget kede
af, og vi kommer til at savne hendes gode mad og altid
smittende humør.
Vi afholdes et lille afskedsarrangement i cafeen den
10. januar kl. 16-18 for alle, der har lyst til at sige Gitte
pænt farvel.
Cafestyregruppen

I Hyldespjældet er rigtig meget lagt an på frivillige. Vi hjælper hinanden og hjælpes
med at få tingene til at ske. Lige nu ved vi, at Genbrugsgården er lidt tyndt besat om
søndagen, og vi mangler en, der vil trykke / kopiere Hyldeposten. Vil du hjælpe 2 timer hver 4. søndag på Genbrugsgården, eller kunne du tænke dig at være med til at få
Hyldeposten på gaden hver anden måned, så kontakt Povl Markussen, tlf. 27 64 05 94
eller mail: pm@hyldenet.dk
Redaktionen

Ny cafebestyrer fra 1. marts
BO-VEST har opslået en annonce om ny cafebestyrer i samarbejde med cafestyregruppen. Ansøgningsfristen er den 5. januar 2018.
Cafeen vil være lukket i januar og februar, hvor der bliver skiftet varmerør mm., og vi
forventer, at en ny cafebestyrer kan tiltræde 1. marts, og cafeen have første åbningsdag den 8. marts.
Bookninger af cafeen til private arrangementer samt udlevering af nøgler sker fra
ejendomskontoret i åbningstiden, indtil ny ansat er på plads.
Cafestyregruppen
16

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 Beboer
huset 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
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Brugte bøger – hvor gør jeg af dem?
Bøger er en af de ting, som mange er lidt i tvivl om, hvordan skal sorteres. Det er
ikke underligt, for der er flere forskellige muligheder, når du skal af med de bøger, du
ikke længere vil beholde.
En måde at komme af med sine bøger er at aflevere dem til direkte
genbrug, så andre kan få gavn af dem. Flere steder i Albertslund er
det muligt at stille sine brugte bøger. Bl.a. i bogbyttecontaineren på
kommunens genbrugsstation, eller i byttereolen ved Agenda
Centret i Kanalens Kvarter. Derudover har mange boligområder
også bogbyttereoler på deres genbrugsgårde, vaskerier eller beboerhuse. De er dog
kun tilgængelige for boligområdernes beboere, ligesom Damgårdshave også har en
bogbyttereol for deres brugere.
Det er ikke alle bøger, der egner sig til direkte genbrug. F.eks. er det de færreste, der
er interesserede i gamle gulnede bøger, leksika, og specifik faglitteratur. Disse typer
bøger kommer nemt til at stå og fylde op på reolerne. Med bøger der ikke
har almen interesse, kan man gøre to ting:
1. Du kan rive siderne ud af bøgerne og smide dem til papir og omslaget til
restaffald.
2. Har du mange bøger, og derfor ikke orker at skille dem ad, så kan du
køre på kommunens genbrugsstation med dem. Her er der en container
kun til bøger.
Det kan ikke anbefales, at smide bøger til restaffald. Gør man det, vil
papiret ikke kunne blive genbrugt.
Vidste du at 1 ton genbrugt papir kan spare:
17 træer + 1.440 liter olie
+ 2,75 m3 affald + 4.000 kWh
+ 26.500 liter vand

Med venlig hilsen Agendacenteret
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Farvel og tak til Ole og Gitte
Gitte Krogsgaard og Ole Kristensen har boet i Hyldespjældet i 20 år. I alle årene har de
været meget aktive i forskellige beboeraktiviteter til stor glæde for alle os andre.
Nu har de valgt at ”gå på pension” og flytte i deres sommerhus fra 1. marts 2018.
Vi vil gerne takke for den utrolig store indsats, de har ydet i alle årene. En indsats som
har medvirket til at gøre Hyldespjældet til et godt og særligt attraktivt sted at bo.
Først og fremmest skal nævnes skulpturbanken, som de tog initiativ til i 2008 efter en
skulpturudstilling, som bare skulle have været en engangsforestilling. Den blev dog så
stor en succes, at de fik mod på at etablere skulpturbanken sammen med andre gode
kræfter i og uden for Hyldespjældet. En fantastisk ide at tilbyde kunstnere at udstille
deres skulpturer på pladser og steder rundt omkring i de grønne arealer i stedet for at
stå gemt væk på værksteder og lagerrum.
Uden udgifter for beboerne, men med til at skabe stor værdi og attraktion langt ud
over Hyldespjældets grænser. I årevis har Ole vist grupper af kunstinteresserede rundt
i afdelingen og fortalt om kunstværkerne og kunstnerne, som er kommet til at holde
meget af Hyldespjældet som en smuk ramme om deres kunst.
Rammerne, altså de grønne udearealer, har Ole også haft en stor aktie i at udvikle som
medlem af Udearealudvalget gennem mange år.
Udearealerne har ikke altid haft den kvalitet og det udtryk, som vi glæder os over i dag.
Det er et resultat af et ihærdigt og ambitiøst udvalg, som har brugt mange timer på at
udarbejde pleje- og beplantningsplaner og administrere de regler for vedligeholdelse
og indhegning af haver og stræder, som er godkendt på beboermøderne.
Som om det ikke var nok, har de begge
også stået som redaktører for hyldenet.dk,
og Gitte har været administrator af Hyldespjældets Facebookgruppe siden starten.
Nu har de valgt at se mod nye horisonter og
starte et nyt liv i Kulhuse. Vi ønsker dem alt
det bedste og glæder os over, at de har sagt
ja til fortsat at være tilknyttet skulpturbanken som ” eksterne konsulenter” i samarbejde med skulpturudvalget.
Vi håber på at kunne holde forbindelse og
siger på gensyn i Hyldecafeen.
Vinie Hansen
På vegne af afdelingsbestyrelsen
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Hyldeprisen blev første gang overrakt til
Ole og Gitte ved ferniseringen på skulpturudstillingen i Hyldespjældet lørdag
den 31. maj 2008 “for at forene kunst,
miljø og netværk”

Mine tanker går til….
Tit og ofte sender jeg klunserne på Genbrugsgården mange venlige, - og vemodige tanker. Tænk hvor var det ment at sorterer sit affald, når man som jeg
havde min bopæl i Hyldespjældet i rigtig mange år. Men for godt fem år siden,
flyttede jeg til Sorø midtby, ind i en etage ejendom med elleve lejemål.
Her står der ti skraldestativer i gården af sammen model, som dem vi havde i
Hyldespjældet, dengang vi havde hver sit skraldestativ i hvert vores skur. Det
er godt nok længe siden.
Da jeg havde boet her i byen et års tid, blev der sat en beholder til flasker og
en beholder til papir op, og yderligere blev der monteret to små røde beholdere
på gavlen i bygningen på den anden side af gaden. De var dels til elektronik,
dels til batterier. Jo, Sorø var kommet med på genbrugsbølgen, - sådan da!
Nogenlunde samtidig indførte man i kommunen en forsøgsordning, således,
at man en bestemt dag et par gange om måneden kunne stille sit storskrald
ved fortovskanten og sende en mail til kommunen, som så kørte forbi og tog
skraldet med. Så langt så godt. Men det varede ikke længe, så forlød det, at
ordningen var for dyr, og så blev det gode skrottet.
Har man som jeg, levet et halvt liv i Hyldespjældet, er det at sorterer affald blevet en helt naturlig ting. For ”selvfølgelig” var der Genbrugsgården og ”selvfølgelig” var der hver eneste søndag og en ekstra gang i ugen nogle frivillige
klunsere, der stillede op og tog imod, hjalp og vejledte.
Her er virkeligheden en anden. Jeg har et kælderrum, hvor jeg har nogle plassticsække stående. Her sorterer jeg alt mellem himmel og jord, - dog ikke det
grønne, som med sjælekval og dårlig samvittighed ryger direkte i min skraldespand.
Jeg tror, at jeg er den eneste her i ejendommen, der sorterer affald. Jeg kan se
det, når jeg går ned med min affaldspose, for at smide den i skraldespanden i
gården. Der kniber det mange gange med pladsen, for kartonkasser, flamingo
plasticemballage og papkartoner fylder godt op.
Og mine sække i kælderen fylder også godt op. Jeg er nemlig ikke den lykkelige ejer af en ”jydekrog”. Har heller ingen anhænger, slet ikke bil, og det er i
øvrigt en del år siden, jeg valgte ikke at forny kørekortet. Og hvad gør man så.
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Et par gange har enten viceværten eller en god bekendt kørt på genbrugsgården for mig, - den ligger et godt stykke herfra, hvor jeg bor.
Nej – at sortere affald er ikke mere, noget jeg bare gør. Det volder store – ja,
nu hedder det jo ikke længere problemer, - men så "udfordringer".
Så alle I Hyldeboere. Vær glad for jeres Genbrugsgård. Og vær glad for de
mennesker, der bruger deres fritid til at passe den. Det er først, når man mister
et gode, det går op for en, hvor stor betydning det har.
Mange gode hilsner til kendte og ubekendte Hyldeboere.
God jul og Godt nytår ønskes I af Jytte Puls, tidligere Åleslippen 8.

Nu hvor vi alle har postkasser, bruges brevsprækken i døren ikke mere.
Men der kommer stadig masser af
kold luft ind ad brevsprækken. Ud
over kulde og varmetab kan det
også være medvirkende til skimmel
i entreen. Stop derfor er viskestykke,
eller et lille håndklæde, eller noget
andet stof, der lige kan fylde rummet
i brevsprækken ud som isolering. Det
hjælper og gør en forskel!
Redaktionen

Driften har netop omdelt grønne bioposer til madaffald. Dryp dit madaffald godt af inden du kommer det
i posen. Bind en god knude på, og læg så posen i beholderen til madaffald i din affaldsø – så bliver det til
biogas og resten går igen som næringsstoffer på landbrugsjorden.
Redaktionen
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Strømbesparelser i køkkenet. Lille indsats – stor effekt.
Et af de rum, der har det højeste strømforbrug er køkkenet. Er du indstillet på
at ændre lidt ved dine vaner i køkkenet, er der meget strøm (og penge) at hente,
uden at det går ud over resultatet. Ikke mindst ovn og kogeplader bruger meget
strøm. Ved at begrænse tiden, de er tændt, sparer du (naturligvis) strømmen.
Her er nogle gode råd:
- Udnyt for- og eftervarmen. Langt de fleste retter behøver ikke at komme i en
forvarmet ovn, selvom det står i opskriften. Sluk for ovnen før retten er helt færdig,
så kan den stå i eftervarmen. Ved at udnytte for- og eftervarmen kan du spare op til
25 %, uden at det påvirker tilberedningen.
- Tø madvarer op inden tilberedning. Det tager længere tid og kræver op til 50 %
mere energi at tilberede frosne madvarer. Tø i stedet maden op i køleskabet. Det
sparer samtidig strøm til køleskabet.
- Læg et tætsluttende låg på gryden.
Kogning med låg på skrå kræver 35 % mere energi.
Kogning uden låg kræver 65 % mere energi.
- Kog med så lidt vand som muligt. Jo mindre vand, der skal varmes op, jo mindre
bliver energiforbruget. Både pasta, kartofler, grøntsager og æg kan koges med meget
mindre vand, end de fleste af os er vant til at bruge. Hverken kartofler eller æg
behøver at være helt dækket af vand for at blive kogt – blot låget slutter tæt! F.eks. er
det nok med en halv deciliter vand i bunden af gryden, når der skal koges æg.
- Brug kun pander og gryder med lige bund og som passer til kogepladen. Det
kan betyde et merforbrug af strøm på op til 50 %, hvis gryden er meget bulet.
- Brug, hvis muligt, de små apparater som elkedel, mikroovn og brødrister. De
er hurtigere og mindre energikrævende, end kogepladen og den almindelige ovn.
F.eks. bruger elkedlen kun den halve energi i forhold til komfuret og brødristeren
bruger kun 1/10 energi i forhold til ovnen.
Mikrobølgeovnen kan med fordel anvendes til tilberedning af mindre portioner – eller
til opvarmning af mindre portioner færdiglavet mad.
Se flere råd på hjemmesiderne: www.sparenergi.dk og www.seas-nve.dk
Med venlig hilsen Agenda Center Albertslund
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BANKO i Cafeen – 2018

Søndag d. 14. januar
Søndag d. 4. februar
Søndag d. 18. marts
Søndag d. 8. april
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.
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NYT FRA BRUGERGRUPPEN - DECEMBER 2017
Brugergruppen er Albertslunds miljørepræsentantskab. I gruppen sidder en fra
hver af byens boligområder, og gruppen diskuterer alt fra affaldsplaner, vand og
belysning, til varme, rotter og kloakker. Her kommer en lille opsamling på nogen
af de punkter, der var på dagsordenen i december.
Vand-, Varme og Affaldstakster i 2018.
Taksterne i 2018 vil stort set være de samme som i 2017. Eksempelvis falder vandtaksten fra kr. 61,98 til kr. 61,78. Så det er samme niveau som i 2017.
Handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme.
Med udgangen af 2025 sender varmeværket ikke længere 90 grader varmt vand ud i rørene, men kun 60 grader. Derfor skal alle byens bygninger gøres klar, til at kunne nøjes
med den lavere temperatur i fjernvarmevandet. Selvom der er 8 år til, skal der tages fat
nu, for det bliver en kæmpe opgave! På Brugergruppemødet fremlagde forvaltningen en
plan med 13 punkter for at nå målet. Det var bl.a. om renovering af fjernvarmerørene i
jorden og kedlerne på Varmeværket. Om hvordan vi sikrer, at alle boliger kommer med,
og at alle til enhver tid kan holde varmen. Om energirådgivning og energirenoveringer.
Om intelligente målere og nye takster, der skal motivere borgerne til at gøre deres hus
lav-temperatur-parat. Planen blev diskuteret og indstillet til Kommunalbestyrelsen.
Belysning.
Nu hvor vejene har fået ny moderne LED-belysning, er turen kommet til boligområderne. De første vil blive kontaktet i begyndelsen af 2018, og derefter vil det gå slag i
slag hen over de næste 3-4 år.
Status på de nye affaldsordninger.
Det er nu et årstid siden, de nye affaldsordninger blev sat i værk. Der har været mange
problemer undervejs, men klageraten, der startede på 6 %, er nu faldet til 1 %, så det
går meget bedre. 1 % er dog stadig for højt, helst skal den ned på 0,1 %. Derfor fortsætter arbejdet med at forbedre systemet. Samtidig skal der også laves kampagner for, at
få mere sorteret fra til genanvendelse. Pt. er genbrugsprocenten på 39. I 2018 er målet
at nå 50 %. Særlig skal der fokus på madaffald, plast, pap og storskrald. Det blev også
oplyst, at poserne til madaffald fremover vil blive af en kraftigere kvalitet.
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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Brug altid koldt vand til mad og drikke
Det kan synes ulogisk, at man ikke må bruge det varme vand fra
hanen til hverken at koge kartofler i eller lave kaffe af, for det er jo
netop varmt, og bliver derfor hurtigere kogende – hvorfor så bruge
koldt vand!? Men den er god nok:
DU SKAL IKKE BRUGE VARMT VAND FRA HANEN TIL HVERKEN MAD
ELLER DRIKKE!
Når vandet bliver opvarmet i beholdere, rør og varmeveksler er
det i kontakt med metal, og metallet kan afgives til det varme
vand. Og hvis det varme vand har stået længe i berøring med
metal, øges risikoen for, at der bliver afgivet betydelige mængder
metal til vandet.
Dertil kommer, at bakterier ikke bryder sig særligt om det kolde
vand, men i det varme vand har de godt vækstbetingelser.
Derfor kan man risikere, at der er mange bakterier i det varme
vand. Normalt betyder det absolut ikke noget, for langt de
fleste bakterier er fuldstændig harmløse, og hvis vandet
alligevel skal koges, så bliver de alle slået ihjel. Men får man
ikke kogt vandet ordentligt, kan der være et problem.
Endelig kan man også være så uheldig, at der er en lille læk fra
fjernvarmevandet over i det varme vandhanevand. Dermed
kommer de kemikalier der er tilsat fjernvarmevandet over i det
varme vand.
Derfor alt i alt: Hold dig til det kolde vand, når du laver mad og
drikke. Så er du i hvert fald på den helt sikre side ☺

Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
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Går du med en trykker i maven?
Elisa der troeligt har trykt Hyldeposten hver anden måned de sidste mange år,
stopper nu som trykker. Derfor søger vi nu en ny frivillig, der gerne vil give lidt
til fællesskabet i Hyldespjældet og være en del af, at der løbende kommer informationer ud til alle. Trykningen foregår på afdelingens kopimaskine på kontoret,
og det kan gøres, når du har tid – bare det er inden den 1. i hver anden måned,
hvor Hyldeposten skal deles ud. Vil du være med så kontakt redaktionen på mail
pm@hyldepost.dk eller tlf. 27 64 05 94
Og så ellers tusind tusind tak til Elisa for indsatsen gennem alle årene!
Med venlig hilsen
Hyldepostredaktionen

En person producerer typisk 3-4 liter fugt i døgnet ved ånde, sved, madlavning, bad og rengøring. Den fugt skal ud af boligen – ellers giver det et
fugtigt indeklima, der er en fantastisk grobund for skimmelsvamp. Så luft ud
og få sendt den fugtige inde-luft ud - og få ny frisk ude-luft ind. Begge dele
er sundt!
Redaktionen

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Mette Morsing
Ulkestræde 3
Miriam Holst
Åleslippen 57
Nina Rytter
Høkerlængen 10
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3

22 32 04 99
51 23 53 18
29 27 79 43
41 59 06 10
40 22 78 90

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

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

Haveforeningen Salatfadet og Domen		
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
27 64 05 94
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Husdyrudvalget		
Henning Larsen
Torvelængerne 11
Merete Larsen
Torvelængerne 11
Marianne Bahl
Høkerlængen 11
Tove Schouw
Høkerlængen 5

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

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

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

Lammelauget
Mikkel Pandrup
Povl Markussen
Victoria Dahl

Torveslipperne 14
Tømmerstræde 3
Storetorv 5
28

31 61 10 97
41 43 49 82
31 11 16 64

27 64 05 94
43 64 06 86

50 37 48 70
40 10 23 33
43 64 96 86
26 73 64 92
25 37 32 40
28 99 74 47
43 64 96 86

53 30 07 95

26 82 80 94
43 64 24 08
61 60 89 03
23 31 86 42
27 64 05 94
28 40 78 44
28 58 55 55
31 61 10 97
41 59 06 10
60 81 86 76

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

Skulpturudvalget		
Anne Tittmann,
Høkerlængen 9
Britt Gerner,
Pugestræde 11
Gitte Krogsgaard,
Tingstræderne 15
Jan Dahl,
Maglestræde 13
Jørgen Lou,
Færgeslippen 1
Ole Kristensen,
Tingstræderne 15
Per Zoffmann Jessen,
Åleslippen 57

25 86 94 55

25 86 94 55

25 37 32 40
22 71 56 97
21 22 75 13

Tøjcafé / Tøjbyttebod
(Bøger afleveres på vaskeriet)		
Helga Sandau
Torvelslipperne 4
91 66 16 93
Kirsten
Sadelstræde 1
61 60 26 20
Marianne Petersen
Torvelængerne 2
21 96 06 53
Mette Nielsen
Suderlængen 2
61 30 45 39
Victoria Dahl
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

29

25 86 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40
23 69 61 16
31 61 10 97

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		
Niels
Bomslippen
43
NielsPeter
PeterDahl
Dahl
Bomslippen44
4362
6207
0792
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
Victoria Dahl
Storetorv 5			
60 73 76
Keramik
66 Lind
Harry
Torvelængerne 8
43 62 38 37
		
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 54
33
Patrick
Wilson
Pugestræde 9
Peter Kristensen
Åleslippen 1
Træværkstedet
30

4082
1080
2394
26
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
Sekretær		
Bente Eskildsen			
Ejendomskontoret
60 35 2706
Revisor		
Britt Gerner			
Pugestræde 11		
29 80 05 72
			

Repræsentantskabet BO-VEST
			

Sif Enevold

				

Væverlængen 4

31 45 6747

Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
Åleslippen 1		
			
Povl Markussen			
Tømmerstræde 3
Ekstern post:
Tove Schouw			
Høkerlængen 5		
Trykker:				
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

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

Søndag kl. 12:30 til 14:00
31

Afleveringsfrist til næste nummer
er den 16. februar 2018
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

