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Side 18 Banko i Caféen

BO-VEST
Malervangen 1, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17
mailadresse: bo-vest@bo-vest.dk
Ejendomskontoret		
Storetorv 39, 2620 Albertslund							
hyldespjaeldet@bo-vest.dk						
Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Førstemand: René Jensen
Kontorassistent: Bente Eskildsen

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

88 19 02 20
Fax: 88 19 02 23

Ved akut hjælp
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO-VESTs åbningstider
70 25 26 32
Vaskeriets åbningstider: Alle dage 7-22
Hyldecaféens åbningstider: Tirsdag og torsdag 17-20
Køkkenet lukker 19:30
Genbrugsgårdens åbningstider: Tirsdag 17-18 · Søndag 13-16
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

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

Forsidefoto:
Den 18. april blev urintankene tømt. De samler urinen fra 10 familier i Tømmer- og Gildestræde. Urinen donerer vi til videnskaben, i det KU bruger den
på deres marker i Høje Taastrup til dyrkningsforsøg.
En person tisser på årsplan næringsstoffer nok til at dyrke 250 kilo korn!
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Status på arbejdet med helhedsplanen

På beboermødet den 17. marts gav Christian Lind fra BO-VEST, byggeadministrationen, en orientering om status på helhedsplanen.
Han oplyste, at ansøgningsskema til Landsbyggefonden er indsendt primo februar. Ansøgningen om renoveringsstøtte omhandler følgende 12 områder;
• Tage & tagterrasser, som er nedslidte
• Betonfacader, som mangler isolering og har kuldebroer
• Vinduer & døre, som er nedslidte
• Træfacader på fællesbygninger & Cafe, som er forkert udført og har rådskader
• Betontrapper, hvor armeringsjern ruster
• Terrænkonstruktion/gulve over porte, hvor der nogle steder er påvist radon
samt skimmel
• Installation af mekanisk udsugning i bad samt friskluftventiler
og selvstændige elmålere til 1-rums boliger
• Ny materialegård, som er nedslidt, fugtskadet og utidssvarende
• Tilgængelighedsboliger ved ombygning af eksisterende 3-etagesboliger til et
plan med niveaufri adgang, på ca. 50 kvm. samt 2 etagers bolig med ekstra
rum og tagterrasse
• Renovering og udvidelse af beboerhus, som er slidt og utidssvarende både i
indretning samt isolering og set i forhold til regler for arbejdsmiljø
• Miljøforbedring af Storetorv, dvs. belægning, beplantning samt grønne områder m.m.
Vi forventer svar fra Landsbyggefonden om, hvad der kan forventes støtte til i
maj/juni.
Christian Lind redegjorde desuden for tidsplanen, der strækker sig over flere
år, og oplyste, at forløbet godt kan blive længere.
Når økonomien er meldt ud fra Landsbyggefonden skal den behandles på
et ekstraordinært beboermøde og ligeledes godkendes i VA‘s bestyrelse og
kommunalbestyrelsen.
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Afdelingsbestyrelsens konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede afdelingsbestyrelsen sig
i forhold til de forskelge opgaver og udvalg:
Forretningsudvalg: Sif Enevold og Vinie Hansen
Kasserer: Per Zoffmann
Det Grønne Miljøudvalg: Sif Enevold
Udearealudvalg: Laila Kiss
Cafestyregruppe: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Laila Kiss
Skulpturudvalg: Per Zoffmann
Træværksted: Jørgen Lou
Legepladsudvalg: Vinie Hansen, Marianne Faust Pedersen
Husdyrudvalg: Henning Larsen
Tøjbytteboden: Henning Larsen
Repræsentantskabet i BO-VEST: Sif Enevold
Mødedag er fortsat den første torsdag i måneden, dog med undtagelser på
grund af ferier eller helligdage.
Ny i cafestyregruppen
Velkommen til Mette Morsing som er nyvalgt til cafestyregruppen.

Affaldssortering indendørs
Når vi nu skal tage vores nye affaldssystem i brug den 1. oktober, så kan vi jo komme
af med 7 fraktioner i affaldsøerne rundt om i Hyldespjældet. Det er madaffald / bio,
glas, papir, plast, metal, pap / karton og restaffaldet. Men i sagens natur sker selve
sorteringen jo ikke ude i de nye affaldsøer, den sker inde i køkkenet. Umiddelbart kan
det synes uoverskueligt, at skulle håndtere 7 fraktioner indendørs, men det er i virkeligheden ikke så svært. Der kommer jo ikke mere affald, det skal bare deles mere op.
Vi får naturligvis brug for flere beholdere, og man er nødt til at rumstere lidt rundt i
køkkenskabet under vasken, men det kan godt lade sig gøre at få plads. Nogen familier
i Hyldespjældet har allerede været med i et projekt, hvor deres køkkenskab mm. blev
indrettet, til at kunne håndtere de 7 fraktioner. Det skal vi nok tegne og fortælle meget
mere om, når vi nærmer os den 1. oktober, men den vigtigste konklusion fra projektet,
der kan være god så småt at begynde at tænke over allerede nu, er denne:
”Mest affald opstår ved køkkenbordet og vasken. Indret derfor rummet under vasken
til affald. Først og fremmest madaffald, plast og restaffald, men gerne flere fraktioner.
Find evt. et andet sted til rengøringsmidlerne. Dem bruger du ikke så tit, mens affald
opstår flere gange om dagen”   
Med venlig hilsen
GMU / Povl Markussen
4

Hyldespjældets 40 års jubilæum fejres den 27. august 2016
Vi rejser det store cirkustelt på Store Torv, og cafeen rykker ud på torvet. Vi
sætter alle sejl til for at få en dag fyldt med aktiviteter for store og små.
Festen starter allerede kl. 11 med forskellige oplevelser, aktiviteter og underholdning og slutter af med fællespisning, musik og dans til kl. 24.
Fra kl. 11.00 foregår der forskellige aktiviteter rundt omkring i afdelingen og
fra kl. 14 samles vi på Store Torv til den fælles del af festen.
Det endelige program uddeles i starten af august.
Program:
Kl. 11.00-13.00: Lav en fuglekasse i træværkstedet
Kl. 11.00-12:00: Skattejagt på junglestien
Kl. 12.00-13.00: Cykelringridning for børn
Kl. 13.00-14.00: Cykelringridning for voksne
Kl. 13.30-14.00: Indlevering af kager til kagekonkurrencen
Kl. 14.00-14.30: Børn fra Børnehuset Hyldespjældet synger
Kl. 14.30-15.00: Det klassiske ungdomsband Street Strings spiller
Kl. 15.00-16.00: Gitte kårer vinderne af kagekonkurrencen
og der er gratis kaffe og kagebord
Kl. 16.00-16.30: Galgebakkens kor synger
Kl. 16.30-17.30: Rundvisning i skulpturparken
Kl. 17.00-18.00: Pause hvor vi gør klar til festmiddagen
KL 18.00-20.30: Den store grillmenu på Store Torv
Kl. 18.30-18.45: Festtale
Kl. 19.30-20.00: Tøjbytte-boden laver modeopvisning
KL.21.00-24.00: Gaskapellet underholder med musik i teltet på Store Torv
Filmen ”Når Hylden blomster” vises på computer i cafeen under
eftermiddagens program.
Spisebilletter til festmiddagen kan købes i cafeen fra den 2. - 18. august.
Pris 100,00 for voksne og 50,00 for børn fra 4-14 år
Gæster 150,00 for voksne og 75,00 for børn
Vi glæder os til et festligt jubilæum
På vegne af jubilæumsudvalget og cafestyregruppen
Vinie Hansen
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Modeller søges til Hyldespjældet 40 års jubilæum.

Vi skal bruge modeller,
der vil gå et modeshow kl 18.30 under
festmiddagen med tøj fra tøjbytten.
Vi skal både bruge børn, voksen, piger og drenge.
Har du lyst til at deltage så ring til:
Mette - Suderlængen 2 - mobil 61304539

Kagekonkurrencen
Lørdag den 27. august fejrer vi Hyldespjældets 40 års jubilæum.
Det vil vi meget gerne gøre med et fantastisk kagebord.
Vi håber derfor, at der findes nogle fantasifulde børn og voksne kagebagere, som
vil lege med.
1. præmie for børn: Et børneklippekort til cafeen, værdi kr. 180,00
1. præmie for voksne: Et voksenklippekort til cafeen, værdi kr. 400,00
Kagerne bliver bedømt på, hvordan de ser ud og hvordan de smager.
Hvis du har lyst til at deltage, skal du melde dig til Cafe-Gitte senest den 23. august.
Alle, der deltager med en kage, modtager som tak, et gavekort på 100,00 kr. til en
dagligvarebutik, når de afleverer kagen den 27. august kl. 13.30-14.00 i cafeen.
Janne Storm
Cafestyregruppen
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Øvelse gør mester!
Til vores 40 års jubilæum er der cykelringridning. Men det er ikke så
let endda.
Derfor bliver der mulighed for at prøve og træne.
Udstyret er det helt rigtige, som de bruger hvert evige eneste år til de store
ringeridninger i Sønderborg, Åbenrå og Gråsten, hvor tusindvis af ryttere til hest og
cyklister på cykel konkurrerer om at blive ringeridderkonge.
Det er ikke let, men øvelse gør mester. Og derfor varmer vi også op i Hyldespjældet.
Vi øver cykelringridning både for børn og voksne i Væverlængen
tirsdag den 10. maj kl. 17, og igen tirsdag den 14. juni kl. 18.
Det er sjovt, det er spændende, det er udfordrende, og det er en rigtig publikumssport – og så er det både for børn og voksne! Vi har udstyret, du tager bare din
cykel med.
Vi ses
Vh Povl Markussen

Også Hyldeposten fylder 40 år
Det er ikke kun Hyldespjældet der fylder 40 år – det gør Hyldeposten også. Hvornår det
første nummer udkom, ved vi ikke helt præcist, for det havde hverken navn, logo eller
dato.
Det eneste der stor på forsiden, af det 12 sider „store” blad, var, at man kunne deltage
i en konkurrence om ”Bladets navn”. Men formentlig udkom det i september 1976. I
hvert fald ved vi, at nummer to kom i oktober 1976. For da var konkurrencen afholdt,
vinderen fundet, og Hyldeposten havde fået sit navn og sit logo ☺
Læs andet steds her i bladet om festlighederne i fbm. Hyldespjældets 40 års jubilæum
Med venlig hilsen
Redaktionen

Vi bringer på de næste sider forsiderne
fra de to første beboerblade og noget
om konkurrencen og
hvem der fandt på navnet - HYLDEPOSTEN
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NYT FRA DRIFTEN
Velkommen til nye ansigter på Ejendomskontoret.
René Jensen er ansat som ny 1. mand på ejendomskontoret den 15.marts. René er faldet godt til
og både han og ejendomsleder Jesper er meget glade for den modtagelse, vi har fået af alle de
beboer, vi har haft kontakt med. Det er meget rart at blive mødt positivt (selv af de beboere, vi ikke
kan hjælpe). Mange tak for det, fra os begge, vi glæder os til at få lov til at være med til at arbejde
med de mange spændende ting, der foregår i Hyldespjældet og de ting som kommer til at ske i
fremtiden.
Grillkul og Ild i Affaldscontainere:
Selv om sommeren langt fra er begyndt, og det i skrivende stund er meget koldt og blæsende, er
der allerede nogen, der har smidt/lagt varme grillkul i vores affaldscontainer. Grillkul er meget lang
tid om at blive kolde, og de gløder i lang tid efter, de har været brugt. Det er derfor meget vigtigt, at
alle er meget påpasselige med at smide grillkul og engangsgrill i affaldscontainerne. Hvis man er i
tvivl, er det bedre at stille en engangsgrill ved siden af affaldscontainerne. Løse grillkul skal opbevares i en metalspand, og man skal være sikker på, at der ikke er gløder tilbage, når de komme sammen med det andet affald.
På forhånd tak
For og bagbede:
Det er nu ved at være tid til at driften starter med at ordne de for- og bagbede, som vi har ansvar
for. Det vil ske i løbet af en månedstid med opstart senest 1. maj. Vi håber samtidig, at de øvrige
beboer vil ordre de andre for- og bagbede, således af Hyldespjældet kommer til at fremstå forårsklart.
Vandforbrug, advarsel til alle:
På ejendomskontoret har vi haft nogle sager, hvor beboerne har fået en meget stor ekstra vandregning, eller er blevet kontaktet af Hofor, der er vores vandforsyning. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at beboerne selv har ansvar for løbende at tjekke, at der ikke spildes vand. Vand kan spildes ved at toilettet løber. Et toilet der løber selv meget lidt, vil over en periode kunne give en ekstra
regning på flere tusind koner. I teknikskabet sidder der en ventil, som løber i et lille overløb. Det er
vigtigt at kigge ind en gang i mellem, der må ikke løbe vand. En god måde at tjekke, om alt er ok,
er også ved at kigge på sin vandmåler i teknikskabet, når der er lukket for at vandet i hele boligen.
Vandmåleren skal stå helt stille, når der ikke er forbrug. Hvis der er skader eller vandforbrug, når alt
er lukket, skal ejendomskontoret kontaktes. Vi kan tjekke de tekniske installationer, og vi kan vejlede om for eksempel, hvorledes vandmåleren
skal aflæses.
Ejendomskontoret er lukket:
19. maj alle medarbejdere er på kursus.
Fredag efter Kristi himmelfartsdag.
Motionsrum:
Motionsrummet er igen åbent for benyttelse efter de gældende regler. Og alle, der ønsker at benytte motionsrummet, kan få lukket deres vaskebrik op, så den også virker til at åbne døren til motionsrummet. Man kan komme ned på ejendomskonteret og få lukket brikken op. Samtidig skal man
skrive under på brugerbetingelserne.
Ejendomsleder Jesper Handskemager
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Status på el-sparekonkurrencen
El-sparekonkurrencen er i fuld
gang i. Deltagerne konkurrerer
om hvem, der kan bruge mindst
el.
Konkurrencen løber i tre måneder
(februar, marts, april), hvor der
hver måned findes en vinder.
Februars vinder var Ivan Aagerup, der formåede, at bruge
mindst strøm pr. person.
Grunden til sit lave forbrug skyldes ifølge Ivan, at han har meget
få lamper, og bruger meget lidt lys
i forhold til andre han kender. Det
er heller ikke så tit, at han laver
mad derhjemme, da han ofte spiser i Hyldecafeen, eller hos sin
kæreste. Derudover er han også
en sparsommelig mand, der tænker over sit forbrug.

Ivan vandt tre spisebilletter til Hyldecaféen, og fik ligesom alle de andre
deltagere også et tænd/sluk ur.
Vinderne i marts måned blev Mette
Kühlmann og Jeppe Milthers. De var
ikke blot den familie med det laveste
forbrug, men var også den familie,
der havde sparet mest på strømmen
i forhold til februar måned. Hele 39
% var der blevet sparet, hvilket dog
til dels skyldtes en påskeferie, men
også, at der er blevet slukket mere
på standbyknapper. Deres lave
forbrug hænger også sammen med
gode vaner. F.eks. tænder de kun
for opvaskemaskinen og vaskemaskinen (som er AAA), når de er helt
fyldte, og vasker kun på spareprogrammer. De har ingen tørretumbler,
men til gengæld en masse sparepærer.
Der var også spisebilletter til vinderne i
marts.
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Indlæg sakset fra Hyldespjældets facebook side af Ann Katrine Aasberg:

Når man sådan er på barsel, har man meget tid til at tænke over
tingene. Jeg er nået frem til, at Hylde er det dejligste sted at bo i
Albertslund. På trods af dårlig udnyttelse af plads i lejlighederne,
og at der for alvor trænger til renovation, er her en helt særlig
stemning, og et nabosammenhold, som man bare ikke finder nogen andre steder. Vi har fremragende legepladser til ungerne, faciliteter til hundeejere, grønne områder, dyr en mas og en masse
andre skønne ting - og så passer vi på og hjælper hinanden når vi
kan!☺Jeg vil godt bede alle mine med-Hyldeboere om at tage et
øjeblik, til at værdsætte hvor heldige vi er her i Hylde ☺

Sankt Hans aften

Sankt Hans aften den 23. juni falder på en cafeaften i år.
Cafe-Gitte sørger for kød, vi selv skal grille og lækkert tilbehør
til sædvanlige cafe-priser i den sædvanlige åbningstid fra 17-19
Kl. ca. 21 tænder vi fakler på Torvet og går i optog til bålet ved
fodboldbanen.
Vel mødt cafestyregruppen
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Livets gang i Caféen
Siden sidste HP har der været afholdt beboermøde med valg til caféstyregruppen, hvor Mette Morsing blev valgt ind – velkommen til Mette .
Caféstyregruppen består således af: Miriam Holst, Janne Storm, Charlotte
Cornelius, Vinie Hansen og Mette Morsing.
Frem til sommerferien har vi Frederik i praktik i køkkenet. Frederik bor her
i Hyldespjældet og har tit været passer i caféen, så nu prøver han kræfter
med køkkentjansen.
I maj måned har Gitte Larsson være fast grønsagssnitter i køkkenet i 10
år – det har været en kæmpe hjælp og godt selskab – Så et KÆMPE STORT
TAK for indsats til Gitte.
I takt med at det bliver varmere i vejret, bliver suppen udskiftet med
dessert i midten af maj måned. Oftest vil der være koldskål om tirsdagen og
forskellige andre desserter om torsdagen.
Sidste åbningsaften inden sommerferien bliver torsdag d. 23. juni - Sankt
Hans aften, hvor der vil være grill menu i caféen.

Husk at der tages forbehold
for menu ændringer.

Priser Hyldeboere
Voksne: 42 kroner,
Børn 7-14: 20 kroner
Børn, 3-6: 10 kroner
Priser gæster:
Voksne: 50 kroner,
Børn 7-14: 30 kroner,
Børn 3-6: 20 kroner

Se dagens menu på
hjemmesiden www.hyldenet.dk

Glade forårshilsner
Gitte og køkkenteamet

Dagens suppe m/ brød: 16 kroner
Med genopfyldning:

20 kroner

15

Menu for MaJ måned 2016
Tirsdag d. 3. maj
* Sennep/løvstikke krydret svinekam m/ kartofler og sauce
* Kartoffel frittata m/ svampe/bønner/peberfrugt m/ salat og brød
* Dagens suppe m/ brød
Torsdag d. 5. maj
Lukket Kristi Himmelfart
Tirsdag d. 10. maj
* Lasagne m/ salat
* Grøn roulade m/ bagte peberfrugter og hvidløgsost samt salat og brød
* Dagens suppe m/ brød
Torsdag d. 12. maj
* Ristaffel m/ oksekød, ris, mango chutney, kokos, peanuts, ananas
* Forårsruller m/ salat, soja til rullen og chili
* Dagens suppe m/ brød
Tirsdag d. 17. maj
* Kyllingspie m/ franske æter og gulerodspuré
* Æggekage m/ spinat, kartofler og varm røget laks, salat og brød
* Dagens dessert
Torsdag d. 19. maj
* Bøf stroganoff m/ ris
* Pasta m/soltørret tomat, hvidløg, champignon og basilikum. Salat og brød
* Dagens Dessert
Tirsdag d. 24. maj
* Bacon hakkebøffer m/ pasta i pesto og tomatsauce
* Porre/broccolitærte m/ salat og brød
* Dagens dessert
Torsdag d. 26. maj
* Krydret Lammekrebinetter med dildkartofler
* Stegte vårsild m/ dijonsennep og persille,
dildkartofler og salat
* Dagens dessert
Tirsdag d. 31. maj
* Pariserbøf på fuldkornsbolle, rødbeder, rødløg, peberrod m.m. samt salat
* Kartoffel/squash pie m/ hytteost
* Dagens dessert

Juni måneds MENU kan ses på Hyldenet.dk
fra sidst i maj måned.
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte tirsdag & torsdag 19-19:30 ved
personlig henvendelse i caféen.
Pris for leje af Beboerhuset:
En dag:
Kr. 750 (betales v/booking)
To dage:
Kr. 1100 (betales v/booking)
Depositum: Kr. 1000 (betales ved nøgleafhentning)
Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum.
Der er mulighed for at leje:
Musikanlæg: Pris kr.100 for 1 dag. Kr.150 for 2 dage (betales ved booking)
Depositum: Kr.1000 (betales ved nøgleafhentning)
Grill-leje: Kr. 100.
OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr. 2000.
Børnefødselsdage
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal der gøres rent efter festen.
Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring kr. 355 automatisk blive fratrukket
depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner Beboerhuset gratis.
OBS!
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne Beboerhuset gratis.
Beboere kan ved bisættelser låne beboerhuset gratis.
Dog betales et depositum på kr. 750.Rengøring
Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring, men ikke oprydning.
Lejeren skal aflevere lokalerne i pæn stand. Bordene skal stilles rigtigt på
plads (der er en oversigt i køkkenet).
Hvis man lejer Beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Beboerhuset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer.
Henvendelse i Beboerhuset tirsdage og torsdage ml. kl 19 og 19:30
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BANKO i Cafeen – 2016
Søndag d. 15. maj
Søndag d. 12. juni
Spillet starter kl. 14:00
Caféen 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 – marts 2016
Der var en lang dagsorden til marts mødet. Her kommer kort noget af det:
* Fremtidens affaldssystem er et fast punkt på Brugergruppemøderne – og ”fremtiden”
starter den 1. oktober i år, hvor vi alle skal til at sortere vores husholdningsaffald hjemme
i køkkenet i syv fraktioner. Lige nu har alle boligområder valgt ny affaldsordning, og
de er i fuld gang med alle de praktiske beslutninger, for at ordningerne kan være klar til
oktober. Efter sommerferien, når vi nærmer os den 1.10., vil fokus i stigende grad blive
flyttet til information til borgerne om, hvordan de fremover skal sortere.
* Kommunens Genbrugsstationen på Holsbjergvej har nu eksisteret i 2 år, og Brugergruppen synes, tiden er inde til at gennemføre en ”Bruger-tilfredsheds-undersøgelse”.
Fungerer alt som det skal, eller er det noget, der skal ændres? Det finder vi ud af i aprilmaj, hvor de, der kommer på pladsen, vil blive spurgt.
* Vi skal have en ny spildevandsplan. Det er den plan, der beskriver alt om vores regn- og
spildevand. Lige fra hvordan vi håndterer vandet i kloakker og regnvandsbassiner, over
hvordan vi bekæmper rotterne, til hvordan vi klimasikrer os, så vi ikke får ubehagelige
overraskelser ved skybrud. Planen sætter også rammerne for det nye samarbejde med
HOFOR, der skal stå for alt det praktiske arbejde med kloakkerne og håndteringen af
vandet. Brugergruppen kommenterede forslaget til planen og sendte den videre til kommunalbestyrelsen.
* Brugergruppens Årsberetning blev godkendt og sendes nu videre til kommunal-bestyrelsen. Den kan ses på www.albertslund.dk/brugergruppen
* Agenda Centerets beretning og regnskab for 2015 blev ligeledes godkendt. I beretningen kan man bl.a. læse, at Centeret i 2015 samarbejdede med ikke mindre end 96 % af
byens boligområder. Du finder beretningen på www.agendacenter.dk
* Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet,
så kontakt Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også
klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
									 Brugergruppens arbejdsgruppe
Var det noget med et bed i drivhuset ”Domen” for enden af Snorrestræde, eller kunne
du tænke dig en have i haveforeningen ”Salatfadet” neden for elefanttrappen, så ryk
på det nu, inden dyrkningssæsonen kommer for godt i gang. Hvis alt er optaget, kommer du på venteliste. Se kontaktperson bagerst i Hyldeposten.
 Redaktionen
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V R I D S LØ S E L I L L E
ANDELSBOLIGFORENING
afholder
Ordinær generalforsamling
Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00
i Musikteatret, Bibliotekstorvet 1-3, Albertslund
Program
18.40-19.00
19.00-

Indskrivning
Generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
2. Valg af 2 dirigenter
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalgsformand
5. Godkendelse af dagsorden
6. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
7. Godkendelse af foreningens reviderede regnskab for 2015
8. Godkendelse af foreningens budget for 2017
9. Godkendelse af bestyrelsens forslag til Målsætningsprogram
for 2016-2020
10. Godkendelse af bestyrelsens forslag til Handlingsprogram for
2016-2017
11. Indkomne forslag
Skal være BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup i
hænde senest den 5. maj 2016 kl. 10.00
12. Forslag om at forsætte delegering af kompetencen til at godkende boligafdelingernes regnskaber fra generalforsamlingen
til organisationsbestyrelsen
13. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
14. Valg af 3 suppleanter
15. Valg af revisor
16. Eventuelt
Adgang og stemmeret
Adgang til den ordinære generalforsamling har medlemmer af boligorganisationen, disses myndige husstandsmedlemmer samt ansatte.
•
Stemmeret har kun bolighavende medlemmer og andre myndige i
husstanden.
•
Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
•
Stemmesedler udleveres på den ordinære generalforsamling mod
forevisning af dokumentation som bolighavende i VA.
•
Dokumentation: sygesikringsbevis/sundhedsbevis eller dokumentation for betalt husleje.
Materiale
Fra den 12. maj 2016 kan materiale til den ordinære generalforsamling afhentes på ejendomskontorerne i normal åbningstid og hos
BO-VEST i åbningstiden mandag-tirsdag-onsdag og fredag fra kl. 10 14 samt torsdag kl. 10 - 17. Desuden vil materialet være tilgængeligt på
BO-VESTs hjemmeside www.bo-vest.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING
Malervangen 1• 2600 Glostrup • tlf. 88 18 08 80 • e-mail: bo-vest@bo-vest.dk

20

Husdyrudvalget informerer
Flere hundeposeholdere
Der vil i den nærmeste fremtid blive opsat flere
hundeposeholdere, som bliver sat strategiske
steder i Hyldespjældet.
Vi er meget glade for, at beboerne er flinke til at
bruge hundeposerne, men vi må også konstatere at der nogle som
går rundt i Hyldespjældet og lufte hund, og ikke samler hundenes
efterladenskaber op efter sig. Vi vil alle gerne have et rent og pænt
område, og det ser altså ikke særligt godt ud når hundenes efterladenskaber ligger synlige rundt omkring.
Der er desværre også nogen, som godt nok samler efterladenskaber
op, men så efterfølgende kaster poserne ind i buske og sågar ind i
folks haver, I må meget gerne bruge de dertil opsatte skraldespande.

Hundelegepladsen
Efter vinterens sne og storm, var der mange træer som fik knækket
store grene, dette gælder også træer ved hundelegepladsen. Det har
resulteret i, at der inde på pladsen ligger en del store og små grene.
Der vil, når vejret arter sig, blive ryddet grundig op inde på hundelegepladsen, så det igen er muligt, at hundene kan komme ind og lege.
Vi ønsker alle et dejligt forår
HUSDYRUDVALGET

DE FIRBENEDE
Henvendelse på hverdage mellem kl. 9-10
Dyrlæge Inger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev
4632 Bjæverskov
Telefon: 34 82 82 02
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Se dig for, når du vil bruge paller inde og ude
De seneste par år er det blevet moderne at bruge fragtpaller til andet end at
fragte gods med. Men paller kan være fulde af kemikalier, så tjek dem, inden
du tager dem indendørs, eller bruger dem til højbede for spiselige afgrøder.
Træpaller produceres til forskellige formål og har forskellig kvalitet og holdbarhed. De produceres også forskelligt i forskellige lande, da der ikke er ens regler for miljø, og for hvilke kemikalier de må behandles med.
Det kan derfor være sundhedsskadeligt at bruge imprægnerede paller til møbler og højbede - eller brænde dem af i brændeovnen.
Hvis du vil undgå, at pallerne er trykimprægnerede
eller behandlet med andre
kemikalier, skal du bruge
europaller eller DS-paller.
Europaller er genbrugspaller med en international
standard, der i stedet for
trykimprægnering eller behandling med andre giftige
væsker, er varmebehandlet.
DS-halvpallen (Dansk Standard) svarer til en halv EUR-palle og er en returpalle, som kun benyttes i Danmark. Set fra langsiden har godkendte europaller
på højre klods bogstaverne ’EUR’ eller ’EPAL’ og på den midterste klods er der
et mærke for varmebehandling.
Pas på paller med spånklodser
Klodserne på både en europalle og en DS-halvpalle kan være lavet af
spånklodser eller rent træ. Hvis du skal bruge pallen til at lave indendørsmøbler af, er det bedst at bruge en palle med træklodser, da spånklodserne kan
indeholde lim, som kan være lavet af sundhedsskadelige stoffer.
Du skal også være opmærksom på, at en brugt palle godt kan være sundhedsskadelig at bruge som møbel, hvis pallen har været brugt til at fragte kemikalier, maling eller olie, som er lækket undervejs og trængt ind i træet.
							Med venlig hilsen
							Agenda Center Albertslund
							www.agendacenter.dk
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Tøjbytteboden
Tøjbytteboden har stadig åben om søndagen
Tøjbytteboden har, i den seneste tid, oplevet en del ”lukkedage” grundet
manglende mandskab. Dette har også betydet, at passerne har oplevet en
nedgang af besøgende i ”boden”, hvilket er naturligt, når man oplever at komme til en lukket dør, når den skulle være åben.
Der er nu blevet fundet ekstra mandskab, hvilket betyder at Tøjbytteboden vil
være åben hver søndag, frem til sommerferien i juni måned.
Vi kan dog stadig bruge flere frivillige hænder, til at hjælpe med at fordele vagter på åbningsdage. Skulle du være interesseret, så kontakt os gerne.
Følg os på Facebook, hvor der kommer til at stå om åbningstider og hvis vi
bliver nød til at holde en lukkedag.
Med venlig hilsen
TØJBYTTEBODEN
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Vær med til at gøre Hyldespjældet smukkere
Så kom foråret til Hyldespjældet, så nu er det tid til at gøre noget
ved haverne samt fællesarealerne.
Hvis du sammen med nogle naboer har lyst til at gøre noget ved fællesarealer, kan du søge Udearealudvalget om at få dækket udgifter til
beplantning, blomster m.v.
Ansøgning afleveres til: Ole Kristensen, Tingstræderne 15
eller sendes på mail til: ole.kristensen@hyldenet.dk.

Sådan mindsker du tøjspild
Vi danskere er en af de mest tøjforbrugende befolkninger i verden, men kun en lille del af vores
tøj bliver genbrugt. Det bør der ændres på, for produktionen af nyt tøj har store konsekvenser for
både mennesker og miljø - og der er mange alternativer til at købe nyt tøj og smide det ud, når du
ikke gider bruge det mere.

Køb kun det, du bruger
Tøj, du aldrig bruger, har et lige så stort miljøaftryk som det, du bruger hele tiden.
Lån og lej tøj
Hvis du skal bruge en kjole til en festlig lejlighed og ved, at du ikke kommer til at bruge den mere
end et par gange, kan du låne eller leje den.
Byt eller sælg dit brugte tøj
Tøjspild handler ikke kun om det tøj, du køber. Det handler også om, hvad du gør med dit tøj, når
du ikke vil bruge det længere.
Byttemarkeder til tøj kan du blandt andet finde gennem forskellige Facebook-sider. Du kan også
selv arrangere en hyggelig aften med dine venner, hvor I kan bytte tøj internt. Brugt tøj og fejlkøb,
kan du også sælge på et loppemarked eller online.
Doner dit brugte tøj
Genbrugsforretninger og velgørenhedsorganisationer tager gerne imod dit brugte tøj. Her kan dit
tøj få forlænget sin levetid og gøre noget godt for udsatte mennesker.
Og så er der selvfølgelig børnetøj. Det går ofte helt naturligt i arv til familiemedlemmer eller venner. Hvorfor egentlig ikke gøre det samme med dit eget tøj, når du ikke selv vil bruge det længere?
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
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Få mere økologi ind i hverdagen
Kunne du tænke dig at passe mere på miljøet, undgå pesticidrester i din mad og give de
dyr du spiser bedre forhold, så er her 8 gode øko-valg, der vil gøre en forskel:
Køb økologisk mælk og send køerne på græs.
Mens alle økologiske køer kommer på græs i sommerhalvåret, gælder det kun 16 procent
af de ikke-økologiske køer.
Økologiske æg kommer fra høns, der har plads til at baske med vingerne
En økologisk høne har mulighed for at komme udendørs, og har 50 gange så meget
plads som en burhøne.
Økologiske æbler og pærer indeholder ikke andet end frugt
Både æbler og pærer, der ikke er økologiske, kan have et højt indhold af pesticidrester. Især hvis de kommer fra udlandet. Økologiske pærer og æbler er ikke sprøjtet
med gift.
Vælg økologiske bananer og giv pesticiderne en på skrællen
Der bruges store mængder pesticider til at dyrke ikke-økologiske bananer. I en test
fra fødevarestyrelsen blev der fundet rester af sprøjtegifte i 49 ud af 53 bananer. En
svensk undersøgelse fandt ikke mindre end syv forskellige gifte mod insekter og
svampe – ikke bare i skrællen, men også i selve frugtkødet. Til gengæld var alle de
undersøgte økologiske bananer helt fri for giftstoffer.
Økologisk kaffe med fylde, blødhed og en god smag i munden
I den ikke-økologiske kaffeproduktion anvendes nogle gange pesticidet methyl parathion, der er ulovligt i EU og USA, fordi det er meget giftigt for både mennesker,
fugle, fisk og pattedyr.
Vælg økologiske havregryn og skån grundvandet for sprøjtegifte
Et kilo økologiske havregryn skåner hele 680 liter grundvand for pesticider.
Brug knolden. Vælg økologiske kartofler og skån naturen for sprøjtegift
Konventionelle kartofler indtager førstepladsen som den mest sprøjtede afgrøde herhjemme. Økologiske kartofler sprøjtes til gengæld ikke.
Betyder dyrevelfærd og miljø noget for dig?
Økologisk kød gavner ikke kun dyrevelfærden, det er også godt for miljøet. Økologiske dyr skal nemlig have økologisk foder. Økologiske dyr får også mindre medicin.
Konventionelle svin får fx 3-20 gange mere antibiotika end økologiske grise.
Med venlig hilsen
Agenda Centrer Albertslund
www.agendacenter.dk

25

☺

Aldrig har Junglestien været så fin og flot
Det skyldes de 25 frivillige, der gav et ordentligt nap med søndag den 17.
april. 270 kilo blev det anslået, vi fik samlet sammen! Så nu er den klar til nye
oplevelser, udforskning og hulebyggeri.
Vh GMU / Povl M
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Der arbejdes på at rydde op ved Junglestien

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Janne E. Storm
Tingstræderne 5
61 77 86 91
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
22 32 04 99
Miriam Holst
Åleslippen 57
29 27 79 43
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3
40 22 78 90
Mette Morsing
Ulkestræde
		
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

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

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

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

27 64 05 94
43 64 06 86
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Klunsergruppen
Bahjat Chamani
Bjarne Buzdeweicz
Gitte og Ole
Helene Eskildsen
Grethe Dencher
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
Michael Larsen
Thomas Ottesen

Tingstræderne 1
Støvlestræde 5
Tingstræderne 15
Høkerlængen 6
Mesterslippen 8
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
Store Torv 23
Tværslippen 5

50 37 48 70
40 10 23 33
22 71 56 97
43 64 96 86
26 73 64 92
25 37 32 40
28 99 74 47
43 64 96 86
43 64 32 38
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
53 63 47 81
60 81 86 76

		
Lammelauget
Victoria Dahl
Mikkel Pandrup
Morten Rude
Povl Markussen

Storetorv 5
Torveslipperne 14
Væverlængen 4
Tømmerstræde 3

60 73 76 66
26 82 80 94
27 64 05 94

		
Motionslokaleudvalget		
Brian Norup Poulsen		
Gitte Elise Klausen
Snorrestræde 13
Grethe Dencher
Mesterslippen 8
Mirian Holst
Åleslippen 57
29 27 79 43
Laila Kiss
Torveslipperne 15
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Nyindflytterudvalg		
Jan Dahl
Maglestræde 13
25 37 32 40
Miriam Holst
Åleslippen 5
29 27 79 43
		

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 37 32 40
22 71 56 97
21 22 75 13

		

Tøjcafé / Tøjbyttebod
(Bøger afleveres på vaskeriet)		
Anne Duer-Jensen
Skipperlængen 6
26 79 04 29
Gloria
Storetorv 18
53 55 53 73
Helga Sandau
Torvelslipperne 4
91 66 16 93
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
Laila Kiss
Torveslipperne 15
Ole Kristensen
Tingstræderne 15
Victoria Dahl
Storetorv 5
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25 96 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40
23 69 61 16
28 99 74 47
22 71 56 97
60 73 76 66

Udlån
Udlån af
af nøgler
nøgler og
og værktøj
værktøj

Henvendelse
Henvendelsepå
påfølgende
følgendeadresser:
adresser:
		
		
kr.kr.
i depositum)
Autoværksted
(200
i depositum)
Autoværksted (200
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde5		
5		

4040101023233333

Bordtenneis
Bordtennis og gymnastiksal
Janos
Storetorv
6 6		
4343
6363
6262
04
JanosKatona
Katona
Storetorv
04 		
Boremaskine
Boremaskine
Jan
Maglestræde
2525373732324040
JanDahl
Dahl
Maglestræde13		
13		
		
		
Brædder		
Brædder		
Niels
Bomslippen
43436262070792
NielsPeter
PeterDahl
Dahl
Bomslippen4 4
92		
Cykelværksted
Cykelværksted
Morten
Væverlængen
26268282808094
MortenRude
Rude
Væverlængen4		
4		
94 Nielsen
Tobias
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78
		
44
Havefræser
Palle
Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23 33
		
		
Havefræser
Kattetransportkasse
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23
Victoria
Dahl
Storetorv 5			
60 73 76 66
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Kattetransportkasse
Keramik
Victoria
Storetorv 5			
Harry
LindDahl
Torvelængerne
8
43606273387637
66
		
Større
haveredskaber: Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Keramik
Henv.:
Kl. 17-18
HarryBruzdewicz
Lind
Torvelængerne
Bjarne
Støvlestræde
5 8
4043
1062
2338
33
37
Træværkstedet
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
40 10 23 33
Større
haveredskaber:
Henv.:5 Kl. 17-18
Jørgen
Lou El-hækklipper, Græstromle,
Færgeslippen
1
26 20 3203
Drænspade,
Pælebor
Morten
Væverlængen
26408210802394
BjarneRude
Bruzdewicz
Støvlestræde45
Patrick
Wilson
Pugestræde 9
61 60 89 03
33
Peter Kristensen
Åleslippen 1
23 31 86 42
Træværkstedet
30

Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
40 22 78 90
FU			Sif Enevold				Væverlængen 4		31 45 67 47
Medl.			
Laila Kiss				
Torveslipperne 15
28 99 74 47
			Jørgen Lou				Færgeslippen 1		
Kasserer		
Per Zoffmann			
Åleslippen 57		
21 22 75 13
Suppleant		
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
31 61 10 97
			
Marianne Faust Pedersen Tømmerstræde 1
60 88 60 31
Sekretær		
Bente Eskildsen			
Ejendomskontoret
60 35 2706
Revisor		
Ole Kristensen			
Tingstræderne 15
22 71 56 97
			Birgit Dahl				Maglestræde 13		22 98 38 39
			

Repræsentantskabet BO-VEST
				 Sif Enevold

				

Væverlængen

31 45 6747

Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
Åleslippen 1		
			
Povl Markussen			
Tømmerstræde 3
Ekstern post:
Tove Schouw			
Høkerlængen 5
Trykker:		
Elisa Christiansen		
Suderlængen 11		
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
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23 31 86 43
27 64 05 94
22 80 99 99

Afleveringsfrist
til næste nummer er den 18. juni 2016
Indlæg sendes til:
pm@hyldenet.dk

Har du noget på hjertet?
Er der nogen her i Hyldespjældet, der kunne have lyst til at fortælle om
deres oplevelse ved at bo her? Så hører vi meget gerne fra jer, der både
har boet her i kort og i lang tid.
Vi modtager gerne læserbreve med jeres synspunkter og oplevelser.

☺ Redaktionen

