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

Åbningstider:      Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18 
Ejendomsleder:  Jesper Handskemager    
Førstemand:       Konst. Franklin Belo De Souza,     
Kontorassistent:  Bente Eskildsen

Ved akut hjælp
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO-VESTs åbningstider   
            70 25 26 32

Vaskeriets åbningstider:   Alle dage 7-22

Hyldecaféens åbningstider: Tirs- og torsdag 17-20   Køkkenet lukker 19:30

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

Fejl på internetforbindelse- kontakt Dansk Kabel tv support på  69 12 12 12 
Åbningstider mandag-fredag kl. 9-20, Weekend og helligdage kl. 10-16

Fejl på alle TV signaler / intet signal - 
kontakt: Dansk Kabel TV, TV-afdelingen på      43 32 47 50

Fejl på YouSee boks, en enkelt kanal eller bland-selv-pakke 
kontakt You See på           70 70 40 40
Åbningstider: Hverdage 8-20 ·        Weekend/helligdage 10-20            

Spørgsmål om dit TV-  eller internetabonnement, regning mv. - 
kontakt Antenneforeningen af 1986, 
Åbningstider mandag -fredag kl. 10-14, dog torsdag kl.til kl. 17  77 99 29 55

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



3

 Der afholdes budgetbeboermøde
den 16. september 2019 kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv 7

Dagsorden:
1. Formalia: Valg af dirigent, referenter og stemmeudvalg og godkendelse af for-

retningsorden for afvikling af digitale beboermøder

2. Status på helhedsplanen ved projektleder Kristian Overby

3. Budget og økonomi for afdelingen: 

- Godkendelse af budget 2020, herunder beboeraktiviteter

- Godkendelse af langtidsplanen, herunder udskiftning af skure og mate-
rialegård mm.

4. Indkomne forslag

5. Det grønne Miljøudvalg(GMU):

a. Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab

b. Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingsplan 2019-20

c. Valg til GMU ( 3 medlemmer)

6.   Udearealsudvalget(UAU):

a. Godkendelse af beretningen

b. Revision af plejeplanen

c. Valg til UAU ( 5 medlemmer)

7.   Valg til motionsudvalg ( 4 medlemmer)

8.   Valg til træværkstedsudvalg ( 4 medlemmer)

9.   Suppleringsvalg til byggeudvalget

10.   Eventuelt

11.   Oplæsning og godkendelse af referat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 2. september på den digitale hjemmeside 
eller direkte til afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk eller gennem brevsprækken til 
ejendomskontoret, Store Torv 39.

Materialet til beboermødet lægger vi også på den digitale hjemmeside og uddeler til 
alle husstande i Hyldetryk senest 1 uge før beboermødet.

Link til den digitale hjemmeside ligger på hyldenet.dk. via dit personlige log-in.
Første gang skal du bruge nem-id og efterfølgende laver du dit eget log-in.

Venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen
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Vedligeholdelsesreglementet 

På beboermødet i juni gennemgik en repræsentant fra BO-VEST udkastet til 
vedligeholdelsesreglement for Hyldespjældet. Det blev senere godkendt ved 
den digitale afstemning.

Vedligeholdelsesreglementet er en beskrivelse af, hvem der skal vedligeholde, 
hvilke dele af boligen. Det er også en beskrivelse af, hvilken standard boligerne 
skal have ved overtagelse, i boperioden og ved fraflytning. 

Råderetskatalog

På næste beboermøde den 28. august skal vi behandle udkast til et nyt råde-
retskatalog.

Reglerne om råderet giver dig mulighed for at forbedre eller 
ændre/forandre din almene bolig. Råderetten er din ret som 
beboer til at forbedre din bolig og få godtgjort en del af udgif-
terne, hvis du flytter, inden forbedringen er afskrevet.

Udkastet ligger på den digitale hjemmeside og husstands-
omdeles til alle boliger.

Niveau for vedligeholdelse indtil helhedsplanen er gennemført

På beboermødet i marts blev afdelingsbestyrelsens forslag til niveau for ved-
ligeholdelse godkendt. Forslaget indeholder en nærmere beskrivelse af, hvor-
når og hvordan der foretages udbedringer/vedligeholdelse, mens vi venter på 
helhedsplanen. Det indebærer, at driften skal iværksætte de nødvendige repa-
rationer, som holder boligen tæt og uden skimmel i et forsvarligt niveau.

Notatet ligger på hyldenet.dk under beboerinformation. Her kan du bl.a. andet 
læse om, hvad der skal gøres ved tætte tage, vinduer og døre, råd i entregulve 
og meget mere.

Standard for emhætter og plan for udskiftning

På samme beboermøde blev standard for emhætter ved de løbende udskift-
ninger ligeledes godkendt. Standarden er energimærkning A, sugekapacitet på 
min. 400 m3 pr. time, støj max. 60 db ved højeste effekt og pris pr. stk. ca. kr. 
3000 + 2000 kr. til ombygning.

Vi har nu afsat 127.000 kr. i langtidsplanen pr. år til den løbende udskiftning. 

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 
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Budget 2020

På beboermødet den 16. september fremlægger vi et forslag til bud-
get 2020 med en huslejestigning på 2,61%, svarende til 663.000 kr.

De væsentligste ændringer i forhold til budget 2019 handler om stig-
ning i grundskylden, højere udgifter til renovation, forsikringer, it, 
drift af kontor og lønninger. 

Der er også noget, der trækker den anden vej, idet vi har et lån til badeværel-
sesrenovering, som udløber ultimo 2019. Desuden blev affaldsøer og p-pladser 
afskrevet via overskuddet i 2018 og bortfalder dermed i budget 2020.

Langtidsplanen

Vi fremlægger også langtidsplanen, som indeholder alle de elementer i bebyg-
gelsen, der skal vedligeholdes og fornyes løbende og periodisk over de kom-
mende 20 år.

Vi indbetaler hvert år ca. 8.2 mio. til langtidsbudgettet. Det indeholder bl.a. en 
afsættelse til skure og hegn i 2023-24 på 15 mio., bidrag til helhedsplanen på 
45 mio., ny materialegård på 6 mio., nye vandinstallationer mm. på 1.1 mio., og 
årligt til flytteboliger 900.000 kr. 

Desuden skal der, som følge af ny lovgivning, afsættes 350.000 kr. hvert 5. år 
til en ekstern, uvildig byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om langtids-
planen er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter.

Langtidsplanen lægges sammen med budget 2020 på den digitale hjemmeside.

Mød afdelingsbestyrelsen
Hvis du har noget du gerne vil tale med afdelingsbestyrelsen om, så kom til 
”Åbent hus” på kontoret ved ejendomskontoret.

Vi giver en kop kaffe, og hvis vi ikke kan svare på dine spørgsmål eller gode 
ideer, vender vi tilbage senere med et svar.
Søndag den 29. september og søndag den 27. oktober kl. 15-16.30.

Forsidebillede:
Lorry var forbi i løbet af sommeren og lavede et indslag om vores skulpturbank. 
Med sig havde de en ”anbefaler-sten”, som de lagde foran skjoldene ved opgan-
gen til Torvelængerne. Læs mere i Hennings indlæg på side 8 i dette nummer af 
Hyldeposten ☺
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Vandskader:
Der har i forbindelse med den meget voldsomme regn i 
august, været en del steder, hvor der er kommet vand ind 
i boliger, og i Cafeen. Vi har fået sat tagmand på alle ste-
der, og har den glæde, at de tidligere sager ikke er sprun-
get læk igen. Tak for hurtige reaktioner fra jer alle, det be-
tyder at skader ikke bliver så omfattende.

Asfaltbelægning StoreTorv og Slipperne:

Det er lykkes at få lagt ny asfaltbelægning på par-
keringspladsen og indkørsel til StoreTorv og Åleslip-
pen. Vi har haft lånt det græsareal der er ved Birke-
lundgård. Næsten alle har parkeret andre steder. Vi 
beklager besværet og takker for at alle har hjulpet 
med at få det til at lykkes.

Fjernvarmebrud bagstræde Høkerlængen og Bryggerlængen
I juli har der været et brud, som er dækket til.

Det er et brud som er midlertidig lappet, det skal 
udbedres, for at garanterer en kontinuerlig proces 
for reparationen vil det bliver lavet hen i august/
september.

Hullet vil frem til den endelige reparation være af-
dække med plader, så strædet kan åbnes igen. 

Vaskeriet, reservation:
Det er nu muligt at foretage reservation via mobil eller compu-
ter. Der skal bruges APP e-vaskeri, eller www.e-vaskeri.dk .

Du skal bruges din aktiveringskode til at blive opret-
tet som bruger på www.evaskeri.dk, skal du først aktive-
re din vaskebrik i vaskeriet

Det er muligt at reservere 2 vaskemaskiner i 15 minutter via straks reservation.

NYT FRA DRIFTEN
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Nedgravet affaldsbeholder:
Tømning af vores affald fra de nedgravede beholdere har været meget mangel-
fuld her hen over sommeren. Årsagen er at den skraldefirma, der står for tøm-
ning, ikke har haft det rigtige personale, hverken på kontoret eller i lastbilerne. 
Dette skulle nu være bragt på plads, og Vestforbrændingen, som er vores kon-
takt, har lovet ,at vi ikke betaler for de tømninger som er sprunget over.

Desværre har det betydet at pap og rest i flere tilfælde har stået op over kan-
ten, hvilket har medført, at affald er blevet spredt rundt om alle beholderne. 
Driften har gjort et stort stykke arbejde for at fjerne affald, men vi har beklage-
ligvis ikke kunne følge med hver gang.

Vores beholder er vasket af eksternt firma sidst i juli, således, at gener med 
lugt reduceres mest muligt.

Personalenyt
Frank Hansen har været ansat som afløser i Hyldespjældet. Frank fratræder 1. 
september. Vi takker for den indsats, som Frank har ydet, mens han har været i 
Hyldespjældet.

Ejendomskontoret 

Nekrolog
 
Lørdag den 13. juli døde Bahiat af kræft. Lægerne havde givet hende 6 må-
neder, men hun fik kun 1. 

Bahiat var et kendt ansigt ikke mindst på Genbrugsgården, hvor hun gen-
nem mange år tog sin tjans, hvad enten hun havde vagt eller ej. Hun ville 
gerne gøre, hvad hun kunne, for at få vores lille lokale samfund til at fungere. 
Hendes dansk var ikke det bedste, men det kunne hun så også få trænet 
gennem arbejdet på Genbrugsgården. Altid var hun hjælpsom – både for 
naboer, og hvis en af os andre klunsere havde brug for en afløser. Selv da 
hun lå syg derhjemme, fortalte hun, at hun tænkte på Genbrugsgården. 

Nu mangler hendes børn og børnebørn et fast samlingspunkt i deres tilvæ-
relse. Æret være hendes minde!

Povl Markussen
Klunsergruppen 
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Lorry anbefaler
Henover sommeren, har TV2 Lorry kørt en række serie under overskriften 
”Oplev Lorryland”, hvor TV2 Lorry besøgte en række byer/kommuner i Re-
gionen. Onsdag d. 31. juli kom besøget til Albertslund, hvor man – udover at 
besøge Dyregården og Sundhedshuset - også kom forbi Hyldespjældet og 
ikke mindst vores skulpturer.

Det blev til et rigtigt flot indslag om Hyldespjældets Skulpturbank, og der blev 
vist en række af vores mange skulpturer.

Ved alle udsendelser har TV2 Lorry efterfølgende afleveret en sten, som in-
dikerer, at dette område anbefaler TV2 Lorry at besøge. Denne røde sten 
med tekst, blev lagt lige ved indgangen fra Store Torv til Folkets Plads og 
Torvelængerne. 

Endnu en anerkendelse, af vores fantastiske område.

Udsendelsen kan ses via følgende link: https://www.tv2lorry.dk/oplev-lor-
ryland/oplev-lorryland-ta-med-til-albertslund

vHenning Larsen
Torvelængerne 11

         

Foto Henning Larsen
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              F Æ L L E S S A N G

Kan du lide at synge og synge sammen med andre

Så kom til sangaften i cafeen

Morten Praem fra Albertslund Musikskole spiller til sangene

Mandag den 23. september 
Fredag den 25. oktober 

Begge dage kl. 19.30-21.30

Velkommen
Cafestyregruppen

På hjemmesiden www.hyldespjældet-renovering.dk samles alle dokumenter 
og informationer om renoveringen. Så er der noget, du mangler eller er i tvivl 
om i fht. den store helhedsplan, vi skal i gang med, så er hjemmesiden et godt 
sted at starte. 

Bl.a. kan du nu også se Spørgsmål og Svar fra infomøde om genhusning 23. 
maj for beboere i Hyldespjældets 3-etagersboliger og tilhørende supplements-
rum. 
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   I CaféeN       2019
  
      Spillet starter kl. 14:00  
  Cafeen åbner kl. 13:30

     
 Plader koster 10 kr. stk.
  og er gyldige til alle 6 spil.                                                              

   Vi spiller om éen række, to rækker, samt fuld plade i hvert spil  

    

 Der kan kun betales med kontanter

 Der serveres gratis kaffe & the              
                                                         

Øl & sodavand kan købes til de 
normale Cafe-priser

 
  Vel mødt 
    Victoria & Deano.

15. september
6. oktober
3. november (andespil)
1. december (julebanko)
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15. september
6. oktober
3. november (andespil)
1. december (julebanko)

Cafeen er startet op igen og vi fortsætter med 
at servere vores lækre desserter udover den 
daglige menu indtil uge 41.

I cafeen hører vi tit både søde og sjove be-
mærkninger. Den dag vi serverede grillede 
kyllingespyd kom en ung dreng op til Lillian 
(frivillig i cafeen) og spørger: Er maden hjem-
melavet? Lillian svarer: Selvfølgelig er den 
det. Drengen spørger: Er maden også lavet 
med kærlighed... Lillian svarer: Det er den så 
sandelig. Og det kan Joan kun bekræfte 😊

Uge 40 vil cafeen holde lukket, da Joan skal 
på en uges ferie i Tyrkiet 😊

Derefter starte vi op med at servere suppe og 
bage kage.

Er du/I interesseret i at være frivillig (passer) i cafeen, kan du blot møde op i 
åbningstiden (tirsdag og torsdag kl. 17-20 ) og få en snak med en af de andre 
frivillige eller Joan.

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

Livets gang 
i Caféen

Priser Hyldebo-
ere:

Voksne:  43 kroner
Børn 7-14: 20 kroner
Børn 3-6:  10 kroner

Dagens suppe:  kr. 16
m/ genopfyldning kr.  20 

Dagens suppe fra uge 41
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Tirsdag 3. september
Oksesteg med bearnaise, små kartofler og bønnesalat
Stegt portobello med sød kartoflel fritter og salat

Torsdag 5. september

Kylling bryst med pesto/ost samt bagt squash
Pasta med pesto og grillede grøntsager

Tirsdag 10.september

Frikadeller med kartofler, brun sauce, agurkesalat
Stegt halomi med taco og fermenteret kål

Torsdag 12. september

Kyllingegryde med kikærter, ris og salat
Grøntsager i asiatisk sur/sød sauce med ris og salat

Tirsdag 17. september

Buffet

Torsdag 19. september

Mørbradgryde med mos og salat
Champignongryde med mos og salat

Tirsdag 24. september

Flæskestegs sandwich med hjemmelavet rødkål, agurkesalat og en 
kål/æblesalat
Refried beans i tortilla med salsa, guacamole og salat

Torsdag 26. september

Mexicansk kalvegryde med ris og salat
Nudler med grøntsager i rød karry sauce

September

DAGENS DESSERT:

      Se Sandwich-skiltet i caféen: 
 17 kroner
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Lukket i uge 40
Tirsdag 8. oktober

Skipperlabskovs med hjemmebagt rugbrød og salat
Vegetarisk svensk pølseret med salat

Torsdag 10. oktober

Nakkekoteletter i fad med bananer, karry-
sauce og salat
Pasta/grøntsags gratin med salat

Tirsdag 15. oktober
Kalvesteg med kartofler, champignon sauce og salat
Fyldt græskar med cremet perlebyg og salat

Torsdag 17. oktober

Tortilla med mexicansk ribbensteg, ris, salsa og fermenteret kålsalat
Vegetariske kålrouletter med ris og tomatsauce og salat

Tirsdag 22. oktober langbordsmidddag

Forloren hare med kartofler, vildtsauce, 
waldorfsalat og ribsgele

Vegetarisk enebærgryde med kartofler og salat

Torsdag 24. oktober

Pasta med cremet kylling/grøntsager og salat
Tærte med broccoli/tomat og salat

Tirsdag 29. oktober

Kalkun cuvette med pasta og grøntsags sauce
Broccoli tærte med salat

Torsdag 31. oktober

Spanske kødboller i tomatsauce med kartoffeltortilla og salat
Pasta med linsesauce og nøddegremolata

Oktober
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Udlejning af beboerhuset   ”Spjældet”

Udlejning af Beboerhuset aftales med Joan
Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig henvendelse i caféen.

Pris for leje af Beboerhuset:
En dag: Kr. 750 (betales v/booking)
To dage:      Kr. 1100 (betales v/booking)
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 beboerhuset fra kl.12 (dette af hensyn til rengørin-
gen).

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer. 
Henvendelse hos Joan i Caféens åbningstid kl. 19-19:30
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Asbest i skurtage
På baggrund af den usikkerhed, der har været om tagpladerne på vores gamle 
skure, har afdelingsbestyrelsen, som lovet på beboermødet, fået en redegø-
relse fra Byggeafdeling i BO-VEST, som i sin helhed kan læses på Hyldenet.dk 
og renoveringshjemmesiden.

Vores tagplader på skurene indeholder asbest og skal 
derfor behandles med omhu efter de retningslinjer, der er 
gældende på området. Det er vigtigt, at der sker mindst 
mulig spredning af fibre fra tagpladerne, uanset om det er 
fra skader, eller når tagpladerne nedtages.

I forbindelse med helhedsplanen er det besluttet, at der også skal ske renove-
ring af de gamle skure og dermed udskiftning af tagpladerne. 

I forbindelse med udarbejdelse af denne redegørelse, har driften og BO-VEST 
foretaget gennemgang af alle skure, og der er en række steder, hvor der er tid-
ligere/gamle skader, typisk et hjørne, der er knækket af en tagplade. 

Ifølge gældende vejledninger er asbestfibre ikke farlige, så længe de sidder 
fastbundne i et materiale, så de ikke frigives til luften og indåndes. Det er først, 
når taget skal gennembrydes eller skiftes, der er risiko for, at asbesten frigives. 

Derfor gør driften ikke noget ved disse gamle skader. 

Da tagpladerne bliver udskiftet senest i 2024, anbefales det, at der ikke udføres 
unødvendige arbejder, der medfører risiko for indånding af asbest, inden den 
planlagte fjernelse er asbestpladerne. 

Driften skal sikre, at der ingen bevoksning er på tagene, herunder 
træer/grene, der kan skade eksisterende tagplader. Hvis det sker, 
at en plade bliver skadet, skal hele pladen hurtigst muligt udskiftes 
med ny eternitplade uden asbest og følge anvisningerne til bort-
skaffelse og sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer. 

Du kan altid henvende dig til ejendomskontoret, hvis du er i tvivl om dit tag har 
en gammel eller en ny skade.,

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Reserver en vaskemaskine
Du kan reservere en maskine fra din mobil eller computer:

1. åbn e-vaskeri på din mobil eller computer

2. tryk på "Ledig nu" i nederste menubjælke

3. vælg en maskine og tryk "Reserver".
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Halloween i Hyldespjældet
Kære alle søde med-hyldeboere :-) 
Så nærmer Halloween/allehelgen sig, det er torsdag 31. oktober. 
Vi har en gruppe glade børn, som gerne vil gå fra dør til dør og samle slik 
ind hos de hyldeboere, der har lyst til at være med :-) Men vi vil ikke forstyrre 
dem, der ikke har lyst, så ligesom de sidste par år vil vi bede folk om at skrive 
deres adresse, hvis de gerne vil have besøg. 

Vil du glæde en flok meget uhyggelige børn, så tilmeld din adresse “slik eller 
ballade listen” på Hyldespjældets facebookgruppen.  
Halloween pynt foran døren virker også som en invitation til at banke på ;)
Børnene går deres „slik eller ballade”-tur ca. imellem kl. 17.30 og 19.

Hyldespjældets Halloween er blevet et tilløbsstykke både for gæster og 
slik-tyve.  
Derfor opfordrer jeg kraftigt til:

1)   Gæster også smider slik i gryden ved en familie de kender.
2)   Hvis flere familier går sammen om at dele slikposer ud, så er der altid  
      opsyn med slikket
3)   Hvis man forlader sin adresse, så gå hjem og fyld op med 20 min. mel   
      lemrum så smutter tyven ikke med det hele
4)   Stiller man skåle med slik ud på flere adresser som er næsten naboer,     
      kan der måske gå en uhyggelig vagt rundt 
5)   Grupper på maks. 10 gælder hele gruppen både børn og voksne giver  
      flere øjne på vejen og det er sjovere for dem, der har gjort noget ud af   
      pynten
6)   Køb små stykker indpakket slik, der kommer 3 gange så mange som   
      tilmedt.
7)   I år vil vi prøve med noget skiltning så man selv kan vælge kun at dele  
      ud til de tilmeldte Hyldeboere, hvis det er for overvældende med de   
      mange besøg. Alle tilmeldte adresser får et skilt de selv kan vælge om  
    de vil sætte op på deres dør 
“Hyldespjældets børn er velkomne, i an       dre må går hjem og skræm-
me jeres egen nabo” 

Vi slutter af med fælles hotdog fra ca. kl 19. i Tingstrædernes gård Der er til 
alle og laves løbende og husk der skal deles slik ud til 19.30, så lad de yng-
ste få først. I år afleverer man sit uddelte “Navne”skilt for at få en hotdog. 
Det rigtige antal “Navne”skilte kommer i din postkasse når du har tilmeldt 
din adresse og et par dage før d. 31. oktober.   
Der i år brug for hjælp til Hotdogopgaverne tilmeld dig under slik og ballade 
listen på Hyldespjældets facebookgruppe. 

Kh Janne (Tingstræderne 5)
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Hvad er Verdensmålene
 - og hvordan kan jeg gøre en forskel?

FN har opstillet 17 mål for en bedre verden, som alle FN’s 193 medlemslande har 
forpligtiget sig til at opfylde frem mod 2030. Målene spænder lige fra afskaffelse af 
fattigdom og sult, over rent vand, bedre sundhed og bæredygtig energi til klimaindsats 
og fred i verden.

Før i tiden har man arbejdet meget med de enkelte områder hver for sig, men nu har 
man erkendt, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og 
internationalt samarbejde er tæt forbundne, og ikke kan løses uafhængigt af hinanden. 
De skal håndteres samtidig.

Hvis de 17 Verdensmål skal nås, er det ikke kun de enkelte lande, der skal levere på 
dem. Vi borgere bliver også nødt til at bidrage.

Det kan vi gøre på mange forskellige måder. I Agenda Centeret opfordrer vi alle til at 
sætte sig et eller flere Hverdagsmål, som tager afsæt i Verdensmålene. Det kan f.eks. 
være at samle mindst 3 stykker plastik om dagen, ikke bruge sprøjtegift i haven, spise 
mindre oksekød, købe mere økologi, holde ferie i Danmark, cykle mere eller blive 
bedre til at sortere affald.  

Vi håber, at mange vil tage udfordringen op, og gøre Verdensmål til Hverdagsmål.

Med venlig hilsen 

Agendacenteret
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     Henvendelse på 
hverdage mellem kl. 9-10 

Dyrlæge Inger StillingNyhusvej 3, Volderslev4632 BjæverskovTelefon: 56 82 82 02

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

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

Domen  
Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94

HUSK:  at du ikke må køre på 
knallert i Hyldespjældet. 
Du skal trække knalleten.

T Ø J B Y T T E N
Holder åbent søndage 

 kl. 12:30-14
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Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson  Pugestræde 9                         81 73 59 60

Husdyrudvalget     ny mailadresse: husdyrudvalget@hyldenet.dk
Henning Larsen  Torvelængerne 11 31 61 10 97
Laila Kiss  Torveslipperne 15 28 99 74 47
Merete Larsen  Torvelængerne 11 41 43 49 82
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70

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

Klunsergruppen
Asley Dahl Store Torv 5
Bjarne Buzdeweicz Støvlestræde 5   40 10 23 33
Helene Eskildsen Høkerlængen 6   43 64 96 86
Henning Larsen Torvelængerne 11    31 61 10 97
Henrik Hansen Torveslipperne 12   61 68 77 31
Laila Kiss Torveslipperne 15   28 99 74 47
Leif Strandbech Torveslipperne 13   53 30 07 95
Nina Rytter Torveslipperne 8    41 59 06 10  
Palle Nielsen Potterstræde 4   43 64 24 08
Patrick Wilson Pugestræde 9   61 60 89  03
Peter Kristensen Åleslippen 1   23 31 86 42
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7   28 40 78 44
Troels Vitt Ulkestræde    28 58 55 55
Torben Holm Nikolajsen Tingstræderne 5   40 62  26 51
Vibeke Lange Sadelstræde 3   50 33 19 70

Lammelauget
Christina Jørgensen Torveslipperne 23 52 99 77 20
Nina Schouw Rytter Torveslipperne 8 41 59 0610 
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 
Victoria Dahl Storetorv 5                           60 73 76 66
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Motionsudvalget  
Jan Visler Torvelængerne 6
Jørgen Lou Færgeslippen 1 26 20 32 03
Laila Kiss Torveslipperne 15 28 99 74 47
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 55

Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1  22 32 04 99  

      Miriam Holst Åleslippen 57                       29 27 79 43

Skulpturudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9                    25 86 94 55  
Brott Germer   Pugestrøde 11 43 62 21 34 
GItte Hansen Torveslipperne 12 29 80 05 72 
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Per Zoffmann Jessen   Åleslippen 57 21 22 75 13

Tøjcafé / Tøjbyttebod  (Bøger afleveres på vaskeriet)  
Gitte Grandahl Pugestræde 4 21 72 25 60
Janne  Storm Tingstræderne 5 61 77 78 91
Kirsten  Sadelstræde 1  61 60 26 20
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Marianne Petersen Torvelængerne 2    21 96 06 53
Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66
Vivi Rodas.  Pugestræde 8   

Udearealudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 94 55
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31 
Gitte Elise Klausen Snorrestræde 13 27 50 52 12
Lis Livornese
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Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

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

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

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

Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

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

 
Boremaskine
Tobias Nielsen Tværslippen 7                          28 40 78 44

Brædder  
Peter Kristensen                      Åleslippen 1                                         23 31 86 42 

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

  
Havefræser
Palle Nielsen Potterstræde 4                        40 10 23 33

  
Kattetransportkasse
Charlotte  Gildestræde 1  
                   

  
Maler Atelier
Lis Livornese Tingstræderne 12                               26 65 38 10
Gitte Elise Klausen Snorresstræde 13                       27 50 52 12 

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

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

Træværkstedet: 
Keld Nielsen                           Torvelængerne 12                               
Peter Kristensen                     Åleslippen 1                                        23 31 86 42
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Afdelingsbestyrelsen

FU   Vinie Hansen   Tømmerstræde 3        40 22 78 90
FU   Sif Enevold    Væverlængen 4         31 45 67 47
Medl.   Betina Lauruhn   Åleslippen 22         31 35 01 02  
           Henning Larsen   Torvelængerne 11       31 61 10 97
     
Kasserer  Per Zoffmann   Åleslippen 57              21 22 75 13
Suppleanter Jan Visler    Torvelængerne  6        21 77 12 21 
   Peter Kristensen    Åleslippen 1         23 31 86 42
   Vibeke Lange   Sadelstræde 3         50 53 19 70
Sekretær  Bente Eskildsen   Ejendomskontoret       60 35 27 06
Revisor  Henrik Hansen   Torveslipperne 12        61 68 77 31
   
      

Repræsentantskabet BO-VEST
         Sif  Enevold    Væverlængen 4    31 45 6747

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

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

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)

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

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 392 
 

18. Oktober 2019
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

Merete og Hennings barnebarn har taget dette flotte foto, tak for det ☺


