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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@bovest.dk
Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Claus Gerdes
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

Forsidebilledet: DOMEN
Frivillige hyldeboere har netop bygget den nye
Dome for enden af Snorrestræde.
I den er der plads til, at 8 kan få bede til tomater
og agurker m.m.
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Der indkaldes hermed til
budgetbeboermøde
den 16. september 2015 kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv 7
Beboermødet vil igen blive afholdt med mulighed for at stille forslag og stemme på den digitale hjemmeside.
Læs mere om det ”Digetale beboermøde” her i Hyldeposten eller
på Hyldenet.dk.
Foreløbig dagsorden:
1. Godkendelse af budget 2016, herunder lagtidsplanen
2. Ændring af udlejningsregler for supplementsrum
3. Godkendelse af ny affaldsordning
4 Det grønne Miljøudvalg(GMU):
- Godkendelse af beretningen og agendaplanen
- Valg til GMU
5. Udearealsudvalget(UAU):
- Godkendelse af beretningen
- Revision af plejeplanen
- Valg til UAU
6. Motionsudvalget:
- Godkendelse af beretningen
- Valg til motionsudvalget
7 Træværkstedsudvalget
- Godkendelse af beretningen
- Valg til træværkstedsudvalget
8. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen
9 Eventuelt
Forslag til beboermødet kan stilles på nettet indtil den 2. september, mens opstilling til de forskellige udvalg kan ske frem til det
fysiske beboermøde den 16. september.
Materiale til beboermødet vil blive offentliggjort på nettet og uddelt i Hyldetryk senest en uge før beboermødet.
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Vi fortsætter det digitale beboerdemokrati i Hyldespjældet.
Boligministeriet har forlænget vores dispensation til at afholde digitale beboermøder i resten af 2015.
Det betyder, at beboermødet den 16. september 2016 bliver digitalt. Der bliver
dog stadig afholdt et fysisk møde. Men beboerne kan stille forslag på den digitale hjemmeside, og dagen efter mødet kan beboerne stemme over internettet. Vi kan stemme til udvalg og om de forslag, der bliver diskuteret på beboermødet. Alle får på den måde mulighed for at stemme. Også dem, der er forhindret i at deltage på det fysiske beboermøde.

Flere deltager i demokratiet
Vi har set fra de to tidligere digitale beboermøder, at der bliver stillet flere forslag, at flere deltager i afstemningen og flere deltager i det fysiske beboermøde. Derfor er vi glade for, at vi har mulighed for at fortsætte den udvikling.
Det digitale beboermøde foregår over 5 uger. Beboerne får adgang til det digitale møde onsdag d. 26. august, fire uger før det ”fysiske” beboermøde, som
foregår næsten som det plejer, med beretninger og debat. Fra start har vi to
uger til at stille forslag. Derefter er der mulighed for at debattere og udbygge
de eksisterende forslag. Fra start og frem til og med det ”fysiske” beboermøde
kan beboerne stille op til de forskellige udvalg, som er på dagsordenen.
Fire uger inde i forløbet afholdes det ”fysiske” beboermøde. Den eneste forskel på dette er, at afstemningen om de enkelte forslag, budget o.l. ikke foregår på selve mødet. Dagen efter det fysiske beboermøde modtager alle husstande et brev med information om, hvordan afstemningen foregår.
Dog har vi fået nogle erfaringer fra de to afholdte digitale beboermøder, som vi
vil bruge til at foreslå nogle få ændringer.

For det første mener vi, at dem, der stiller et forslag, skal følge det til dørs og
møde frem til beboermødet og argumentere for det, ellers bortfalder forslaget.
Dog kan en anden beboer, som er til stede ved beboermødet, opretholde forslaget.
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For det andet har det vist sig, at mange beboere ikke har stemt ved beretninger, kommissorier og regnskab, altså det som peger bagud. Hvorimod nye forslag, budgetter mm. har stor deltagelse. Derfor vil vi foreslå i forretningsordenen, at beretninger, kommissorier og regnskab behandles på det fysiske beboermøde, mens forslag, valg og budget sendes til digital afstemning.

Alle kommer med – også dem uden computer
Det er ikke alle, der er trygge ved computer eller har en derhjemme. Derfor vil
det være muligt at få en brevstemme, som ved de to tidligere beboermøder.
Følg med på Hyldenet og i Hyldeposten. Forud for afstemningen uddeles et
brev med valgkoder til alle boliger.

Velkommen til ny ejendomsleder
Vi byder Claus Gerdes velkommen som ny ejendomsleder.
Claus er 49 år og har en faglig baggrund som tømrer og bygningskonstruktør. Desuden har han stor byggeteknisk, ledelsesmæssig og økonomisk erfaring fra de sidste 9 år bl.a som inspektør i Slagelse Boligselskab og projektleder og driftschef i Lejerbo
Vi glæder os til et godt samarbejde.

Farlig affald skal du aflevere på Genbrugsgården. Det er vigtigt, for ellers forurener
det rigtig meget! Farlig affald er f.eks. maling, sparepærer, alle slags batterier, syrer og
baser, spildolie, terpentin, kemikalierester, neglelak og al anden sminke. Aflever det til
Klunserne på Genbrugsgården i åbningstiden søndag kl. 13-16 eller tirsdag 17-18.
Red

I begyndelsen af juni kom lammene. To robuste økologiske marskfår. De fire familier
i lammelauget passer godt på dem, sørger for frisk vand og foder. Men når det begynder at knibe med græs i folden, må du gerne hjælpe med grønt til dem, som afklippede grene og andet grønt fra haven.
Red
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Ændring af udlejningsregler for supplementsrummene
Der er sket en ændring af udlejningsreglerne for supplementsrummene, der
indebærer to væsentlige forandringer. Først og fremmest for beboerne i
supplementsrummene, men også for de beboere, som indtil nu har haft mulighed for at opsige supplementsrumsbeboeren med et års varsel, hvis de
gerne ville lægge det til deres egen bolig.
Ændringen skyldes, at supplementrummene ikke længere kan betegnes
som enkeltværelser, men nu betegnes som et beboelseslejemål.
Definitionen af enkeltværelser og beboelseslejemål er fastlagt af domstolene. Forskellen har afgørende betydning for opsigelsesadgang samt ventelistereglerne.
Fremover vil beboerne i supplementsrummene ikke kunne opsiges, og
de får oprykningsret efter 2 års botid. Det betyder, at beboerne i supplementsrummene kan søge bolig på den interne venteliste lige som
alle andre beboere i Hyldespjældet.
Desværre får det også den konsekvens, at vi mister den fleksibilitet, som
Hyldespjældet er født med, at nogle af vores boliger kan udvides med et
supplementsrum i takt med, at familien eller børnene bliver større.
Vi vil derfor foreslå beboermødet den 16. september, at vi ansøger kommunalbestyrelsen om at få godkendt, at hovedlejeren som den første får tilbudt
det ledige supplementsrum, når beboeren selv siger det op. Hvis hovedlejeren ikke ønsker dette, går supplemetsrummet videre til den første på en
særlig venteliste, som tilbyder supplementsrummene til unge, som er over
18 år og under 25 år og uddannelsessøgende eller under uddannelse.
Herefter tildeles supplemetsrummene efter flg. kriterier:

1. Hyldespjældets unge, der bor hjemme
2.. VA’s unge, der bor hjemme
3. Øvrige unge fra Albertslund
4. Andre
Desuden vil vi foreslå, at der ikke må bo børn i lejemålet.
Alle kriterier forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse.
På denne måde vil vi kunne sikre, at familieboligerne stadig får mulighed for
at kunne lægge et supplementsrum til.
Afdelingsbestyrelsen
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Vi har haft en velfungerende beboercafe i 25 år med veltillavet mad
og rimelige priser. Samtidig fungerer cafeen som et vigtigt mødested.
Det er værd at fejre.
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.

Program:
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.30 21.00 - 24.00

Indlevering af kager til kagekonkurrencen
Børn fra Børnehuset Hyldespjældet underholder
Cafe-Gitte kårer vinderkagen
Gratis kaffe og kagebord
Piratshow for børn og barnlige sjæle
Pause hvor vi gør klar til festmiddagen
Luxusgrill og isbuffet
Galgebakkens danseorkester

Spisebilletter til middagen kan købes i cafeen fra den 4. - 13. august.
100 kr. for voksne og
50 kr. for børn fra 4-14 år.
Gæster er velkomne og billetterne koster
150 kr. for voksne og
75 kr. for børn.
Vi glæder os til at fejre cafeen
Cafestyregruppen
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Kagekonkurrence
Lørdag d. 22. august fejer caféen sit 25 års jubilæum.
Det vil vi meget gerne gøre med et fantastisk kagebord.
Vi håber derfor, at der sidder nogle fantasifulde kagebagere
ude i Hyldespjældet.

1 præmie: Et klippekort til caféen
Kagerne bliver både dømt på, hvordan de ser ud og hvordan de
smager. Café-Gitte er naturligvis dommeren.
For at være sikker på, at der kommer nok kage, er tilmelding
nødvendig. Alle tilmeldte modtager som tak for hjælpen et gavekort til en dagligvare butik, når de afleverer kagen d. 22. august.

MVH
Janne Storm
(på vegne af Cafestyregruppen)

Jeg vil meget gerne deltage i kagekonkurrenscen
Navn_________________________________________
Adresse ______________________________________
Tlf. _________________________________________
(Aflever din tilmelding i Caféen senest torsdag d. 20. august)
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Indvielse af ny legeplads for de 0-3 årige børn den 15. august
Vi indvier den nye legeplads med et arrangement den 15. august kl. 10-16, hvor børn, forældre og bedsteforældre inviteres til at tegne på en af vores egne store robiniestammer.
Bagefter skæres tegningene ud i relief af træ-kunstneren og
andre voksne og belægges med farver.

”Kunstværket” lægges efterfølgende langs vejen ved ”Hesten” til glæde og
fornøjelse for børn og voksne.
Nordiske dyr
Selve legepladsen bliver etableret i uge 32 eller 33 omkring og på højen ved
Harry Potter legepladsen med nordiske dyr i egetræ: en ulv, en slange, en
bæver, ravne monteret på en stamme samt 4-5 stk. malede svampe.
Dertil kommer en lille rutchebane og 1-2 trapper og nogle stubbe lavet af
vores egne robiniestammer.

Vi fejrer indvielsen med et lille traktement bestående af tomatsuppe lavet over bål, friskbagte pølsebrød og grønne snacks og boblevand til
børn og voksne.
Og hvis vi er heldige kommer Janne forbi med en af sine flotte kager.

Venlig hilsen
legepladsudvalget
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NYT FRA DRIFTEN
Præsentation af ny Ejendomsleder:
Claus Gerdes 49 år
Uddannet Tømrer og bygningskonstruktør
Har 10 års erfaring fra den almene boligsektor hvor jeg tidligere
har været ansat som projektleder og Driftschef i Lejerbo København og Holbæk.
Endvidere har jeg være inspektør i Slagelse Boligselskab og i en
kortere periode været i den private udlejningssektor.

Jeg kunne kort efter min ansættelse, se at Hyldespjældet er en
lidt atypisk afdeling, på den positive måde.
En meget aktiv bestyrelse og rigtig mange aktive udvalg, som
gør en kæmpe indsats i dagligdagen.
Jeg glæder mig meget til at lære jer alle sammen at kende, de
fremtidige projekter og ikke mindst samarbejdet med bestyrelsen og de mange udvalg.

Med venlig hilsen
Claus Gerdes
Ejendomsleder
________________________________________
BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen
Storetorv 39
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DE FIRBENEDE
Henvendelse på hverdage
mellem kl.9-10
DyrlægeInger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev
4632 Bjæverskov

HEJ KREAFOLK
Kreagruppen holder sommerferie
til september.
God krea sommer til alle!
Elisa

Tårnet er stadig spærret af. Vi ved ikke, hvornår det åbner igen, men ind til da er
der ikke andet for end at nyde Tårnet, som det flotte kunstværk det er.
Red.

Mød hende på Storetorv
den 22. august kl. 16—17
Ægte trylleshow med piraten Tali.
I kan se og læse meget mere om alt,
hvad der kan tilbydes på www.tali.dk.
Lad os få gang i løjerne med den sprit
-dygtige Tali, som har vundet DM i
børnetryl i 2015.
Glæd jer,! OHØJ !
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Nyt fra Brugergruppen—juni 2015
Status på de nye affaldsordninger
Kommunalbestyrelsen besluttede i marts de 6 nye affaldsordninger,
boligområderne kan vælge i mellem. Hvert enkelt boligområde er
derfor nu i gang med at finde ud af, hvilken ordning de helst vil have. Det har de frem til den 1. november at finde ud af, hvor de senest
skal meddele deres valg til kommunen.

Derefter kommer der 3 mulige opstartstidspunkter, hvor de nye affaldsordninger kan blive sat i gang i boligområderne. Det er hhv. den
1.2. den 1.4 og den 1.10. 2016. Når vi derfor når til oktober næste år, skal alle boligområder, være overgået til den nye affaldsordning, så alle i hele byen kan sortere i
og tæt på deres bolig komme af med: Madaffald, plast, pap/karton, metal, glas, papir
og rest.

Nyt affaldsregulativ
Når vi nu får 6 nye affaldsordninger, skal vi også have et nyt affaldsregulativ, der
mere præcist beskriver, hvordan affaldet skal håndteres. Det er alt lige fra hvilket underlag beholderne skal stå på, og hvor langt skraldemanden må gå efter affaldet, til
hvad de enkelte fraktioner består af og hvilke fraktioner, man skal kunne komme af
med på de lokale genbrugspladser i de enkelte boligområder. Alt i alt løber det op i
et 50 siders langt dokument. Det var også til behandling på Brugergruppemødet i juni. Dokumentet / affaldsregulativet bliver nu sendt i høring. Pga. sommerferien er
høringsperioden forlænget til 8 uger.

Ny kommunal Vision og Strategi
Kommunalbestyrelsen har også netop sendt en ny Vision og Strategi for byen i høring. Det er også et vigtigt dokument, for det handler om, hvad der skal ske med Albertslund de næste 10 år. På det grønne område, som Brugergruppen forholdt sig til,
springer især to ting i øjnene. Dels at 60 % af vores husholdningsaffald skal genbruges i 2020 (målsætningen lige nu er 50 % i 2018), og dels at hele byen skal være
overgået til lavtemperaturfjernvarme i 2025. Det er meget ambitiøse mål, som Brugergruppen ikke desto mindre var positiv overfor. På affaldsområdet, fordi det er
vigtigt, at vi angiver en retning – at mere og mere skal sorteres. Og på varmeområdet
fordi det vil betyde en meget stor energibesparelse, men samtidig pointerede Brugergruppen også, at alle stadig skal kunne få den varme, de har brug for, og det skal være økonomisk overkommeligt.
Oplægget til ny Strategi og Vision kan ses på www.albertslund.dk/visionogstrategi
Høringsperioden slutter den 14. august 2015.
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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RØDE KORS INDSAMLING
Vi samlede 50 sække
Med venlig hilsen
Helga Sandau

Der er fuld gang i planterne på de nye skurtage. Hold øje
med dem. Ikke to tage er ens, men de er alle enormt flotte
- og de udvikler sig hele tiden over hele farvepaletten.
Red.

For- og bagbede.
Husk at fristerne for at ordne sine for- og bagbede er 15/5, 31/7 og 30/9 2015.

Husk ligeledes at du skal holde din have, som beskrevet i Hegnsreglerne.

Nyt affaldssystem
Beboermødet besluttede, at vi skal have syv nedgravede affaldsøer
rundt om i Hyldespjældet. 4 ved P-pladserne og 3 inde i bebyggelsen. I
affaldsøerne skal man kunne komme af med papir, glas, metal, plast,
pap, bio og rest. Det Grønne miljøudvalg (GMU) har haft møde med
driften og en rådgiver, og afleveret sagen til dem. Nu er det så deres
opgave, at få udarbejdet et konkret beslutningsforslag med økonomi
til beboermødet i september.
Red.
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Det er blevet sommer  – og det betyder også ferietid - derfor
holder Hyldecaféen sommerlukket hele juli måned og åbner op
igen tirsdag d. 4. august – derfor får I menuen for august måned
her - lige til at hive ud af Hyldeposten og gemme til senere brug.
22. august fejre vi Hyldecaféen 25 års jubilæum – vi glæder os til at se rigtig mange Hyldeboere til fest arrangement i løbet af dagen og til festmiddag om aften. Husk at købe billet i caféen fra 4. august.
Grethe stoppede i køkkenet i juni måned og er kommet i køkkenet på
ungdomsskolen og efterfølgende har vi haft fornøjelsen af Martin i et 4
ugers praktik forløb.
Dem der har lejet caféen i sommerferien, skal henvende sig på ejendomskontoret (åbningstiden 8.30-9.30), for betaling af depositum og udlevering
af nøgle og kode.
I ønskes alle en rigtig god sommer
og på gensyn d. 4. august i Hyldecaféen.

Tirsdag d. 4. august
*Sennep gratineret mørbradbøf m/ kartoffelbåde og salat
*Pasta ratatouille m/ salat og brød
*Dagens dessert
Torsdag d. 6. august
*Kylling i karry m/ ris og mango chutney
*Pitabrød med falafler, tomat, salat, agurk og hvidløgsdressing
*Dagens dessert
Tirsdag d. 11. august
*Græsk farsbrød m/ tomatsalat, grydestegte kartofler og tzatziki
*Æggekage m/ røget makrel, kartofler, tomat og purløg, salat og brød
*Dagens dessert
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Torsdag d. 13. august
*Okseragout m/ ris
*Fiskeburger m/ hjemmerørt remulade og salat
*Dagens dessert
Tirsdag d. 18. august
*Laks i ovn m/ forårsløg og peberfrugt og citronkartoffelsalat og bønner
*Stegte grønsager m/ frisk pasta, salat og brød
*Dagens dessert
Torsdag d. 20. august
*Amerikanske spareribs m/ coleslaw og pastasalat
*Mexi tortillawraps m/coleslaw og avocado- og tomatdip.
*Dagens dessert

Lørdag d. 22. august

Tirsdag d. 25. august
*Kylling i fad m/ rabarber og ris
*Gratineret fisk m/ nachos og salsa samt ris. Salat og brød
*Dagens dessert

Torsdag d. 27. august
*Hjemmelavede burgere m/ ovn kartofler
*Grov tærte m/ basilikum/fetacreme og tomatfyld, salat og brød
*Dagens dessert

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
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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 beboerhuse 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 Hyldecaféen en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Hyldecaféen
skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først caféen fra kl.12.00 (dette af hensyn til rengøringen).
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Søndag d. 30. august
Søndag d. 20. september
Søndag d. 18. oktober
Søndag d. 8. november (andespil)
Søndag d. 29. november (julespil)

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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”For et bæredygtigt Albertslund”

Nyhedsbrev
No. 76

Juni 2015

Affald er det helt store fokus lige nu
Som bekendt skal vi alle i hele Albertslund til at sortere vores husholdningsaffald meget
mere, og det har naturligvis vores fulde bevågenhed i Agenda Centeret. Rundt regnet
samarbejder vi i skrivende stund med halvdelen af byens boligområder, for at finde
den bedste løsninger til hver enkelte af dem. Skal de vælge stativer, to-delte beholdere,
minicontainere eller nedgravede beholdere – eller et miks? Vi tager debatten med dem
og fortæller, hvad de nye ordninger kommer til at betyde for dem, hvad de skal leve
op til, hvad de kan og ikke kan. Vi regner på deres kommende affaldstakster, hvad de
skal tage hensyn til, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det, og så selvfølgelig
hvorfor det giver god mening at sortere mere. Er der flere, der har brug for hjælp i processen, er det bare at kontakte os.
Tidsplanen for de nye affaldsordninger er, at samtlige boligområder skal give kommunen besked senest den 1. november i år om, hvilken ordning de vælger. Derefter er der tre
datoer, de kan vælge, at starte deres nye ordning op på. Det er den 1.2., den 1.4. og den
1.10. 2016.
Hvad gør man med sorteringen indendørs?
Når vi kommer lidt længere frem i processen med de nye affaldsordninger, vil vi flytte
mere og mere fokus over på, hvordan man kan få plads til alle fraktionerne indendørs.
Det gør vi ud fra logikken om, at hvis folk ikke kan overskue at sortere affaldet indendørs, så kommer de udendørs systemer heller aldrig til at fungere! Så enkelt er det!
Affaldssorteringen starter, hvor affaldet opstår: Indendørs – og især i køkkenet!
Til formålet har vi allerede lavet et
projekt med indretning af indendørs
sorteringssystemer hos 10 familier. Erfaringerne fra det, har vi omsat til en
folder og ikke mindst til indretningen
af fire demonstrations køkkenskabe, så
vi kan vise, hvordan man kan få styr
på sorteringen indendørs. Skabene låner vi gerne ud til beboerhuse og generalforsamlinger, hvor vi også gerne
vil komme og fortælle om, hvordan
man bedst griber udfordringen an.
Udvalgsformanden og borgmesteren
nærstuderer vores indrettede køkkenskabe
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Udviklings- og demonstrationsprojekt:
Nedgravede beholdere
I Herstedøster og Snebærhaven, og snart også Rødager, har de fået nedgravede beholdere. Fælles for de tre boligområder er, at det er parcelhuse. Det er ikke her, man typisk ser nedgravede beholdere, men faktisk giver det god mening. Beholderen i Herstedøster er kun til pap/karton, og den fraktion er lidt et stedbarn i de nye affaldsordninger
for parcelhusene. Der bliver nemlig ingen privat beholder ved den enkelte husstand til
pap/karton, som der bliver til de andre fraktioner. Derfor giver det både god mening
og høj service til billige penge, at etablere en fælles nedgravet pap/karton beholder i boligområdet.
I Snebærhaven er de endda gået skridtet videre. Her er det ikke kun pap/karton, der kommer i fælles nedgravede beholdere, men også metal, plast, glas og papir. Bio og rest
bliver i stativet hjemme på den enkelte parcel. I Rødager skulle de også kun have haft
en nedgravet beholder til pap/karton, men det undersøges nu, om de ikke også kan få
til alle fem genbrugsfraktioner.
Det er Agenda Centeret, der er tovholder
på projekterne, og vi ser frem til at kunne formidle resultaterne, i takt med at de
tikker ind. Men ind til videre er vi kommet rigtig godt fra start.
Torsdag den 2. juli kl. 17. arrangerer vi en inspirationstur til de nye nedgravede affaldsbeholdere.

Denye beholdere indvies i Snebærhaven

Vi cykler fra Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32, kl. 17, men man kan også støde til
i Snebærhaven ud for nummer 50 kl. ca. 17.20

Nye mål for de kommende 5 år
Agenda Centerets bestyrelse har netop holdt et seminar, hvor der blandt meget andet blev
taget hul på diskussionen om, hvilke mål Agenda Centeret skal stille op for de kommende
5 år.
Hvert år udarbejder vi jo i forvejen en handleplan for det kommende år, og på den anden
side har vi det meget langsigtede mål, at Albertlund skal være bæredygtig. Vores 5 års
mål falder så lige der imellem, for på den halvlange bane at give en mere konkret retning
for de årlige planer.
5 års målene er ikke færdig formuleret endnu, men det er ret sikkert at de kommer til at
handle om Energi (flere energibesparelser og mere vedvarende energi), om Kredsløb
(genanvendelse) og om Bæredygtig kultur (om hvordan vi udvikler viljen til at ville bæredygtighed).
De nye 5 års mål besluttes endeligt på et bestyrelsesmøde i december.
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Følg med på www.agendacenter.dk, på mail og på FB
Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”.
Og vil du løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail til albertslund@agendacenter.dk Du kan også gøre som flere end 1600 andre! Følg ”I Love Albertslund” på facebook: https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund

Tøjbytteboden!!!!!!!!
We need you!!
Tøj- og bogbytteboden passes af en gruppe frivillige, der sørger for at
tøjet bliver sorteret og lagt på plads.
Der er mange, der kommer med tøj og mange, der henter, vi mangler bare nogen, der vil hjælpe med at holde den åben søndage kl. 12.30 - 14.00.
Så meld dig frisk til. Det er superhyggeligt.
Ud over at være en del af Tøjbytteren, så kan man altid få sig en god
sludder med nogle af de andre Hyldeboere.
Du kan få nærmere oplysninger ved henvendelse til:
Elisa Christiansen, tlf. 6990 5001
Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf. 6073 7666
Anne Duer-Jensen Skipperlængen 6, tlf. 2679 0429
Mette Nielsen, Suderlængen 2, tlf. 61304539
Der er brug for alle ledige og interesserede hænder og et fantastisk
initiativ, som vi meget gerne vil bevare.

Vi har lukket i juli måned
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Sådan lufter du ud i Hyldespjældet
Hyldespjældet blev bygget umiddelbart efter energikrisen i 70-erne, hvor husene
skulle være tætte for at spare på varmen. Men når husene er tætte, er det nødvendigt bevidst at sørge for udskiftning af indendørsluften. Manglende udluftning giver
et dårligt indeklima, som er direkte sundhedsskadeligt.

Fugten skal ud
En person producerer typisk 3-4 liter fugt i døgnet ved ånde, sved, madlavning, bad
og rengøring - og den fugt skal ud af boligen!
* Luft effektivt ud med gennemtræk i et minut eller to nogle gange om dagen!
* Samler der sig fugt på vinduerne, så tør det væk og luft ud!
* Brug tørresnoren ude - tør ikke tøj indendørs!
* Bruge altid emhætten og grydelåg, når du laver mad!
* Skrab altid gulv og vægge af efter bad. Tør efter med en klud!
* Luft godt ud efter bad!
* Hæng evt. våde håndklæder og karklude til tørre udenfor!
* Lad ikke vand stå i gryder og pander!
* Mange potteplanter, mange udluftninger!
* Luft ud efter gulvvask!
Jo mere du er hjemme, jo oftere skal du lufte ud. Gennemtræk er meget bedre end
et vindue på klem hele dagen – især i varmesæsonen!

Alle skal lufte ud....
Det Grønne Miljø Udvalg – juni 2014
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Skt Hans aften faldt på en
caféaften i år.
Cafe-Gitte sørgede for indkøb,
vi selv skulle grille,
bl. a. koteletter, pølser, laks og
lækkert tilbehør.
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Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen
Janne E. Storm

Krageslippen 11

61 77 86 91

Marianne Grøn

Åleslippen 23

Marie Elberling

Tingstræderne 5

Miriam Holst

Åleslippen 57

29 27 79 43

Vinie Hansen

Tømmerstræde 3

40 22 78 90

Helene Eskildsen

Høkerlængen 6

43 64 96 86

Janne E. Storm

Krageslippen 11

61 77 86 91

Povl Markussen

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 67 47

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Merete Larsen

Torvelængerne 11

41 43 49 82

Marianne Bahl

Høkerlængen 11

31 11 16 64

Henning Larsen

Torvelængerne 11

31 61 10 97

Det grønne miljøudvalg

Haveforeningen Salatfadet og Domen
Povl Markussen
Husdyrudvalget
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Klunsergruppen
Bahjat Chamani

Tingstræderne 1

50 37 48 70

Bjarne Buzdeweicz

Støvlestræde 5

40 10 23 33

Gitte og Ole

Tingstræderne 15

22 71 56 97

Helene Eskildsen

Høkerlængen 6

43 64 96 86

Grethe Dencher
Jan Dahl

Mesterslippen 8
Maglestræde 13

25 37 32 40

Laila Kiss
Lasse Eskildsen
Leif Strandbech

Torveslipperne 15
Høkerlængen 6
Torveslipperne 13

28 99 74 47
43 64 96 86
43 64 32 38

Morten Rude

Væverlængen 4

26 82 80 94

Palle Nielsen

Potterstræde 4

43 64 24 08

Patrick Wilson

Pugestræde 9

43 64 34 19

Peter Kristensen
Povl Markussen

Åleslippen 1
Tømmerstræde 3

23 31 86 42
27 64 05 94

Tobias Nielsen

Tværslippen 7

28 40 78 44

Troels Vitt

Torvelængerne 5

28 58 55 55

Helene Eskildsen (suppleant)

Høkerlængen 6

43 64 96 86

Povl Markussen

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Gert Pedersen

Bryggerlængen 26

43 62 33 83

Mikkel Pandrup

Torveslipperne 14

Morten Rude
Povl Markussen

Væverlængen 4
Tømmerstræde 3

Kommunens brugergruppe

Lammelauget

Motionslokaleudvalget
David Kommar Jakobsen

Storetorv 18

Gitte Elise Klausen

Snorrestræde 13

Grethe Dencher

Mesterslippen 8

Jan Schmidt

Tømmerstræde 5

Laila Kiss

Torveslipperne 15
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26 82 80 94
27 64 05 94

Nyindflytterudvalg
Jan Dahl
Miriam Holst

Maglestræde 13
Åleslippen 57

25 37 32 40
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

22 71 56 97

Per Zoffmann Jessen,

Åleslippen 57

21 22 75 13

25 37 32 40

Mail: skulpturbank@hyldenet.dk
Hjemmeside: www.skulpturbank.dk

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

Anne Tittmann
Ida Hjælmhof
Jan Dahl

Høkerlængen 9
Bryggerlængen 34
Maglestræde 13

25 96 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40

Laila Kiss

Torveslipperne 15

28 99 74 47

Ole Kristensen

Tingstræderne 15

22 71 56 97

Victoria Dahl

Storetorv 5

60 73 76 66

Udearealudvalget
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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

Storetorv 6

43 63 62 04

Maglestræde 13

25 37 32 40

Morten Rude

Væverlængen 4

26 82 80 94

Tobias Nielsen

Tværslippen 7

28 40 78 44

Potterstræde 4

40 10 23 33

Storetorv 5

60 73 76 66

Torvelængerne 8

43 62 38 37

Bordtennis og gymnastiksal

Janos Katona
Boremaskine
Jan Dahl
Cykelværksted

Havefræser
Palle Nielsen
Kattetransportkasse
Victoria Dahl
Keramik
Harry Lind
Større haveredskaber:

Drænspade, El-hækklipper, græstromle, Pælebor
Bjarne Bruzdewicz

Støvlestræde 5

Henv.: Kl. 17-18
40 10 23 33

Træværkstedet, haveredskaber og brædder
Bjarne Bruzdewicz

Støvlestræde 5

40 10 23 33

Jørgen Lou
Keld Nielsen
Morten Rude
Patrick Wilson

Færgeslippen 1
Torvelængerne 12
Væverlængen 4
Pugestræde 9

26 82 80 94
43 64 34 19
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Kontaktadresser i Hyldespjældet

Afdelingsbestyrelsen
FU
FU
Medl.
Kasserer
Suppleant
Sekretær
Revisor

Vinie Hansen
Sif Enevold
Laila Kiss
Jørgen Lou
Per Zoffmann

Tømmerstræde 3
Væverlængen 4
Torveslipperne 15
Færgeslippen 1
Åleslippen 57

40 22 78 90
31 45 67 47
28 99 74 47

Henning Larsen
Ole Kristensen
Birgit Dahl

Torvelængerne 11
Tingstræderne 15
Maglestræde 13

31 61 10 97
22 71 56 97
22 98 38 39

21 22 75 13

Udvalg under VA og BO-VEST
Repræsentantskabet BO-VEST
Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 67 47

Hyldeposten
Redaktion:
Ekstern post:
Trykker:
Uddelere:

Lone Rohr Kristensen
Povl Markussen
Tove Schouw
Elisa Christiansen
Birgit Dahl
Marianne Simonsen

Åleslippen 1
Tømmerstræde 3
Høkerlængen 5
Suderlængen 11
Maglestræde 13
Tingstræderne 24

Palle Nielsen

Potterstræde 4

23 31 86 43
27 64 05 94
22 80 99 99

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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Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer

Afleveringsfrist
til næste nummer af Hyldeposten

18. august 2015
Indlæg sendes til:
pm@hyldenet.dk
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