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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 

Ejendomsmester:  Danny Stilling    
  

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  afdelingsbe-
styrelsen, 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:
Patrick Wilson fik årets Hyldepris ved sommerfesten. 

Læs talen til Patrick inde i Hyldeposten på side 21 
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Der afholdes budgetbeboermøde
den 20. september 2021 kl. 19.00

i beboerhuset Store Torv 7

Dagsorden:

1. Formalia, jnf. forretningsordenen for beboermødet
2. Budget 2022 

3. Renovering af elefanttrappen

4. Midlertidig anvendelse af keramikskur

5. Indkomne forslag:

6. Det grønne Miljøudvalg(GMU):                                                                                
         a.     Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab                                           
         b.     Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingsplan 2021-22                                                  
         c.      Valg til GMU (3 medlemmer)

7.   Udearealsudvalget(UAU):

a. Godkendelse af beretningen

b. Valg til UAU (3 medlemmer)

8.   Valg til motionsudvalg (4 medlemmer)
9.   Valg til træværkstedsudvalg (4 medlemmer)
10.   Eventuelt
11.   Oplæsning og godkendelse af referat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 7. september til afdelingsbestyrelsen 
på n60@bo-vest.dk, på den digitale hjemmeside, adgang via hyldenet.dk, eller 
indleveret via brevsprækken Store Torv 39.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Fast mødedag
Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag den første tirsdag i måneden i lige uger. Der kan 
dog ske ændringer.

De kommende møder frem til jul er den 8. september, den 6. oktober, den 2. november og 
den 14. december kl. 19-22.

Konstituering
På sidste møde i afdelingsbestyrelsen konstituerede vi os til de forskellige udvalg:

Forretningsudvalget:  Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer:    Sif Enevold
 

Hyldeposten, nyt fra afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen 

Det Grønne Miljøudvalg:  Sif Enevold
Udearealudvalget:   Henning Larsen

Cafestyregruppen:   Vinie Hansen

Motionsudvalget:   Laila Kiss og Vinie Hansen

Skulpturudvalget:   Betina Lauruhn

Træværkstedet:   Peter Kristensen

Udvalg under afdelingsbestyrelsen/beboermøde: 
Byggeudvalget:   Peter Kristensen, Sif Enevold, Vinie Hansen, Betina Lauruhn

Tøjbytteboden:   Vinie Hansen, Vibeke Lange 

Facebook adm:   Henning Larsen, Janne Storm (udpeget af AB) 

Udvalg i VA/BO-VEST: 
BO-VEST Repræsentantskabet: Henning Larsen, Sif Enevold suppleant

Effektiviseringsudvalget (VA):  Henning Larsen

Kontaktudvalget (VA):   Henning Larsen

Verdensmålsudvalget:   Sif Enevold, Henrik Hansen (UAU), Jens Thejsen (GMU)

Antenne Foreningen, repræsentantskabet: Vibeke Lange, Henrik Hansen   
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Budget 2022
På beboermødet den 20. september fremlægger vi et forslag til budget for 2022 med 0% i 
huslejestigning. Det kan vi, fordi vi har haft store overskud de seneste år.

En forkortet version uddeles til alle husstande op til beboermødet, og hele budgettet kan hen-
tes på ejendomskontoret eller ses på hjemmesiden for digitalt beboerdemokrati.

Elefanttrappen
Trappen op til Galgebakken fra 
Nyttehaverne, også kaldet elefant-
tappen, har været spærret af gennem 
længere tid af sikkerhedshensyn. 
Det er indarbejdet i plejeplanen, at 
svellerne skal fjernes og erstattes af 
en blomstereng.

Vi har sammen med UAU afholdt 
møde med Galgebakken, som står 
for halvdelen af vedligeholdelsen, 
for at finde en fælles løsning.

Derfor fremlægger vi et forslag med økonomi på beboermødet den 20. september.

Ladestandere
Vi har modtaget et omfattende materiale fra BO-VEST om installation af el-ladestandere. 
Derfor har vi afsat et beløb i langtidsplanen til den forundersøgelse, som skal vise, hvad der 
kræves for, at vi kan etablere el-ladestandere i Hyldespjældet.

Bl.a. indgår der et udkast til et spørgeskema til beboerne om deres behov her og nu og de 
kommende år.

Det forventes, at i 2030 vil 25% af alle biler køre på el.

Vi har derfor nedsat et Ladestanderudvalg bestående af Vinie Hansen, Gert Pedersen fra af-
delingsbestyrelsen og Povl Markussen fra GMU. Der vil senere blive fremlagt et forslag på 
et beboermøde.

VAs 75 års jubilæum
VAs bestyrelse har inviteret alle afdelingsbestyrelser til at ansøge om konsulenthjælp til at 
etablere mere biodiversitet i boligafdelingerne som en gave i anledning af VAs 75 års jubi-
læum i 2022.

Afdelingsbestyrelsen har derfor sammen med UAU og GMU sendt en ansøgning af sted om, 
hvad der kan gøres for at dræne bedet på boldbanen.
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Seniorklubben er i gang igen efter sommerferien
Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne til at 
deltage i klubmøder og - aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er der tilmelding til, som det 
fremgår af nedenstående plan.
Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi i cafeen kl. 10-12 hver 2. mandag i ulige uger.
Du kan tilmelde dig en Messenger gruppe, hvis du vil følge med i aktiviteter også flere end 
dem, der er nævnt her. Det kunne være musik på Birkelundgård søndag eftermiddag, film i 
seniorbiografen onsdag formiddag mm.

Kontakt: marianne.faust.pedersen@gmail.com, mobil 60886031

Dato Aktivitet Ansvarlig
Mandag den 13. 
september 

Klubmøde med kaffe, frugt mm.

Tirsdag den 27. 
september

Rundvisning på Carlsberg bryggeri med 
efterfølgende frokost for egen regning.
Vi mødes på Albertslund station kl. 9.45.

Tilmelding Hans Erik Sørensen 
senest den 20. september, 
kramnik@msn.com, 23981713

Mandag den 11. 
oktober

Svampetur i Vestskoven med 
Poul Evald Hansen, formand for 
Naturfredningsforeningen i Albertslund.
Vi mødes ved Kroppedal kl. 10.00 og går 
ud derfra.

Tilmelding Liv Simonsen,
liv@blemmer.dk, 20919735
senest den 8. oktober.

Mandag den 25. 
oktober

Tur til Naturcenter Herstedhøje med 
efterfølgende kaffe og kage i cafeen.
Gå-holdet mødes kl. 10.30 ved 
Hyldecafeen.
Det er også muligt at cykle eller køre i bil.
Mødetid kl. 11.00 ved centeret.

Det er ikke nødvendigt med Det er ikke nødvendigt med 
tilmeldingtilmelding

Mandag den 8. 
november

Klubmøde med kaffe og frugt mm.

Mandag den 22. 
november

Klubmøde med kaffe, frugt mm.

Mandag den 6. 
december

Julefrokost Tilmelding Vinie Hansen, vih@
hyldenet.dk, 40227890 senest 
den 1. december.

Mandag den 20. 
december

Juleferie

Første klubmøde efter juleferien er den 3. 
januar

S E N I O R K L U B B  E N
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Temamøde om det 
”FRIVILLIGE ARBEJDE I HYLDESPJÆLDET ”

Lørdag den 6. november kl. 15.00-18.00
med efterfølgende middag

I beboerhuset
Hensigten med at afholde et temamøde er at synliggøre og anerkende værdien af den 
indsats, som udføres af de mange frivillige, og som gør Hyldespjældet til mere end 
bare et sted at bo. 

Det frivillige arbejde har stor betydning for vores sociale liv og er med til at danne fæl-
lesskaber og netværk og medvirker til, at vi mødes og oplever, at vi gør noget godt og 
tager hånd om vores liv. 

I forbindelse med bygningen af den nye materiale- og genbrugsgård bliver der flyttet 
rundt på beboerværkstederne, og der opstår muligheder for nye aktiviteter.

Det vil vi gerne diskutere sammen med en status over de aktiviteter, vi har:

- Mangler vi nogle aktiviteter i Hyldespjældet?

- Skal vi flytte tøjbytteboden sammen med genbrugsgården?

- Hvordan får vi flere beboere til at bruge vores gode cafe?

- Hvad skal vi bruge de tomme lokaler til, når træværkstedet flytter? 

Temamødet er for alle beboere, både dem, der er frivillige og dem, der gerne vil 
være det.

Det er gratis at deltage i middagen, men det er nødvendigt med tilmelding senest 
den 1. november til afdelingsbestyrelsen 

på n60@bo-vest.dk.

Vil du være udlåner af tennisnettet?
Vi har en boldbane ved Slippernes parkeringspladser, hvor vi også 
kan spille tennis. 

Det kræver dog en beboer, som vil være udlåner af net og stænger, 
da Mikkel, som har varetaget den opgave, er flyttet. 

Skriv til os i afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk, hvis du er 
interesseret. 
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Fælles sang
Kan du lide at synge og synge sammen med andre

Så kom til sangaften i cafeen

Morten Praem fra Albertslund Musikskole spiller til sangene

Spiller du selv et instrument, er du        
     velkommen til at spille med.

Fredag den 8. oktober
Fredag den 19. november

Vi serverer lidt ost og pølse og sælger 
øl, vand og vin 

Begge dage kl. 18.00-21.30

Velkommen
Cafestyregruppen

I  CAFEEN 

Spillet starter kl. 14:00

Caféen åbner kl. 13:30         

Der serveres gratis kaffe & the,
Øl og sodavand kan købes til de normale cafépriser

Vi spiller om én række, to rækker samt fuld plade.
Der kan kun betales med kontanter.

Vel mødt 
Victoria og Deano

   Bankodatoer: 2021     
          5/9     10/10
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Kære alle i Hylden ☺☺
 

Efteråret og vinteren står for døren, og vi i tøjbytteren modtager meget gerne  RENT, 
HELT OG BRUGBART TØJ, så vi rigtig kan bytte i den kommende mørke tid. Så I er 
meget velkommen til at komme med genbrugs tøj eller hente noget tøj  i vores åbnings 
tider, som er Søndage fra kl 10 til 13.

Nu da vi ikke har retningslinjer mere ang. Corona, kan vi komme 
uden om antal begrænsninger af personer, men vi spritter forsat 
hænder og passer på hinanden, når vi kommer ind i tøjbytteren.

Hunde må ikke komme med ind i selve bytteren. Der er en krog, til 
at kroge hundesnoren med hunden, ude foran på væggen.

 Her på vores seneste tøjbytter-møde (vores næste tøjbytter-møde er for øvrigt den 14 
november 2021 klokken 13, man er velkommen til at deltage, hvis interessen skulle være 
der for at tage en tøjbytter vagt) snakkede vi om, at tøjbytteren måske skal flytte med ned 
i den nye genbrugsgård (spændende), og der kommer et lille udvalg, som Vibeke og Lis 
kommer med i, så de kan komme med lækre gode ideer til, hvordan den nye tøjbytter 
skal se ud  mm.

Bedste Hilsner

Tøjbytterne / Elisa

TØJBYTTEN

Indlæg fra beboer:
Vi har jo et udmærket motionsrum her i Hyldespjældet, men som pensionist er der en anden 
mulighed, nemlig Svøm og fitness på Nyvej. Altså svømmehallen.
Man kan dyrke motion i kælderen. Man kan bruge både svømmebassinet og det varme bassin 
med spa.

Så er der sauna med infrarødt lys, som er godt mod fysiske skavanker eller bare gør kroppen 
godt.

Der er åbent alle ugens dage.
Og så er der mulighed for behageligt selskab.
Og det hele koster kun 1155 kr. OM ÅRET!!!

Hvis nogen har lyst til at prøve, kan man få en gratis prøvetime, og man kan for 100 kr få 
målt, hvor dårligt eller godt, det står til med den gamle krop.
Jeg vil også gerne give en instruktion (gratis), hvis det ønskes.

John Lindblad Christensen
Åleslippen 39
Mobil 2947 6243
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Nyt fra Driften

Nyt fra DRIFTEN / Danny Stilling

Sommerferie

Sammen med store dele af Hyldespjældet, har vi i denne tid, på skift afviklet som-
merferie og har derfor kørt med lidt nedsat blus og pause på de fleste større projek-
ter. Der har også været ret stille med henvendelser på div. Beboeropgaver. 

Boldburet er færdigt

Efter vi endelig fik et ok fra forsikringsselskab omkring udbedring 
af skaden, som kom i foråret, er den endelig afsluttet.

Ny ventilation på vaskeriet
Der har i lang tid været udfordringer med varmen på vaskeriet. Derfor har vi udskiftet 
den ventilation, som sørger for at aflede varme og fugt, specielt i området omkring 
tørretumblerne og har bestilt en ekstra rensning af hele rørsystemet. Vi håber på, at 
det kan give et bedre klima, så vi fremadrettet kan holde døren lukket til vaskeriet.

Opdeling af plast – Molokker/Genbrugsgården

Vi har i hele 2021 haft en del udfordringer med plast molokkerne, som vi har fulgt 
tæt, for at se på, om tømningsfrekvensen, skulle laves om. Den har vi nu fået lavet 
om, med renovationsfirmaet, så det fremadrettet gerne skulle give mindre gener 
omkring fyldte molokker. Vi har dog en bøn til jer alle omkring fordelingen. Molok-
kerne at lavet til at håndtere den daglige renovation. Dvs. har i plast og pap, af 
større størrelse, så har vi en meget fin genbrugsgård, som langt bedre kan håndtere 
de større ting. Alt henstilling af affald ved molokkerne er strengt forbudt, med den 
tanke, at det tiltrækker rotter, fugle hakker i det og spreder det, så vi har svært ved 
at holde Hyldespjældet, som en pæn afdeling.

Skift af flis

Vi vil i den nærmeste fremtid skifte flisen på legepladserne og 
i samarbejde med GMU og Albertslund kommune, genbruger vi 
den gamle flis, til reetablering af stisystemet på Hyldemarken. Vi 
sparer lidt penge, og Hyldemarken får genetableret en del af sti-
systemet. 

De grønne områder:

Vi er desværre blevet ramt af en langtidssygemelding fra vores mand i det grønne, 
Steen. Det kombineret med, at hans chef fra HRH har søgt nyt job, har hele håndte-
ringen af det grønne hængt alt for længe. Dette er i skrivende stund, men jeg håber 
meget på, at når i læser dette, at vi har formået at rette op, på mange af de områder, 
som ikke er blevet håndteret, ud fra den fastlagte plejeplan.
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Registrering af husdyr:

Driften har efter nedlukning af husdyrsudvalget overtaget 
de opgaver, som før har ligget i det udvalg. Det er skift af 
hundeposer, som vi forsøger at følge med. Der er mange, 
som er super gode til at få smidt de brugte poser i skralde-
spandene. Mange tak for det.

Vi står også for den fremtidige registrering af husdyr, så vi sikrer os, at der er styr 
på vaccinationskort, forsikring osv. Så vi alle har en god oplevelse, med husdyrene 
i Hyldespjældet.

Vi har i forbindelse med overgangen fra Husdyrsudvalget til driften, været lidt ud-
fordret med datalovgivningen, så vi vil nok blive nødsaget til at igangsætte en re-
gistrering af alle husdyr senere i år, som vi vil sende noget konkret information om 
senere. Hvis I har spørgsmål, eller ønsker hjælp til registrering eller andet, er I me-
get velkommen til at tage kontakt til driften. Yderligere information omkring husdyr-
regler findes på Hyldenet/beboerinfo/Husdyrregler.

Fugt og skimmel i Hyldespjældet

For at de udvendige vægge ikke suger fugt fra jorden, som i så fald trænger lettere 
og hurtigere ind i boligerne og skaber fugt og med tiden skimmel udfordringer, skal 
jordoverfladen i for- og bagbede holdes 10-20 cm under starten på ydervæggen. 
Mange steder i Hyldespjældet, er bedene ved naturlig formuldning vokset med ti-
den og vi kan se, at der er risiko for at mange vil få problemer med fugt af denne 
grund. Derfor vil vi i efteråret, gå en gennemgang i hele afdelingen, for at notere, 
hvor det kan skabe problemer. Men gå gerne nu en runde omkring din bolig, så du 
får en fornemmelse, om det kunne skabe problemer. Hvis du er i tvivl, skal du være 
mere en velkommen til at tage kontakt til os i driften, så kommer vi forbi og vi kan i 
fællesskab se på, om der skal gøres noget.

Ved sidste møde i Hyldespjældet blev mit forslag om et bistade nedstemt med forskellige 
begrundelser. En af dem var, at der ikke er nok blomster til både vilde og ”tamme” bier.
Nej, de sidste over 20 år har der ikke været nok blomster til ret mange bier overhovedet. 
Gartnerens vigtigste opgave har tilsyneladende været at holde dem væk. Græs på fire cm er 
blevet slået. Ja, selv vissent græs fik en omgang under den store tørke.

Og alle de forhave med flis er jo det glade vanvid. Få dog nogle bivenlige blomster. Det 
kunne gartneren jo snilt gøre.
I år er første sommer, hvor der har nået at gro blomster i græsarealerne.
Og volden har nu i to år fået lov at gro vildt, og der har været masser af både bier og som-
merfugle.

Kunne vi ikke enes om på folkeligt plan at skaffe flere blomster tilveje. Væk med flis og 
næsten væk med græsslåmaskinerne.

John Lindblad Christensen
Åleslippen 39
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Udstilling af malerier i Cafeen
Så er der hængt nye malerier op i cafeen til glæde for cafe-

ens gæster og de private arrangementer.

Susanne Roed præsenterer sine malerier ved en 

fernisering den 26. september kl. 14-16.
          Vi serverer lidt at drikke og noget sødt                                   Vel mødt   
                                                                       Cafestyregruppen

                                                                            

Profil:

Jeg har altid tegnet! Og senere brugt det i min uddannelse som pædagog, 

hvor jeg arbejdede meget med børns kreativitet på alle planer, og dermed 

give dem en god ballast og tro på sig selv og egne evner og få samme glæde, 

som jeg selv har haft.

Jeg har udstillet:    Tjørnehøjskolen i Brøndby
                               Borgernes billeder i Albertslund
                               Læge Bjarne Bådsgård
                               Lægerne i Sortedams Dosseringen i København

Jeg har solgt til:     Kræftens bekæmpelse
                              Børneinstitution i København og Albertslund
                                   Læger i København, Sydhavnen, Vallensbæk, Albertslund
                              Tandlæge i Albertslund
                              Fysiurgisk klinik i Solhusene

Festugeplakat:      Vandt en pris på 10.000 kr. i 1998 for årets 
   festuge-plakat blandt 55  forslag

Kontakt:               Susanne Roed, 26111985

"Glæde ved kunsten" 
af billedkunstner Susanne Roed
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Cafeen siden sidst

 Hyldecafeen er kommet ”nogenlunde” fra 
start efter sommerferien. Det er fra den 1. 
september, at myndighedernes krav om 
fremvisning af coronapas ophører, hvilket 
forhåbentlig får endnu flere til at bruge 
cafeen til at spise i, frem for primært at 
hente take away. Og som lovet, fik vi ind-
købt flere take away tallerkner efter som-
merferien, så nu går dén del strygende 
☺☺..  Meeen det er bare SÅ hyggeligt når 
cafeen summer af liv og glade spisende 
gæster, hvilket heldigvis også er tilfældet 
– så opfordring herfra: Brug cafeen, oplev 
fællesskabet og slip for opvasken.

I et opslag på Facebook, bad jeg om menuforslag/ ønsker, og heldigvis kom der 
så mange, at de kommende menuer også er lavet på baggrund af beboerønsker

 – og det er jo sådan det skal være. Hyldecafeen er jeres. 

Efter sommerferien er flere nye og gamle frivillige kommet til – og det er der brug 
for (Så tak til jer) Hyldecafeen jo er baseret på, at 4 beboere hver åbningsaften er 
frivillige ”passere” af cafeen. 

Det er rigtig hyggeligt. Så kom og vær med, skriv dig på en dag du kan – det er 
slet ikke svært eller krævende, men helt afgørende for at cafeen kan fungere. 

Livets gang i Caféen

Priser   Hyldeboere    Gæster 
Voksen:        kr. 43,-         kr  51,-

Børn 7-14 år:  kr. 20,-         kr. 30,-

Børn   3-6 år : kr. 10,-         kr. 20,-
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Torsdag d. 2. september 2021
Grydestegt oksebov med øl & rodfrugter 
ELLER Aubergine gratin med tomat
Hertil: Kartoffel/græskar-pure & salat

Tirsdag d. 7. september 2021
BURGER med Pulled – pork & Coleslaw 
ELLER BURGER med selleribøf & Coleslaw
Hertil: Ovn-kartofler med mayo

Torsdag d. 9. september 2021
Stegt flæsk med kartofler og persillesauce
ELLER Tomatdahl med brød (Bestil gerne dagen før!)

Tirsdag d. 14. september 2021
Tarteletter med høns i asparges
ELLER Ovnbagt græskar & kikærter i krydret blomme sauce

Torsdag d. 16. september 2021
Paprika-gryde med Gris ELLER Grønsager i paprika sauce 
Hertil: Mos og salat

Tirsdag d. 21. september 2021
Ovn-bagt laks ELLER stegte rødder & kål
Hertil: Perle couscous med salat, cherrytomat & majs og dild-dip

Torsdag d. 23. september 2021
Kødboller i tomatsauce 
ELLER vegetar-deller i tomatsauce
Hertil: Bulgur med grillet grønt & salat

Tirsdag d. 28. september 2021

Chili con carne ELLER chili sin carne
Hertil: Ris, cremefraiche & grøn-salat

Torsdag d. 30. september 2021
Mad-pandekager med oksekød, peberfrugt, løg, salat og dressing

ELLER Mad-pandekager med stegte squash, peberfrugt, løg, salat & dressing

SEPTEMBER
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Tirsdag d. 5. oktober 2021
Kyllingebryst m/ bagte tomater ELLER Fyldte tomate m/ korn, urter & gedeost
Hertil: Bagt kartoffel med urte-smør og fyldig salat

Torsdag d. 7. oktober 2021
Bøf Stroganoff m/ mos & salat
ELLER vegetarisk ”Brændende kærlighed” m/ pastinak, persillerod, løg
 – Og salat

Tirsdag d. 12. oktober 2021
Irsk stuvning m/ okse (ELLER Vegge- bolognaise) – kål og revet kartoffel -låg
Hertil: Klassisk salat

Torsdag d. 14. oktober 2021
Forloren hare m/ vildsauce, kartofler & syrlig kål-salat
ELLER Indbagt butterdej m/ flødeost, svampe & spinat

Tirsdag d. 19. oktober 2021
Ovnbagt-laks ELLER Friteret grønsager i tempura dej
Hertil: kartofler, citronsauce & Råkost

Torsdag d. 21. oktober 2021
Frikadeller ELLER Grønsags-deller
Hertil: Stuvet hvidkål m/ bagte gulerødder & græskar

Tirsdag d. 26. oktober 2021
Biksemad m/kød & løg ELLER Biksemad m/rodfrugter & løg
Hertil: Spejlæg, rugbrød & rødbeder

Torsdag d. 28. oktober 2021
Lasagne m/ kød ELLER m/ grønsagsbolognaise 
Hertil: Grøn salat

OKTOBER
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Udlejning af beboerhuset   ”Spjældet”

Udlejning af Beboerhuset:
Henvendelse til Pernille: pfb@bo-vest.dk

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.
Medbring kontonummer til tilbagebetaling af 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. 360 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 rengøringen)

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer. 
Henvendelse I Caféen: tirsdage og torsdage kl. 19-19:30
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Slip haven fri! 
Vil du være med til at skabe bedre forhold 
for biodiversiteten, så gør din have mere vild. 
 
Giftfri have →→ Slip haven fri 
Danmarks Naturfredningsforening 
og Landsforeningen Praktisk Økologi 
har gennem de sidste 5 år samarbejdet om 
projekt Giftfri Have, som nu overgår til 
projekt Slip haven fri. 
 
Vis din opbakning 
I Albertslund var der stor opbakning til Giftfri have og Albertslund 
sendte et godt signal om, at vi er mange, der bakker op om at værne om 
vores natur. Der er endnu kun meget få albertslundere, der er tilmeldt Slip haven fri. 
Lige nu er der 84 kommuner, der har tilmeldt flere haver end os  
 
Hvad indebærer det at slippe haven fri? 
I projektet Slip haven fri, er det ikke nok, bare at undlade at bruge gift. Her skal også 
mindst 20 % af haven gøres vild. Det vil sige, at der skal være steder i haven, hvor 
naturen mere eller mindre får lov at gå sin gang. Det kan f.eks. være, at græsset ikke 
bliver slået, at et dødt træ får lov at blive stående, eller at der plantes hjemme-
hørende blomster, buske eller træer. 

Så nu skal vi haveejere lige tage skridtet videre, end bare at udlade at bruge gift. 
Men det er desværre også nødvendigt, for bier, sommerfugle og andre insekter er 
presset på levesteder og flere arter direkte truet af udryddelse.  
 
Tilmelding 
Det er simpelt at tilmelde sin have, du går bare ind på www.sliphavenfri.dk og følger 
anvisningerne. 
 
 

Med venlig hilsen  
                 Verdensmål Centeret  
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Glimt fra sommerfesten
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Hyldeprisen 2021
Tale ved sommerfesten den 28. august

Årets Hyldepris modtager er ikke nødvendigvis en, der er meget synlig i 
Hyldespjældet, for det er ikke en, der diskuterer og blander sig på beboermøder, i 
udvalg og på facebook. Faktisk tværtimod. Det er en, der trives bedst væk fra dis-
kussionerne omkring forhandlingsbordene og tastaturet. Der trives bedst, når der 
skal laves noget praktisk arbejde. Og hans foretrukne materiale er træ. Derfor er han 
også et omdrejningspunkt i træværkstedet, som han har fået sat skik på, så hver ting 
har sin smarte plads, og værktøjet rent faktisk virker, når det skal bruges.

Men han stiller også op mange andre steder, hvor der er brug for hjælp. Det kan være 
i nyttehaverne, hvis nogen har brug for at få deres have fræset, men ikke kan selv. 
Eller hvis de fælles områder i nyttehaverne trænger til en kærlig hånd, så lader han 
det ikke blive ved snakken, men udfører arbejdet, ofte inden andre har nået at tænke 
tanken, at nu må der snart gøres noget.

Typisk for ham er han med i Klunsergruppen, vist nok siden den startede for om-
kring 30 år siden. Det er fordi miljø og genbrug ligger ham meget på sinde, og ofte 
tager han en ekstra tjans på Genbrugsgården uden for åbningstid, hvis der trænger til 
at blive ryddet op på pladsen, eller Direkte Genbrug er groet til, eller der skal sættes 
skik på rodet i klunserskuret, eller der skal laves nye systemer for Farlig Affald.

For et par år siden drømte hønsegruppen ved Væverlængen om et nyt hønsehus. Det 
gamle var slidt og trængte til en totalrenovering. Ingen i gruppen orkede dog rigtig 
at sætte sig spidsen for renoveringen, så det blev ved snakken, lige ind til årets pris-
modtager tog handsken op, designede det nye hønsehus i en meget smartere udgave, 
og kastede sig over byggeriet, efter parolen, ”hvis man gør det selv, skal man ikke 
diskutere med så mange andre”.

Da Dome-folket tidligere i år gerne ville have domen opgraderet ved at lave høj-
bede i den, var der ingen tvivl om, hvem der skulle spørges til råds, om hvordan 
det bedst kunne gøres, og hvor meget træ, der skulle bestilles til det. Selv om Årets 
prismodtager ikke selv har et bed i Domen, kastede han sig fluks over opmåling og 
tegneprogrammer, og fik designet bedene. Og da han samtidig udviklede en arbejds-
beskrivelse inde i hovedet af, hvordan det skulle bygges, så kunne han jo også lige 
så godt selv kaste sig over udførelsen. Det gjorde han så, og resultatet blev flot og 
ud over al forventning! 

Jeg kunne også komme med andre eksempler, men alt peger det i samme retning. 
Årets prismodtager er en kreativ og pålidelig kraft for Hyldespjældet. En rigtig hver-
dagsmager, der er med til at skabe fundamentet for fællesskabet Hyldespjældet.

Jeg vil gerne bede Patrick Wilson om at komme herop ☺☺.
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Der var engang i Hyldespjældet
☺☺ RedaktionenI 

 I Hyldeposten no 18, fra juni 1978 kan man læse et indlæg 
om hyld. Det er skrevet af ”Hyldepostens hyldeudvalg/ v. 
ThS” (hvem det så lige er….?), og det lyder således, i 
direkte afskrift:

Vidste du om hyld…

at vi har to slags hyld i Danmark, Almindelig hyld og Druehyld (den der først 
finder ud af hvilken af dem der er plantet i Hyldespjældet får ære og berømmelse 
i Hyldeposten!).

at mennesket har kendt og plantet hyld meget langt tilbage i tiden.

at hyld plantes nær husdøre, fordi ”der bor en venlig fé (hyldemor) i den”.

at man kan lave saft og hyldebærsuppe af frugterne.

at man også kan bruge de tørrede blomster til hyldeté, der virker sveddrivende 
og helbreder lettere forkølelser.

at de unge grenes grønne bark tidligere har været brugt udværtes mod 
hudsygdomme, og indværtes som afførende middel.  
Men det er ikke helt ufarligt!  
Bedst at spørge Baadsgård først!! (Baadsgård havde lægepraksis i 
Hyldespjældet i mange år. Red.)

at Hyldespjældet vrimler af hyldebuske.

at man kan skære figurer og fløjter af veddet.

at det latinske navn (sambucus nigra) på Almindelig hyld betyder ”sort 
hyldebusk”.

at hyld er i slægt med gedeblad og linnæa. Den svenske nåleskovs 
smukkeste plante.

at hyldebuske tit vokser uregelmæssigt fordi knopperne skyder meget tidligt og 
de unge skud derfor lider skade ved forårsfrosten.

P.S. Hanne i Høkerlængen siger: ”man kan lave 
hyldepandekager. Man tager blomsterklaserne og 
dypper i pandekagedej. Så skal de friturestege i olie. 
Og så spiser men dem bare. Smager lækkert!”
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Udvalg og arbejdsgrupper

 

    Henvendelse på hverdage 

mellem kl. 9-10 

Dyrlæge Inger Stilling

Nyhusvej 3, Volderslev

4632 Bjæverskov

Telefon: 56 82 82 02

Følg renoveringen på: www.
hyldespjældet-renovering.dk

Byggeudvalg
Vinie Hansen,    Afdelingsbestyrelsen     4022 7890
Sif Enevold     Afdelingsbestyrelsen    3145 6747
Betina Lauruhn    Afdelingsbestyrelsen    3135 0102
Peter Kristensen,    Afdelingsbestyrelsen    2331 8642
Povl Markussen,    Det Grønne Miljøudvalg    2764 0594
Gert Petersen,    Beboervalgt    6178 7035 
Henrik Hansen,            Beboervalgt     6168 7731
Leif Strandbech   Beboervalgt    5330 0795
Mona Brask Laursen  Beboervalgt    5156 2689 
    Danny Stilling,    Ejendomsmester    8819 0220

Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Lisbeth Wilson Pugestræde 9 81 73 59 50
Liv Simonsen Mesterslippen 18                            20 91 97 35
Vibeke Lange Sadelstræde 3 50 53 19 70
Vinie Hansen Tømmerstræde 3 40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg   
Henrik Hansen                            Torveslipperne 12     61 68 77 31
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
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Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson  Pugestræde 9                         81 73 59 60

Husdyrudvalget     
Husdyrudvalget er nedlagt
Kontakt vedr. husdyr: Afdelingsbestyrelsen n60@bo-vest.dk

Kommunens brugergruppe
Henrik Hansen Torveslipperne 12   61 68 77 31
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94 

Klunsergruppen   
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
Leif Strandbech Torveslipperne 13   53 30 07 9553 30 07 95
Liv SimonLiv Simonsen Mesterslippen 18   20 91 97 35         sen Mesterslippen 18   20 91 97 35         
Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36
Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21
Michael Nava Åleslippen 55   28 51 88 66 Michael Nava Åleslippen 55   28 51 88 66 
  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 Gildestræde 1   23 31 86 42
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7   28 40 78 44
Torben Holm Nikolajsen Tingstræderne 5   40 62  26 51
Uffe Feldfoss Petersen Åleslippen 9   61 28 12 78
Vibeke Lange Sadelstræde 3   50 53 19 70
Victoria og Asley Dahl                                                60 73 76 66

Lammelauget
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 
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Motionsudvalget
 Daniel Zakhari    Krageslippen 11    
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 55
Taimur Zaman    Torvelængerne 10 
  
Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1  22 32 04 99  

     Miriam Holst Åleslippen 57                       29 27 79 43

Seniorklubben
Vinie Hansen Tømmerstræde 3  40 22 78 90

Skulpturudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9                    25 86 94 55  
Britt Gerner   Pugestræde 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

 Tøjcafé / Tøjbyttebod  (Bøger afleveres på Genbrugsgården) 
Elisa Christiansen Suderlængen 11 22 80 99 99
 Gitte Grandahl  Pugestræde 4 21 72 25 60
Gloria Jakobsen  Potterstræde 5 42 32 53 55
Helga Sandau Torveslipperne 4  50 38 61 09    

 Janne  Storm Tingstræderne 5 61 77 78 91
Kirsten Hansen Sadelstræde 1  61 60 26 20
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Marianne Petersen Torvelængerne 2    21 96 06 53
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 82
Rikke Grotum Ulkestræde 9 22 56 85 98
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70
Victoria Dahl  60 73 76 66

Udearealudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 84 55 
Dorrit Lauridsen Store Torv 12 22 37 70 58
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31 
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
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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
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33
Jørgen Lou             Færgeslippen 1                                   26 20 3203
Morten Rude             Væverlængen 4                                  26 82 80 94
Patrick Wilson             Pugestræde 9                                     61 60 89 03
Peter Kristensen Åleslippen 1                                        23 31 86 42

Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

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

 
Boremaskine
Tobias NielsenTobias Nielsen  Tværslippen 7                   28 40 78 44Tværslippen 7                   28 40 78 44

Brædder  
Peter Kristensen                      Gildestræde 1                                23 31 86 42 

  
Cykelværksted
Morten Rude Væverlængen 4                   26 82 80 94
Michael Emdahl                      Bryggerlængen 8                            52 82 03 23 
 
Havefræser
Palle Nielsen Potterstræde 4                  21 24 54 78 
 
Kattetransportkasse
Henning Larsen Torvelængerne 11                   31 61 10 97
                     
Maler Atelier
Gitte Elise Klausen Snorresstræde 13                   20 12 74 10 
Lis Livornese Tingstræderne 12                           26 65 38 10

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

Træværkstedet: 
Morten Rude              Væverlængen 4
Patrick Wilson            Pugestræde 9                                 61 60 89 03
Peter Kristensen                     Gildestræde 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   Saltlængen 6         31 35 01 02  
Medl.           Henning Larsen   Torvelængerne 11       31 61 10 97
Medl.   Gert Pedersen     Bryggerlængen 26      61 78 70 35
Kasserer  Sif Enevold            Væverlængen 4         31 45 67 47
Suppleanter Laila Kiss     Torveslipperne 15       28 99 74 47
   Peter Kristensen    Gildestræde 1         23 31 86 42
   Vibeke Lange   Sadelstræde 3         50 53 19 70
Revisor  Henrik Hansen   Torveslipperne 12        61 68 77 31
   Janne Storm    Tomgstrøderne 6         61 67 86 91 
     

   Repræsentantskabet BO-VEST
              Henning Larsen    Torvelængerne 11     31 61 10 97

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

Hyldeposten
    
 Redaktion:  Lone Rohr Kristensen  Gildestræde 1  23 31 86 43
   Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94
      
 Uddelere:  Marianne Simonsen  Tingstræderne 24 
   Palle Nielsen   Potterstræde 4 
   Tobias Nielsen   Tværslippen 7   

  
Aktivhuset

Booking af lokaler (møder & lign.)
Elisa Christiansen, Suderlængen 11, Mobil nr.: 22809999.

                      Tøjbyttebod: Søndag kl. 10:00 -13:00

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 404
18. oktobrt 2021

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk


