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BO-VEST
Stationsparken 37, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17
mailadresse: bo-vest@bo-vest.dk

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

Ejendomskontoret		
Storetorv 39, 2620 Albertslund							88 19 02 20
Fax: 88 19 02 23
hyldespjaeldet@bo-vest.dk 					
Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Åbningstider:
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
Søndag 14-16
Genbrugsgårdens åbningstider: Hele året:
							Sommertid: Tirsdag 17-18		
69 12 12 12
Fejl på internetforbindelse- kontakt Dansk Kabel tv support på
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
Weekend/helligdage 10-20					
Åbningstider: Hverdage 8-20 ·
			
Spørgsmål om dit TV- eller internetabonnement, regning mv. kontakt Antenneforeningen af 1986,
77 99 29 55
Åbningstider mandag -fredag kl. 10-14, dog torsdag kl.til kl. 17		
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
Tømmerstræde 17 er pakket ind som en bedre julegave. Spændende
at se, hvad der er i gaven, når vi endelig får lov til at pakke den ud.
Hold øje med, hvornår der bliver inviteret til åbent hus, for der kan du
komme og se ”din nye bolig”, som den måske kommer til at se ud efter
helhedsplanen.

☺ Redaktionen
2

Indkaldelse til eks. Beboermøde /
Informationsmøde
om helhedsplanen d. 23. november kl. 19-21
i beboerhuset, Store Torv 7
Arbejdet med helhedsplanen skrider frem, og der er afleveret
myndighedsprojekt til kommunen dvs. byggeansøgning om projektet.
Rambøll vil fortælle om status på projektet frem til nu, herunder de valgte
løsninger fra fokusgrupperne, samt status på materielgården, skure og
lægeklinikken.
Dagsorden:
1.

Valg af mødeleder

2.

Valg af referenter

3.

Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

4.

Status på projektet, myndighedsprojekt

5.

Pilotprojekt, erfaringer

6.

Fokusgruppernes arbejde

7.

Lægeklinikken, skure, materialegård

8.

Beboerhensyn under renoveringen

9.

Den videre proces

På grund af Coronarestriktionerne er det nødvendigt at tilmelde sig mødet
senest den 16. november til afdelingsbestyrelsen på mail n60@bo-vest.dk.
I tilfælde af flere tilmeldte end vi må være i beboerhuset, vil vi forsøge at flytte
mødet til en anden lokalitet.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Beboermødet den 17. september
Afdelingsbestyrelsens forslag til budget med 0% i huslejestigning blev enstemmigt
godkendt, herunder aktiviteterne på langtidsplanen. Der blev spurgt ind til proceduren for udskiftning af emhætter, hvilket vi lovede at undersøge nærmere.
Seniorklubben fik bevilliget 5000 kr. til sin virksomhed, og afdelingsbestyrelsens forslag om at undersøge muligheder for at ombygge erhvervsboligerne på StoreTorv
blev ligeledes godkendt.
Endelig blev der valgt 11 medlemmer til Det Grønne Miljøudvalg, udearealsudvalget, motionsudvalget og træværkstedet. Det er flot, at vi har så mange beboere,
som gerne vil lave frivilligt arbejde og dermed medvirke til, at ”Hyldespjældet er
mere end bare et sted at bo”, som det så smukt er formuleret i vores vision for det
frivillige arbejde.

Revision af husorden mht. støj
Efter beslutning på et tidligere beboermøde har afdelingsbestyrelsen nedsat et udvalg, som arbejder med at revidere husordenen ift. håndtering af støj. Udvalget består af Lone Bondo, Dorrit Lauridsen, Peter Friis og Vinie Hansen.
Udvalget har holdt to møder, og på det seneste møde deltog en jurist fra BO-VEST
med et udkast til ny husorden, som var udarbejdet på baggrund af nogle forslag fra
deltagerne.
Afdelingsbestyrelsen har desuden besluttet at revidere den resterende del af den
nugældende husorden og fremlægger den til behandling på et senere beboermøde.

Ny struktur på ejendomskontoret
For at optimere driften i afdelingen, er det besluttet at ændre strukturen på ejendomskontoret. Det betyder, at ejendomskontoret fremover ledes af en ejendomsmester med støtte fra BO-VEST isf. en ejendomsleder. Desuden genbesættes stillingen som driftsekretær, som har været ubesat det meste af året. Vi fortsætter med
3 mand i marken, hvoraf den ene også er noget tid på kontoret som førstemand og
afløser for ejendomsmesteren.

Udbud af de grønne områder
Gennem de seneste mange år har vi haft HRH til at stå for pasningen af udearealerne. Ca. hver 3.-4. år bliver opgaven sendt i udbud for at sikre den bedst mulige pris.
Det sker i år i samarbejde mellem driften, UAU og en ekstern rådgiver. Vi forventer
at resulattet kendes ved udgangen af året.
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i Caféen
Kom og vind anden til Mortens aften

Søndag d. 8. november
Spillet starter kl. 14.00
Caféen åbner kl. 13.30.
Kom i god tid
og vær opmærksom på restriktioner ift. Corona,
der betyder, at der skal bæres mundbind.
Der må max deltage 25.
Så det er nødvendigt at tilmelde sig mobil 60737666
til Victoria senest den 6. november
og der skal holdes afstand.
På gensyn
Victoria, Deano og Caféstyregruppen
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En jul med fokus på det tætte og nære
Vi bliver nok nødt til at se det i øjnene: Julen bliver ikke helt som den
plejer med mange sociale arrangementer og store julefrokoster. Til gengæld
får vi mere tid til at være sammen med familie og venner. Det må vi
omfavne og glæde os over i stedet.
Med fokus på det nære og tætte er det måske også i år, vi skal kigge lidt
nærmere på vores juletraditioner. Er der nogle af dem, der kan ændres og
udvikles i en mere bæredygtig retning, så vi ikke bare passer på vores
nærmeste her i julen, men også på fremtiden?
Et godt sted at sætte ind er maden. I december og
særligt i juledagene bliver der nemlig købt og spist
ekstra meget mad, og juledagene er det tidspunkt
på året, hvor vi har det største madspild.
Vær derfor ekstra bevidst om, hvad du køber, vælg
fortrinsvis økologisk, spar lidt på kødet, pas på med
mængderne, og sørg for at få brugt resterne.
Gaverne er en anden sag, der gør julen helt speciel.
Julegaver, adventsgaver, pakkekalendergaver,
værtindegaver og mandelgaver kommer i mange
variationer og i mere eller mindre bæredygtige udgaver.
Det vigtigste råd i forhold bæredygtige gaver er, at købe noget man
med (næsten) sikkerhed ved, vil blive brugt og værdsat, da noget af det
mest ubæredygtige er ting, der ender ubrugte bagerst i skuffer og skabe.
Derfor er ønskesedler også noget, man med god samvittighed kan lave og
efterspørge.
Glædelig jul fra Agenda Centeret
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Nyt fra Driften

Nyt fra DRIFTEN
ved Danny Stilling, ledende ejendomsmester
Ny ejendomsfunktionær
Henrik Paulsen er ansat som ejendomsfunktionær pr. 1/10 og
er ved at blive kørt ind i de daglige rutiner. Henrik har tidligere
arbejdet i Kæreby i lignende stilling. Henrik er 48 år gammel,
har 2 børn og bor i Valby. Grundet Corona, har vi haft lidt udfordringer med profil tøj til Henrik, men han er udstyret med et
ID kort. Arbejdstøj ER bestilt.
Den tidligere lægeklinik
Vi er i gang med at gøre Lægeklinikken klar til at Rambøll flytter ind 1. november, så
det kan forventes, at se liv i den ende af Storetorv fremadrettet.
Anmeldelser til politiet
Vi har, ved et fælles møde med kontaktpersoner fra andre afdelinger i BO-VEST, set
lidt på anmeldelser til politiet. Antallet af anmeldelser er med til at definere, hvordan
politiet anvender deres ressourcer de rette steder. Der er stort set ingen anmeldelser
fra Hyldespjældet, så det er vigtigt, at beboerne hjælper til med at få skabt fokus på
de forskellige udfordringer, vi har i Hyldespjældet, så vi ikke forsvinder i en statistik.
Nedenstående anmeldelsesvejledning kan måske bruges.

Anmeldelsesvejledning

- Politiet kan modtage anmeldelser via politi.dk eller telefonisk via 1-1-2 (alarm)
eller 1-1-4 (service)
- Ved skriftlig henvendelse skal man benytte politi.dk. Via politi.dk bliver man guidet igennem de forskellige sagskategorier.
- Man kan bruge politiets app, der blot hedder politi, til at tippe politiet, hvis man har op
lysninger, som kan bruges til at opklare sager mv. Dette kan gøres via navn, telefonnum
mer og e-mail, men kan også gøres helt anonymt. I appen kan man endvidere tjekke
nummerplader og stelnummer på cykler og registrerede køretøjer

Udskiftning af stophaner
Vi er, som de fleste nok ved, stadig midt i udskiftning af stophaner i hver bolig. Ca. 30
% er blevet skiftet tidligere, så dem springer vil selvfølgelig over. Hvis man ikke får
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direkte besked i postkassen, kommer VVS IKKE på besøg, men man vil stadig være
omfattet af nedlukning af vand, når vi arbejder i de områder, der bliver skiftet. Når vi
er helt færdige, vil vi fremadrettet kunne lukke for det kolde vand for hver enkelt bolig,
i stedet for at skulle lukke af, for en hel afdeling.
Indsamling af kompostbeholdere
Hen over vinteren påtænker vi at lave en indsamling af de
kompostbeholdere, der ikke bliver brugt. Derfor en opfordring til
de beboere, der IKKE benytter deres kompostbeholder og ønsker, at driften skal fjerne den, om at ringe eller skrive en mail,
så vil vi lave en indsamlingsliste.
Flytning af flisdepotet
På grund af at flere og flere biler bakker ind under kæden ved flisdepotet ved kompostgården og henter flis mm., selv om de ikke bor i Hyldespjældet, har vi ifb. renovering af hegnet, valgt at flytte flis længere ind på pladsen. Når vi bestiller nyt flis, vil
vi i samme ombæring lave ombytningen.
Renovering af asfalt
I løbet af november renoveres asfaltbelægningen flere steder i afdelingen.Der sker
udbedring af striben af asfalt fra indkørsel ved Kærmosevej ned mod metalbommen.
Asfalten på Længernes parkeringsplads bliver ligeledes udbedret. Lunker på Torvelængerne bliver genoprettet, og der bliver anlagt 2 nye vejbrønde. Alle 3 projekter
i forlængelse af hinanden med forventet start 4. november. Der vil selvfølgelig blive
sat information op.
SMS - løsning
Du kan hjælpe driften med at give dig HURTIG besked, hvis der f.eks. springer et
vandrør, så vi uvarslet er nødt til at lukke for vandet eller andre ting, hvor det er en
fordel for dig som beboe at få beskeden direkte på din mobil.
På nedenstående link til bo-vest.dk, kan du let tilmelde dig SMS - løsningen, som kun
giver beskeder, der vedrører Hyldespjældet.
Du kan også komme forbi vinduet på ejendomskontoret i åbningstiden, medbringende din mobil, så vil vi gerne hjælpe med at oprette dig i systemet. Ellers kan du gå på
bo-best.dk, trykke på ”Hjælp og kontakt” i toppen, vælg derefter punktet ”Tilmeld eller
frameld SMS service” og følg herefter beskrivelsen.
https://www.bo-vest.dk/hjaelp-og-kontakt/tilmeld-eller-frameld-sms-service/
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Opretning af fliser
Vi har gennemgået afdelingen for de værste fliser, som er blevet udskiftet eller rettet
op. Vi har kun været efter de ”farlige”, da udskiftning af alle knækkede fliser er et noget voldsommere og meget dyrt projekt. Så derfor ser vi tiden an til gennemførelsen
af helhedsplanen, hvor der vil komme maskiner og tunge køretøjer ind i afdelingen.
Efterfølgende vil der være behov for endnu en indsats.

Maling af Harry Potter
Harry Potter er tidligere malet, men resultatet var ikke
tilfredsstillende. Derfor skulle legepladsen have endnu en
omgang. Det er nu sket. Grundet det kolde vejr, har vi
valgt at spærre af, da naturmalingen er lang tid om at tørre. Ved samme lejlighed skulle legepladsen ved vaskeriet
også males. Dette er ikke sket, og måske må vi vente til
efteråret på grund af vejret.
Samarbejde med Rambøll
Vi er, som mange nok har bemærket, langsomt begyndt at bevæge os ind i den tid,
hvor helhedsplanen begynder at fylde i afdelingen. Der er ingen tvivl om, at det kommer til at fylde MEGET mere, så jeg ser det som en positiv ting, at vi allerede nu kan
få finpudset samarbejdet med Rambøll, så de lærer, hvilke forventninger der ligger i
Hyldespjældet til varsling, kommunikation, håndtering af buske og træer mm. Så blot
en besked fra driften om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at få en god start.
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TØJBYTTEN
THE WINTER IS COMMING.
Ja ! så nærmer vinteren sig så småt her i landet og i Hylden… Så i den anledning vil vi
gerne modtage vintertøj, som er rent og pænt, så andre kan bytte sig til noget ”tøj” Det
kunne være så hyggeligt.
Hvis du nu ikke rigtig ved, hvad du skal få de laaaange mørke søndage til at gå med, er
du meget velkommen til at komme ned i tøjbytteren få en sludder, en kop kaffe/te og evt.
få en snak om, du kunne tænke dig en tøjbytte vagt i ny og næ. Du hjertes velkommen.
Du kan også sende en mail til Elisa@hyldenet.dk
Åbningstiderne er:
Hver søndag fra kl 10 til 13
Lukket disse dage op til og i julen:
20/12, 27/12 og 3/1 2021
Kærligst TøjBytterne ☺

Følg renoveringen på: www.hyldespjældet-renovering.dk
☺ Redaktionen
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i Caféen
med mange flotte præmier

Søndag d. 6. december
Spillet starter kl. 14.00
Caféen åbner kl. 13.30

Kom i god tid
og vær opmærksom på restriktioner ift. Corona,
der betyder, at der skal bæres mundbind.
Der må max deltage 25.
Så det er nødvendigt at tilmelde sig mobil 60737666
til Victoria senest den 6. november
og der skal holdes afstand
På gensyn
Victoria, Deano og Caféstyregruppen
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Cafeen er stadig åben
Da cafeen kategoriseres som et serveringssted med eget CVR nr., er cafeen
ikke underlagt det lille forsamlingsforbud på 10 personer, men sammenlignes
med alle andre caféer og spisesteder. Vi skal selvfølgelig overholde krav om
afstand og afspritning. Desuden også kravet om max. 10 personer pr. selskab.
I forbindelse med de nye restriktioner er der krav om, at vi alle bærer mundbind, når vi bestiller eller på anden måde bevæger os rundt. Når vi sidder ned
og spiser, må mundbindet tages af.
Så glæd jer til fortsat at kunne nyde Pernilles gode mad. Menuen kan ses her
i HP eller på www.hyldenet.dk.
Det er også muligt at bestille og tage maden med hjem.
Send en SMS på 60352707 eller kom forbi cafeen ml. 11-17.
Venlig hilsen
Cafestyregruppen

Lammesæsonen er slut for i år
Helt præcis sluttede den tirsdag den 27.10., hvor vi kørte lammene til slagteri. Vi kan kun
have dem hos os sommeren over, da vi hverken
har foder, frostfri vand eller vinterstald til dem.
Til gengæld ville hele folden blive en stor mudderpøl, hvis de også skulle gå her i vinterhalvåret. Så nu hvor det er mørkt, og vi ikke vil have
meget glæde af dem alligevel, så slutter festen
for i år.
Undervejs har rigtig mange plukket græs og andet grønt til dem - og mange tak for det! I år
fik den ene desværre den dårlige vane, at stikke
hovedet ud gennem hegnet, hvorefter det kneb
med at få det fri igen. For det meste klarede den
det heldigvis selv. Andre gange hjalp venlige
hyldeboere – også mange tak for det! Hovedet i
hegnet affødte også, at Dyreværnet blev tilkaldt.
De havde dog ingen indvendinger, så vi fik afklaret, at alt er, som det skal være. I skrivende
stund er det eneste, der står tilbage, at håbe på,
at vi ikke får alt for meget skæld ud af slagteren.
Han plejer nemlig at synes, at de er for fede….
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Livets gang
i Caféen
Nyt fra Cafeen
Cafeen har nu været i gang siden august, og trods en lidt hård opstart, hvor både
køleskab og opvaskemaskine stod af – Er der ved at være styr på, hvordan det
meste fungerer.
Der er blevet ryddet ud, ryddet op og gjort en masse rent.
I den forbindelse, vil vi gerne fremhæve, at der er sat ekstra rengøring på, efter
cafe-dagene i forbindelse med COVID-19.
Der er opsat en sprit-automat til afbenyttelse når man kommer ind i cafeen, og alt
bliver sprittet af løbende. Passere bærer mundbind eller visir og i det hele taget
overholder cafeen alle myndighedernes krav.
På menu fronten arbejdes der fortsat på at ramme flest mulige – så der både er
gamle klassikere og nyere retter – det er ikke altid nemt. Så husk at alle er velkommen til at komme med menuforslag! Er sikker på det meste kan lade sig gøre.
Jo flere der benytter sig af cafeen, jo bedre løber det hele rundt og det bliver nemmere at tilpasse mængderne.
Der er også passer vagter der stadig ikke er besat – så meld jer gerne på og få et
gratis måltid og mød dine naboer på en ny måde.
Grethe er fortsat hjælper i cafeen, to dage om ugen. Hun har både afholdt ferie og
har fået masser af nye opgaver fra snitteri til kage-bager, hvilket går godt. Alle er
glade.
Til slut vil jeg bare sige, at jeg har fået en rigtig god velkomst af alle jer, jeg har mødt
ind til nu, så mange tak for det

Hyldeboere
Priser
kr. 43,Voksen
Børn 7-14 år: kr. 20,Børn 3-6 år : kr. 10,-
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Gæster
kr 51,kr. 30,kr. 20,-

NOVEMBER
Tirsdag d. 3. November 			

Torsdag d. 5. November

Tirsdag d. 10. November

Torsdag d. 12. November

Tirsdag d. 17. November
ELLER Pango paneret squash

Torsdag d. 19. November

Tirsdag d. 24. November

Torsdag d. 26. November
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DECEMBER
Tirsdag d. 1. December
Pasta penne m bacon & ostesauce ala carbonara
ELLER Pasta penne m ostesauce & ristet svampe
Hertil: Syrlig salat m brød
Torsdag d. 3. December
Kylling ala and ELLER Smørbagt knoldselleri & Broccoli
Hertil: Salat, Rodfrugter & ribssauce
Tirsdag d. 8. December
Bagt laks ELLER Grillet peber m fyld
Hertil: Kartofler, citron sauce & Grønne bønner m blå birkes
Torsdag d. 10. December
Marokkansk oksefad m kikærter & abrikos
ELLER den vegetariske udgave m masser af grønsager
Hertil: Fladbrød, den gode chili & syrlig dip
Tirsdag d. 15. December
På opfodring: Brændende kærlighed
Både den almindelige m løg & bacon og i en vegetarisk udgave
ELLER Risengrød med smør & kanelsukker
Torsdag d. 17. December
Flæskesteg ELLER Soyabønner m ovnbagte løg
Hertil: Kartofler, brun sauce, lyn syltet agurk & Rødkål
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset:
Tirsdag & torsdag kl. 19:00-19:30
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.
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 Beboerhuset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først beboerhuset fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen.II
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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KANON-tilbud (specielt til børn og unge:
Vi giver 20 kroner for en pose afbrændt fyrværkeri
Den 31.12 skal der , som vanen byder, være fest og fyrværkeri!
Den 1.1 skal der , som vanen også byder, ryddes op ☺

Derfor inviterer vi igen på frisk luft og til at starte det nye år med en god
gerning, når vi giver en tyver for hver fyldt bærepose med stort og småt
fyrværkeri, som er samlet op i Hyldespjældet, og som du kommer og
afleverer på:

Genbrugsgården
onsdag den 1.1. 2021 mellem kl. 14 og 15.
Og det er tilladt at komme flere gange - og med mange poser.....
Godt nytår (når den tid kommer...)
Det grønne miljøudvalg

HUSK:
- At instruere børnene i at fyrværkeri kan være farligt
- Gå ikke tilbage til en fuser!
- Sikkerhed frem for alt.
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SENIORKLUBBEN
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Seniorklubben mødes hveranden mandag kl. 10-12 i ulige uger:
Kontaktperson:
Vinie Hansen, 40227890

Farvel til Hyldespjældet.
Kære beboere i Hyldespjældet.
På Harrys vegne vil vi gerne takke for de mange år, han har boet iblandt jer. Harry følte sig velkommen fra første dag. Det landsbyagtige fællesskab, der præger
beboelsen, tiltalte ham. Han boede hos jer i mere end 33 år, det længste tidsrum,
Harry har boet nogen steder.
At der var værksteder til beboernes benyttelse var et stort plus, og Harry blev en
ivrig bruger, især af keramikværkstedet, som han senere kom til at lede.
Harry satte også pris på, at Hyldespjældet gik ind for miljømæssige tiltag. Og da
der i hans sidste år blevet taget initiativ til at gøre noget ved blodiversiteten, blev
Harry en ivrig entreprenør!! Han borede utallige insektboliger.
Harrys bror og jeg kom til at opleve fællesskabet tæt, da vi fik brug for hjælp til
at tømme Harrys lejlighed. Havde der ikke været en Genbrugsplads med mange
hjælpsomme “klunsere”, havde det været meget besværligt og omkostningsfuldt.
Vi kunne i ro og mag gennemgå Harrys ting og på en måde ta’ afsked med ham.
Alle I venlige og imødekommende mennesker på Pladsen skal ha” en stor tak, vi
følte os altid velkomne!
Med kærlige hilsner Georg og Birgit
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HAR DU SPØRGSMÅL
OM HYLDESPJÆLDETS
RENOVERING?

BESØG RENOVERINGSHJEMMESIDEN

HYLDESPJÆLDET-RENOVERING.DK
Her finder du seneste nyt, referater, rapporter,
information om genhusning og kontaktoplysninger.
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Der var engang i Hyldespjældet….
Af Redaktionen
På Albertslund bibliotek var der her i september måned en udstilling, hvor to ”gamle”
hyldeboere, der var børn i 90’erne, fortalte deres historie om at bo og vokse op i Hyldespjældet. Den første historie af Marie Wandahl Jensen bringer vi her. Den anden
historie af Rasmus Jonasson får I i næste nummer af Hyldeposten.

Marie Wandahl Jensen
Barn i Hyldespjældet i 90’erne
Jeg er vokset op i Hyldespjældet og har mange følelser forbundet med stedet. Men det jeg
særligt forbinder med Hyldespjældet er mig og min veninde Mille, som boede et par gader
væk. Hver dag, når vi havde spist morgenmad i weekenderne eller når vi kom hjem fra skole
eller fritidshjem, spænede vi over til hinanden. Nogle gange mødtes vi på halvvejen. Så
skulle vi på eventyr.
Jeg kan næsten ikke komme på, hvad mig og Mille ikke har fundet på af
skøre ting i Hyldespjældet. Vi har lavet teater, som vi tvang folk til at se
– hev dem ind fra gaden. Så stod de der og fik at vide, at ”det koster altså
to kroner” og de havde svært ved at sige nej. Det var sådan noget hjemmelavet skuespil, som vi selv synes var vildt godt, jo. Vi havde øvet os
lidt, men det var helt klart mest impro. Så vidt jeg husker, var det ofte noget med en drage,
og Mile og jeg spillede selvfølgelig selv alle roller og fandt ofte også på nye roller undervejs.
Vi blev tit så optagede af vores optræden, at vi simpelthen forlod scenen i bare iver. Jeg tror
ikke publikum var lige så begejstrede, som vi var.
Vi har nok kun været 6 år på det tidspunkt, men det gode ved Hyldespjældet var jo, at man
kunne lege udenfor som barn, fordi der ingen biler var. Om aftenen, når lygterne tændtes –
det var som regel der man skulle hjem og spise.
Vi har også haft en lille hundelufter-business, hvor vi ringede på hos folk,
vi vidste havde hunde, for at tjene en tier, så vi kunne løbe ned til Osmans
kiosk og købe is. Buller og Trunte var to pekingesere, som blev faste
kunder, fordi deres ejer var en ældre dame, der var glad for vores lille
service. Hvis vi havde mødt nogle nye hunde og klappet dem, så prøvede
vi at finde ud af, hvor de boede, så vi kunne ringe på der. Vi fik ofte lov.
I starten var det bare for sjov, men så opdagede vi at, der var lidt profit i det.
Så begyndte vi også at tegne tegninger, som vi ringede dørklokker for at
sælge. Vi tog tit på Genbrugsgården og fandt alt muligt skrammel, som vores forældre blev trætte af, at vi slæbte hjem, og så holdt vi loppemarkeder,
hvor vi igen prøvede at tjene lidt penge og købe flere is hos Osman.
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Luft Corona ud!
Det bliver koldere og koldere, og holder vinduerne mere lukkede og opholde os mere
indendørs. De fleste ved godt, at de skal lufte ud flere gange om dagen. Men når det er
koldt udenfor, kan det være svært at lukke den dejlige varme ud, for at få frisk luft ind. I
år er det dog ekstra vigtigt at gøre. For udover fugt, partikler, CO2 og andre gasarter, der
er usunde for os, kan luften også indeholder Coronavirus.
Smittespredning og sygdomsforløb
Jo længere tid du opholder dig i et lukket rum, jo mindre rummet er og jo flere der er
derinde, desto større er risikoen for at få rigtig mange
viruspartikler ned i luftvejene. Derfor er det ekstra vigtigt
at få luftet ud på arbejdspladsen, i skolen, i institutionerne
og andre steder, hvor mange mennesker er samlet. Men
det er også vigtigt at få luftet ud derhjemme, hvor nogen
desværre også får virus inden for døren.
Fra andre virussygdomme ved man, at en høj dosis
ved første infektion giver et værre sygdomsforløb og
højere dødelighed. Og alt tyder på, at det samme gør sig
gældende for covid-19.
Derfor er det vigtigt at få luftet ud regelmæssigt, så
koncentrationen af viruspartikler ikke bliver høj.
Sådan bør du lufte ud derhjemme
Luft ud mindst tre gange om dagen og gerne flere – især de dage hvor du er meget
hjemme. Den bedste måde at lufte ud på er ved at lave gennemtræk i nogle minutter.
På den måde bliver luften udskiftet, uden at overflader på vægge og møbler når at blive
kolde – de vil kræve en større mænge energi at få varmet op igen, end hvis det kun er
luften, der skal opvarmes.
Så gør udluftning til en vane. Det vil dels begrænse spredningen af coronavirus og dels
mindske sygdommens alvorlighed, hvis du skulle blive smitt

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

Henven
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Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Lisbeth Wilson
Pugestræde 9
Vibeke Lange
Sadelstræde 3
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3

22 32 04 99
81 73 59 50
50 53 19 70
40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg 		
Henrik Hansen
Torveslipperne 12
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Sif Enevold
Væverlængen 4

61 68 77 31
23 69 61 16
27 64 05 94
31 45 67 47

Domen		
Povl Markussen

Tømmerstræde 3
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27 64 05 94

Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson

Pugestræde 9

81 73 59 60

Husdyrudvalget ny mailadresse: husdyrudvalget@hyldenet.dk
Gurli Visler		
Torvelængerne 6
40 51 70 81
Henning Larsen		
Torvelængerne 11
31 61 10 97
Merete Larsen		
Torvelængerne 11
41 43 49 82
Vibeke Lange		
Sadelstræde 3
50 53 19 70
Kommunens brugergruppe
Henrik Hansen
Povl Markussen

Torveslipperne 12
Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Klunsergruppen
Allan Laumann
Apotekerlængen 4
Bjarne Buzdeweicz
Støvlestræde 5
Helene Eskildsen
Høkerlængen 6
Henning Larsen
Torvelængerne 11
Henrik Hansen
Torveslipperne 12
Leif Strandbech
Torveslipperne 13
Liv Simonsen
Mesterslippen 18
Marianne Simonsen
Tingstræderne 24
Mads Uhl
Tingstræderne 16
Michael Nava
Åleslippen 55
Nina Rytter
Torveslipperne 8
Palle Nielsen
Potterstræde 4
Patrick Wilson
Pugestræde 9
Peter Kristensen
Gildestræde 1
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Tobias Nielsen
Tværslippen 7
Torben Holm Nikolajsen
Tingstræderne 5
Uffe Feldfoss Petersen
Åleslippen 9
Vibeke Lange
Sadelstræde 3
Victoria og Asley Dahl		

26 21 67 55
40 10 23 33
43 64 96 86
31 61 10 97
61 68 77 31
53 30 07 95
20 91 97 35
28 77 75 36
31 23 83 21
28 51 88 66
41 59 06 10
43 64 24 08
61 60 89 03
23 31 86 42
27 64 05 94
28 40 78 44
40 62 26 51
61 28 12 78
50 53 19 70
60 73 76 66

Lammelauget
Hanne Nielsen
Helga Sandau
Nina Schouw Rytter
Povl Markussen

Maglestræde 1
Torveslipperne 4
Torveslipperne 8
Tømmerstræde 3
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23 32 33 60		
50 38 51 09
41 59 0610
27 64 05 94

Motionsudvalget		
Jan Visler
Torvelængerne 6
Merete Larsen
Torvelængerne 11
Mikkel Slieben-Bjørnsen
Bryggerlængen 16

21 77 12 21
41 43 49 55

Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius
Miriam Holst

Tømmerstræde 1
Åleslippen 57

22 32 04 99		
29 27 79 43

Seniorklubben
Vinie Hansen

Tømmerstræde 3

40 22 78 90

Skulpturudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Britt Gerner
Pugestræde 11
GItte Hansen
Torveslipperne 12
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Lis Livornese
Tingstræderne 12

25 86 94 55
43 62 21 34
29 80 05 72
23 69 61 16
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
Helle Kristofferen
StoreTorv 1
93 60 28 15
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
Dorrit Lauridsen
Store Torv 12
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Henrik Hansen
Torveslipperne 12
Gitte Elise Klausen
Snorrestræde 13
Lis Livornese
Tingstræderne 12
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25 86 84 55
22 37 70 58
23 69 61 16
61 68 77 31
27 50 52 12
26 65 38 10

Udlånaf
af nøgler
nøglerog
ogværktøj
værktøj
Udlån

Henvendelse på følgende adresser:
Henvendelse
på følgende adresser:
		
Autoværksted (200 kr. i depositum)
Bjarne
Bruzdewicz (200 kr. i depositum)
Støvlestræde 5		
Autoværksted

Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5		
Bordtennis og gymnastiksal
Janos Katona
Storetorv 6		
Boremaskine
Boremaskine
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
Jan Dahl
Maglestræde 13		
		
Brædder		
Brædder		
Peter Kristensen
Gildestræde 1
Niels Peter Dahl
Bomslippen 4
Cykelværksted
Cykelværksted
Morten
Rude
Væverlængen 4		
Morten
Rude
Væverlængen
4		
Tobias Nielsen
Tværslippen
7		
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
		
Havefræser
Havefræser
Palle
Nielsen
Potterstræde 4		
		
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
Kattetransportkasse
Victoria
Dahl
Storetorv 5			
Kattetransportkasse
		
Henning Larsen
Torvelængerne 11		
Keramik
			
Harry
LindAtelier
Torvelængerne 8
Maler

40 10 23 33
40 10 23 33
43 63 62 04 		
28 40 78 44
25 37 32 40
23 31 86 42
43 62 07 92		
26 82 80 94
26
2882
4080
7894
44
28 40 78 44
40 10 23 33
21 24 54 78
60 73 76 66
31 61 10 97
43 62 38 37

Gitte Elise Klausen
Snorresstræde 13		
20 12 74 10
Større
haveredskaber: Tingstræderne
Henv.: Kl.1217-18
Lis Livornese
26 65 38 10
Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
		
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33
Større haveredskaber: Drænspade, El-hækklipper, Græstromle,
Pælebor Henv.: Kl. 17-18
Træværkstedet
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33
Jørgen Lou
Færgeslippen 1
26 20 3203
Tennisbanen:
Net
og
stolper
kan
lånes
mod
et
depositum
på
Morten Rude
Væverlængen 4
26kr.82200,80 94
Mikkel
Pandrup
Torveslipperne
14
41
46
68
Patrick Wilson
Pugestræde 9
61 60 8988
03
Peter Kristensen
Åleslippen 1
23 31 86 42
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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Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
FU			
Sif Enevold				
Væverlængen 4
Medl.			
Betina Lauruhn			
Åleslippen 22
Sekretær
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
Kasserer		
Per Zoffmann			
Åleslippen 57
Suppleanter
Jan Visler				
Torvelængerne 6
			
Peter Kristensen 			
Gildestræde 1
			
Vibeke Lange			
Sadelstræde 3
Revisor		Henrik Hansen			Torveslipperne 12
			

40 22 78 90
31 45 67 47
31 35 01 02
31 61 10 97
21 22 75 13
21 77 12 21
23 31 86 42
50 53 19 70
61 68 77 31

Repræsentantskabet BO-VEST
			

Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 6747

Hyldenet

Redatører: 		
Henrik Hansen			
			Sif Enevold 			

		

				

Torveslipperne 12
Væverlængen 4

61 68 77 31
31 45 6747

Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
Gildestræde 1		
			
Povl Markussen			
Tømmerstræde 3
				
Trykker:		
Merete Larsen			
Torvelængerne 11
				
Uddelere:		
Jan Visler				
Torvelængerne 6		
			Marianne Simonsen		Tingstræderne 24
			Palle Nielsen			Potterstræde 4

23 31 86 43
27 64 05 94
41 43 49 82
21 77 12 21

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)
Elisa Christiansen, Suderlængen 11, Mobil nr.: 22809999.
Tøjbyttebod: Søndag kl. 10:00 -13:00
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Redaktionen ønsker alle:
En rigtig Glædelig Jul samt et godt Nytår
Vi skal passe på hinanden i denne Corona tid

Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 399
16. December 2020
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

