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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 8:30-10:30 

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: Historisk beboermøde
Beboermødet den 27.1. besluttede i enighed budgettet for Helhedspla-
nen, der nu kan gå i gang. Det er historisk, for det er den største be-
slutning i Hyldespjældet siden 1976, hvor Hyldespjældet blev bygget!

☺☺ Redaktionen  
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Der afholdes ordinært beboermøde den 30. marts 2022
kl. 19.00 i beboerhuset, Store Torv

Dagsorden:

1.    Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet

2.    Regnskab 2021, herunder cafe, udlejning og aktivitetsbudget

4.    Opsætning af el-ladestandere

5.    Indkomne forslag

6.    Beretninger fra:

         -   Afdelingsbestyrelsen

         -   Cafestyregruppen

         -   Skulpturudvalget

7.    Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2022

8.    Valg til afdelingsbestyrelsen

9.    Valg til cafestyregruppen

10.  Valg til skulpturudvalget

11.  Valg af to interne revisorer

12.  Valg af to redaktører til hyldenet.dk

13.  Valg af to redaktører til Hyldeposten

14.  Valg til Albertslund Brugergruppe

15.  Orientering om VAs generalforsamling den 17. maj 2022

16.  Eventuelt

17.  Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 16. marts til afdelingsbestyrelsen 
på n60@bo-vest.dk eller indleveret via brevsprækken Store Torv 39.

Den endelige dagsorden og materiale til de enkelte punkter omdeles i Hylde-
tryk 
senest den 23. marts.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen                                                                                                       
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Beboermøde den 30. marts
Vi afholder ordinært beboermøde den 30. marts med regnskab 2021 og valg til 
afdelingsbestyrelsen og diverse udvalg. Dagsordenen kan ses her i Hyldeposten.

Regnskab 2021
Regnskabet udviser et overskud på kr. 19.326, som er 
brugt til afskrivning på egenfinansiering.
Resultatkontoen udgør herefter kr. 3.205 mio., der 
budgetteres afviklet over 3 år.
Overskuddet skyldes primært, at der i 2021 er sket en 
ændring fra ejendomsleder til ejendomsmester og dermed 
en besparelse på lønbudgettet. Samt færre udgifter til 
cafeen pga. nedlukningen. Dette modsvares af større 
renteudgifter pga. minusrenter på afdelingens indestående.

Albertslundposten  
Vi har skrevet til avisen og klaget over den ofte meget sene omdeling af Alberts-
lund Posten, som vi har oplevet de seneste mange måneder. Vi har fået et svar 
retur, hvor de beklager den sene og ustabile dækning af området grundet bl.a. 
sygdom og problemer med at skaffe bude.

Ekstraordinært beboermøde den 27. januar
Budgettet for helhedsplanen (skema B) blev enstemmigt vedtaget. 
I forbindelse med Helhedsplanen overvejer vi, om det skal være mulig at 
tilkøbe skodder ca. pris 8.000,- kr. og udestue til de nye tilgængelighedsboliger 
98.000,-kr. Det vil betyde en merbetaling på ca. 400 – 600 inkl. gebyr og forrent-
ning.
Vi tager det op på det kommende beboermøde i marts mht. finansiering og husle-
jekonsekvens.

Graffiti
En gammel kending har været rundt i 
Hyldespjældet med graffiti og en ny er 
kommet til med ”FCK”. Driften arbejder 
på, at det fjernes hurtigst muligt.

Kiosken
Kiosken er nu godkendt til ren beboelse og forventes udlejet ca. 15. marts.
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Vaskeriet
Straksreservationen, hvor vi har kunnet reservere 2 maskiner ad gangen og så 
havde 15 minutter til at sætte dem i gang, har ikke fungeret længe efter en soft-
wareopdatering. 
Driften arbejder på at få ordningen til at fungere igen

Opgradering af fibernet
Det blev besluttet på beboermøde i september, at der skulle ske en opgradering af 
fibernettet, så vi kunne få en hurtigere internethastighed på 1G/1G til samme pris.

Opgraderingen koster kr. 104.278, som finansieres ved 
lån af vores henlæggelser og afdrages over 4 år med kr. 
6 pr. måned. 
Opgraderingen er ikke sket endnu, og driften har rykket 
Dansk Kabel TV.
De har desværre problemer med levering pga. corona. 
Så snart de har udstyret, går de i gang.

Når der er en ny tidsplan, kommer der en beboerinformation rundt til alle boliger.

Udendørs bogskab
Inspireret af en artikel i Boligen vil vi foreslå, at vi får bygget et 
bogskab. Bogskabet skal stå udendørs eventuelt ved caféen til 
fri afbenyttelse. Vi vil fremlægge et forslag på det kommende 
beboermøde med en anslået pris, når vi bygger det selv. 

Anvendelse af tidligere ”kølerum” 
Det tidligere kølerum ved siden af tøjbytteboden har længe væ-
ret anvendt til lagerplads mm. 
Vi kunne godt tænke os at få rummet ryddet, så det kan istandsættes. Rummet 
kan så eventuelt bruges til opbevaring af bøger kombineret med det udendørs 
bogskab og gøres til en bogklub eller lignende. 
Anvendelsen tages op på det kommende beboermøde.

Etablering af ladestandere
Afdelingsbestyrelsen har nedsat en arbejds-
gruppe, som bl.a. har ansøgt en pulje om stats-
tilskud til etablering af ladestandere sammen 
med miljøkonsulenten i BO-VEST.

Det samlede beløb til etablering af 20 ladestan-
dere udgør ca. kr. 285.000. Heraf har vi mod-
taget tilsagn om tilskud på kr. 71.250. Resten 
skal vi selv betale.
For at få et billede af det nuværende og frem-

tidige behov for ladestandere uddeler vi i starten af marts et spørgeskema, som vi 
håber rigtig mange vil udfylde og returnere.
Resultatet fremlægges på det kommende beboermøde sammen med forslag til 
finansiering.
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S E N I O R K L U B B E N

           Dato            Aktivitet           Ansvarlig

Mandag den 14. marts Rundvisning i Herstedve-
ster Landsby med lokalhi-
storiker Ib Berg, mange-
årigt medlem af bestyrelsen 
for Albertslund Lokalhisto-
risk Forening.
Vi mødes kl. 9.30 ved be-
boerhuset og følges over til 
Herstedvester

Tilmelding til Vinie Han-
sen senest den 7. marts 
på mobil 40227890 eller 
mail vih@hyldenet.dk

Mandag den 28. marts Kaffe og frugt i beboerhuset

Mandag den 11. april Seniorklubben holder 
påskeferie

Mandag den 25. april Påskefrokost kl. 11-13

Vi bestiller smørrebrød 
a´28 kr. pr. stk., som man 
selv betaler

Tilmelding til Liv Simon-
sen på liv@blemmer.dk 
eller mobil 20919735 se-
nest den 25. april.

Mandag den 9. maj Besøge VOKS,
som er en socialøkono-
misk virk somhed ”som får 
mennesker og planter til 
at vokse”. VOKS tilbyder 
forløb til borgere uden for 
arbejdsmarkedet i et værk-
sted, hvor de designer og 
producerer plantedekora-
tioner til erhvervskunder og 
som sælges i deres egen 
butik.
VOKS har adresse i Hede-
marken

Tilmelding til Marianne 
Faust Pedersen på 
marianne.faust.peder-
sen@gmail.com, mobil 
60886031senest den 29. 
april.

Vi mødes kl. 9.30 ved be-
boerhuset og cykler eller 
kører i bil dertil.

Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne til 
atdeltage 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 efter-
middag, film i seniorbiografen onsdag formiddag, musik i Albertslund jazzklub mm.

Kontakt: Marianne Faust Pedersen, marianne.faust.pedersen@gmail.com, mobil 
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Verdensmålbebyggelsen Hyldespjældet

 - på vej

Med hjælp fra Verdensmål Centeret er vi i fuld 
gang med at afholde workshops i AB, UAU, GMU, 
Cafestyregruppen og Klunsergruppen. Hver af de 
5 grupper skal opstille 3 Hyldespjældsmål, der er 
inspireret af Verdensmålene, og som grupperne 
vil arbejde for.

De 15 Hyldespjældsmål samler vi til et ”pusle-
spil” med 15 brikker. Lige som med Verdensmå-
lene, hvor hvert enkelt mål er vigtigt og uund-
værligt, for bliver det ikke opfyldt, går det også 
ud over opfyldelsen af de andre mål, så hænger 
Hyldespjældsmålene også sammen. De passer 
sammen som i et puslespil. Det er heller ikke færdigt, før den sidste brik er lagt - og 
der er bare ikke noget mere irriterende end et puslespil, der mangler en brik!

Som Verdensmål bebyggelse ønsker vi at være en bebyggelse:
- Der i praksis arbejder for at nå Verdensmålene lokalt.
- Der oversætter Verdensmålene til egne forhold, så de giver mening lokalt.
- Der bruger Verdensmålene som et inspirationskatalog til at tænke muligheder og løs  
  ninger på tværs.
- Der skaber fællesskab omkring opfyldelsen af Verdensmålene.
- Der udbreder og støtter Verdensmålene ved at opfylde dem lokalt.

 

Med venlig hilsen
Det Grønne Miljø Udvalg
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Nyt fra DRIFTEN / Danny Stilling

Personale:

Det er med stor glæde, at vi nu har fået vores nye Caféleder Helle i gang. Jeg er 
sikker på, at hendes fremtidige virke i Caféen er bedre beskrevet et andet sted i 
Hyldeposten, så herfra blot et håb om, at I alle tager forbi caféen i nærmeste fremtid 
og byder hende velkommen til Hyldespjældet - og endnu bedre spiser med tirsdag 
og torsdag. Helle laver god mad.

Helle har en opvasker, Julie som vi kenderi forvejen, men caféen mangler endnu en 
opvasker.

Flere har nok bemærket, at vi i den seneste tid, har haft en funktionær, med lidt 
længere hår end gennemsnittet. Martina, hjælper til i driften et par dage om ugen, 
hvor hun løser en række forskellige opgaver, som et led i et samarbejde med Al-
bertslund kommune. Marina er uddannet i branchen og har et godt gåpåmod og et 
par hænder, der er skruet godt på. Vi håber at kunne beholde hende i afdelingen et 
godt stykke tid endnu.

Vi er så samtidig desværre stadig ramt af en langtidssygemelding, men gør hvad vi 
kan, for at følge med.

Legepladser:

Nogle udskiftninger og reparationer 
på de forskellige legepladser, har 
krævet reservedele, som har været 
i leveringsstop, men vi er endelig 
nået i mål, med de sidste punkter 
og har fået efterfyldt med flis under 
gynger og rutsjebaner.

Graffiti:

Selv om vi er på Vestegnen, har vi åbenbart en vedholden FCK-fan i området, som 
med stor stædighed har "pyntet" Hyldespjældet med de 3 bogstaver. Ikke at vi er 
totalt blottet for sportsinteresse i driften, men vi vil nu helst være det foruden og 
fjerner det, så hurtigt vi kan. Ikke alle steder kan det overmales, og så må vi have 
hjælp af en ekstern.
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Foråret:

Uanfægtet om vi vil det eller ej. 

Jeg tænker de fleste glæder sig. Foråret er på vej. En af de velkendte budbringere 
er begyndt at kigge frem. Ud over glæden ved forår, så avler tiden, en lang række 
opgaver for driften. Vi er godt i gang med at forberede HRH, som hjælper med det 
grønne, på de kommende opgaver.        

For/bagbede:

Som nævnt sidste år er vi gået i gang med en test i flere af de bede, vi i driften pas-
ser. Dette arbejde fortsætter vi med i håb om, at vi fremadrettet bedre kan bakke 
op omkring biodiversiteten i Hyldespjældet, med bede, som rent tidsmæssigt også 
kan håndteres.

Stormen:

Midt i februar havde vi et par 
gode storme, som også i Hyl-
despjældet satte sit fodspor. 
Et par træer måtte ned og en 
flagstang faldt meget sym-
bolsk til jorden. Det har så av-
let lidt mere materiale til det 
store insekt hotel, som løben-
de bliver flottere og flottere.
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.

Helhedsplanen vedtaget – 
nu kan arbejdet endelig gå i gang!
Af Redaktionen

Hurra! Beboermødet den 27. januar godkendte enstemmigt budgettet for Helheds-
planen. Det er den største (og dyreste) beslutning i Hyldespjældets 45-årige histo-
rie! Formelt sker der nu det, at beslutningen skal rundt om VA’s bestyrelse og Kom-
munalbestyrelsen, og så kan NCC ellers i april-maj gå i gang med renoveringen. 
Det bliver så godt! Men vi har også ventet længe på det, så behovet for nye døre 
og vinduer, for nye skure og entreer, for nye tage og mere isolering er til at tage og 
føle på. Selvom det nok bliver et par hårde år, med byggerod, mudder, støv, larm 
og håndværkere her og der og alle vegne, bliver det i sidste ende bare så godt!
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Økonomisk bliver det heller ikke dyrt for os. I forvejen har der været godt styr 
på huslejeudviklingen i Hyldespjældet. Ser vi på de sidste 10 år, er huslejen alt 
i alt kun steget med 5 %. Det er bare en halv procent om året. Og nu får vi hele 
renoveringen for en huslejestigning på 2,06 % - det fås ikke billigere.
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 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: 
6/3

3/4 PåskeBanko

15/5

Opvasker til cafeen

Cafeen søger en opvasker hver anden uge tirsdag og 
torsdag ml. 18-20. 

Du er ml. 15-18 år, og du får løn efter overenskomst. 

Interesserede kan henvende sig til cafeleder Helle Aagaard 

Finnich på mobil 60352707 eller mail: haf@bo-vest.dk. 
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Præsentation af ny cafeleder
Jeg startede den 1. februar, og i de første to uger er jeg 
blevet introduceret til de praktiske opgaver med regn-
skab og den daglige drift af cafeen.
Jeg har arbejdet mange år i forskellige køkkener, hvor-
fra jeg har en god og solid baggrund.
Jeg er uddannet kok og kommer fra en stilling som 
Kantineleder i en social økonomisk virksomhed, Glad-
mad, hvor jeg har arbejdet med ansatte i beskyttet be-
skæftigelse i mange forskellige aldersgrupper, samt af-
klaringsforløb af personer, som skal visiteres til flexjob.
Jeg glæder mig til arbejdet i jeres cafe og håber, at se 
rigtig mange af jer.
                     Hilsen Helle

Nye priser i Hyldecafeen
Priserne i cafeen holdes på så lavt et niveau som muligt for, at alle har mulig-
hed for at spise med.
Priserne er senest sat op i april 
2017, og med de prisstigninger, 
der nu er sket på alle madvarer, 
har vi besluttet at sætte priserne 
for beboerne op med 2 kr. og  
gæster med 3-4 kr. fra 1. marts.
Herefter vil priserne være flg.:

Venlig hilse
Cafestyregruppen

Livets gang i Caféen

Priser        Hyldeboere        Gæster 
Voksen:              kr. 45-             kr  55,-

Børn 7-14 år:      kr. 22,-            kr. 33,-

Børn   4-6 år :     kr. 15,-            kr. 23,-

Børn    0-3 år:     kr..  0,-            kr.   0,-

Rengøringshjælp over 18 år søges til cafe og udlejning
Vi søger hjælp til rengøring i vores beboerhus.
Det drejer sig om ca. 2 timer 1-2 gange i de weekender, 
hvor beboerhuset har været udlejet.
Vi betaler løn efter overenskomst 

Ring og hør nærmere om jobbet hos cafeleder Helle 
Aagaard Finnich, 
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MARTS
Tirsdag 1. marts 
Spaghetti bolognese Eller spaghetti vegetar
Hertil parmesan og bred persille

Torsdag 3. marts 
Butter chicken Eller fyldte peberfrugt med bagte grønsager
Hertil bulgur, creme fraiche og koriander

Tirsdag 8 marts 
Abrikos m.arineret kalkun cuvette Eller selleribøf
Hertil kartofler med rosmarin, skysauce

Torsdag 10. marts
Mørbradgryde med cocktailpølser, bacon - Eller bagte auberginer, 
squash og tomat - Hertil ris

Tirsdag 15. marts
Helstegt nakkefilet Eller ratatouille
Hertil timian kartofler, skysauce

Torsdag 17. marts
Lukket
Pga. ferie

Tirsdag 22. marts
Lukket
Pga. ferie

Torsdag 24. marts
Kylling i rød karry med grønsager Eller grønsager i rød karry
Hertil ris, peanuts, kokosmel

Tirsdag 29. marts 
Ungarsk gullasch Eller bagte rodfrugter
Hertil grov kartoffelmos
      

Torsdag 31. marts  
Fattigmands koteletter (paneret flæsk) Eller grønsagsdeller
Hertil kartofler, blomkål og rødder
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APRIL
 Der bliver serveret en dagens salat hver gang
  
 5. april
Svinekam Eller polentabøf
Hertil kartofler, rødkål, hjemmelavet agurkesalat, skysauce

Torsdag 7. april
Fiskefrikadeller Eller vegetardeller
Hertil kartofler og persillesauce

Tirsdag 12. april
Græsk farsbrød med oliven, feta Eller vegetarbrød med oliven og feta
Hetil bulgur og tzatziki

Torsdag 14. april
Lukket 
Skærtorsdag

Tirsdag 20 april
Kylling ov.erlår med ananas Eller rødbedebøf
Lun pastasalat 

Torsdag 21. april
Boller i karry Eller grønsager i karry
Hertil ris, rosiner, ananas og peanuts

Tirsdag 26. april
Høns i tarteletter Eller falafel
Hertil kartoffel pomme frites

Torsdag 28. april
Stegt flæsk Eller grønsags tærte
Hertil kartofler, persillesauce, rødbeder
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Beboerhuset Spjældet kan kun lejes til private, lukkede fester 
- af personer, der bor i Hyldespjældet 
- ved henvendelse i caféen tirsdag og torsdag kl. 19-1930.
Lejen er gældende når første del af kontrakten er udfyldt og beløbet er betalt via 
Mobilepay #32579 (Eller kontant) 

Kontrakten opbevares på ejendomskontoret. Det er ikke muligt at reservere telefo-
nisk. Det er kun muligt at leje 1 år frem i tiden. I tilfælde af flere samtidige henvendel-
ser, med ønske om samme dato, vil der blive foretaget en lodtrækning.

P r i s   f o r   l e j e   a f   b e b o e r h u s e t 
1 dag koster 750 kr.
2 dage koster 1.100 kr.
3 dage koster 1450 kr.
Søndagsleje i fire timer, interne grupper er gratis. Man gør selv rent.
Leje af grill koster 100 kr. Man indkøber selv kul og gør grillen ren ved leje og afleverer brugt 
til den næste.
Leje af musikanlæg koster 100 kr. for 1 dag, 2 dage koster 150 kr.
D e p o s i t u m 
Depositum betales ved nøgleafhentning i cafeen: tirsdag eller torsdag (Mellem 
kl. 19.00 – 19.30) inden arrangementet. 
Depositummet er på 1000 kr. ved 1-3 dages leje.
Depositummet er på 750 kr. ved børnefødselsdag og bisættelser. 
Depositum er på 2.000 kr. når både musikanlæg og lokaler lejes.

Tilbagebetaling af depositum sker primært via bankoverførelse 
Du skal derfor udfylde blanketteten i mappen med registreringsnummer og kon-
tonummer, når du afleverer nøgle etc. Herefter overføres depositummet inden for 5 
hverdage, hvis alt er i orden.
Er depositummet betalt kontant, og alt er som det skal være, kan du få depositummet 
retur, når du afleverer mappen. 
R e n g ø r i n g :
Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring. KUN til gulv- og standard rengøring af 
toiletterne, herunder gulv, kumme og vask. 
Det betyder at man selv står for al oprydning :
- Bordene og stole skal rengøres og stilles rigtigt på plads (Oversigt kan ses på    
      køkkendøren) 
- Der skal stoles op (Ved at de hænger på bordene)
- Alle lamper skal hænge nede.
- Alt service er rent, sorteret og stillet på plads.
- Affald skal sortere og afleveres ved skralde-øerne, også papir fra toiletterne  
 og de blomster man har haft med. 
- Gulvene er fejet.
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Samt fuld rengøring af køkkenet :
- Alt opvask er taget og opvaskemaskinen er tømt og rengjort 
- Ovne, komfur, borde og hylder er rengjorte
- Køleskabe er rengjorte – også det ved baren
- Gulvet er fejet

Manglende oprydning/rengøring ved aflevering:
Bliver fratrukket depositummet. Skal rengøringspersonalet bruge ekstra tid, fra-
trækkes 180 kr. pr. time. Ituslået porcelæn, inventar etc. fratrækkes ligeledes 
depositummet.  

B ø r n e f ø d s e l s d a g e :
 

Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage hvor fødselaren er under 13 år, kan be-
boerhuset lånes gratis. Fremvis dokumentation herom.  Der betales et depositum 
på 750 kr. 
Man gør selv rent. 

I n t e r n e   g r u p p e  r :
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne beboerhuset gratis. Man gør selv rent.

B i s æ t t e l s e  r :
 

Benyttelse af beboerhuset ved bisættelser er gratis. Man betaler et depositum på 750 
kr. 
Man gør selv rent.

Den 24. december er forbeholdt fælles arrangementer, men hvis ikke udlejet in-
den 1. november kan datoen frigives til privatpersoner.

Det er ikke muligt at leje lokalerne d. 31. december.

T i d s p u n k  t e r : 
Hvis man lejer beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og lokalerne skal for-
lades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag. 
Den næste lejer, lørdag, har lokalerne fra kl. 12.00. (Dette af hensyn til rengøringen).

A f l y s n i n g : 
Hvis man er nødt til at aflyse sin reservation, skal det ske senest 8 uger før reser-
vationen. 
Ved senere aflysning :
8-6 uger før modregnes 1/4 af lejen
6-4 uger før modregnes 1/2 af lejen
4-2 uger før modregnes 3/4 af lejen 
2 uger før mister man hele lejen

Lejen er bindende i april og maj
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Mere vild natur i Hyldespjældet
I forbindelse med VAs 75 års jubilæum har alle boligaf-
delinger fået et tilbud om at få besøg af en konsulent fra 
bevægelsen ”Vild med vilje”, som arbejder for at gøre 
naturen vildere, rigere og mere mangfoldig.

Det har vi sagt ja tak til, og i november havde vi besøg af 
en biolog, som gik rundt i afdelingen med repræsentan-
ter fra afdelingsbestyrelsen, GMU, UAU og driften, som 
fortalte om de tiltag, vi allerede har sat i værk, og hvad 
der planlægges med.

Efterfølgende har vi modtaget en rapport med en vurdering af vores udearealer set med bio-
diversitetsøjne og med forslag til yderligere tiltag.

Hyldespjældet scorer 148 point svarende til 34% af det, der er muligt at få, hvis hele vores 
indsats var rettet mod at understøtte en vildere natur med høj biodiversitet. Det er den høje-
ste score blandt de afdelinger i VA, som har deltaget.

Citat fra rapporten: ”Den oplevede naturværdi i Hyldespjældet synes høj”.

Det kan vi godt være stolte af, og især er det en anerkendelse af det store arbejde, som gen-
nem mange år er udført af de to grønne udvalg UAU og GMU.

I rapporten nævnes bl.a. fårelauget, hønsehold og nyttehaverne som medvirkende til at 
skabe dynamik og nye levesteder, der fremmer biodiversiteten samtidig med, at det skaber 
fællesskab blandt beboerne og er udflugtsmål for mange børnefamilier, der oplever/passer 
levende dyr.

Af andre indsatser, som skaber levesteder for insekter og fugle og dermed øger naturværdi-
en og biodiversiteten nævnes ”Naturskoven”, området ved Snorrestræde, som er anlagt for 
år tilbage, hvor træer og buske får lov til at stå vildt og stort set uden pleje samt den nyligt 
anlagte ”brændemur” og ”den grønne kile” ved kælkebakken.

For at få et rigere fugleliv foreslog biologen desuden, at 
vi sætter flere fuglekasser op f.eks. til mursejlere, som er 
set i vores område og pæle til stærekasser, da begge arter 
et truede.

Som fødekilde til fuglene er det en god ide at plante flere 
træer og buske med blomster og bær, som har stor værdi 
som pollen/nektarkilde for mange insekter.

Rapporten er gennemgået af Jens Thejsen (UAU), Povl Markussen(GMU) og Vinie Hansen 
(AB) mhp. at vurdere de forslag, som er fremlagt i rapporten og se, hvad vi allerede gør, og 
hvad vi vil iværksætte i fremtiden.

Hele rapporten og den handleplan, som vi har udarbejdet, kan læses på hyldenet.dk.

På et kommende beboermøde skal vi tage stilling til de forskellige tiltag, og hvad der evt. 
skal afsættes penge til på langtidsplanen.
Vinie Hansen
Afdelingsbestyrelsen
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Find din forårskollektion i TØJBYTTEN
Så er det jo snart forår og det betyder, at fuglene synger højt og forårstøjet 
skal vises frem… Så hvis du lige står og mangler noget at vise frem, har vi 
sikkert noget nede i tøjbytteren, du lige kan komme ned og hente og i den 
anledning, hvis du skulle have ryddet op i dit tøj og ikke lige ved, hvor du skal 
gøre af det, kan du altid komme hver søndag fra kl 10 til 13 ned med det til os 
i tøjbytteren…

Hvis du er intresseret i at tage en vagt i ny og 
næ, kan du altid skive en mail til mig på elisa@
hyldenet.dk eller komme ned om søndagen og 
få dig en kop varmt drik og tage en snak med 
os, det vil vi se frem til.

Pip pip fuglene flyver i flok, når de er mange 
nok, og solen kommer mere og mere frem og 
det er jo dejligt.

Vi tøjbytteren håber alle får et skæppe skønt 
forår.

Genbrugs tøj hilsner

Tøjbytterne 

Nyt flis på Harry Potter
Så kan børnene bare falde, alt det de vil.
☺☺Redaktionen
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Referat fra ekstraordinærbeboermøde om renoveringen d. 27. januar 2022

Til stede: 36 husstande / 72 stemmer

VH bød velkommen til det ekstraordinære beboermøde og præsenterede gæsterne:
Fra BO-VEST: Anders Schou Pleidrup (ASP) (projektleder), Kristian Overby (KO) 
                           (S niorprojektleder) og Flemming von Wovern (FW) (Driftschef

Fra Rambøll:   Flemming Stenaa (FS) (Seniorprojektchef) og Trine Reister Thouber (TRT)   
                          (Proceskonsulent)
  
1. Formalia.
Sif Enevold (SE) blev valgt som dirigent.
Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent til beslutningsreferatet.

Henning Larsen fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent til det fyldestgørende referat.

Dirigenten konstaterede mødets lovlighed, idet indkaldelsen til den op-
rindelige dato d. 13. januar, blev bekendtgjort i Hyldetryk nummer 377. 
Grundet Corona blev beboermødet rykket til d. 27. januar, hvilket blev 
meddelt i Hyldepostens januar nummer. Materialet (Byggeposten) til 
brug på mødet var blevet husstandsomdelt d. 18. januar 2022.

Dagsordenen blev godkendt.
Forretningsorden blev godkendt.
Valg til stemmeudvalg: Povl Markussen, Uffe Petersen, Kirsten List og Jens Blemmer.

2. Godkendelse af budget og indhold i helhedsplanen (skema B)
FS gav en orientering om den proces der har været i gang de sidste par år. Forberedelsesarbej-
det med byggeudvalget og fokusgrupper, hvor beboerne blev inddraget og hele udarbejdelsen 
af skema A.

Entreprenørfirmaet NCC er – efter udbudsrunden – blevet godkendt til at stå for udførslen af 
helhedsplanen.

Kort uddrag af arbejdet:

Facaderne
Alle skader på facaderne vil blive repareret og samtlige facader vil blive malet i – hvad der 
bliver så tæt på – den originale farve som muligt.

Vinduer:
Vinduer og døre vil blive udskiftet som tidligere besluttet bl.a. med pudsebeslag og med 
samme farver som pt. Som beskrevet i den kommunale lokalplan.
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Dræn, sokkelisolering og radonsikring
Dette bliver det mest omfattende i hele byggeprocessen, hvor der bliver lavet 
et større indgrebi boligernes haver og forbede, grundet det store gravearbejde, 
som det kræver. Der vil være træer, der enten skal fjernes eller i hvert fald 
beskyttes. I de private have skal beboerne selv fjerne det, de vil bevare f.eks. 
i dertil indrettede plantehoteller.

Materiale - og genbrugsgården
Materiale- og genbrugsgården vil ikke blive udført af NCC, men skal i et selvstændigt udbud 
senere. Den endelige godkendelse fra kommunen afventes.  

Skure og skodder 
Her vil der være mulighed for forskellige løsninger, bl.a. lukning af skur og valg af placering 
af døren. Hvad angår skodder, vil der være mulighed for at tilkøbe ekstra skodder. Økono-
mien er endnu ikke helt på plads.

Varmevekslere
Ved udskiftning af varmevekslere bliver der også udskiftning af skabene, fordi de nye var-
mevekslere er større end de gamle. Hele gulvet i entreen skiftes også pga. skimmel. Varme-
veksleren lever op til de krav der stilles ift. den lavere fremløbstemperatur. Der blev spurgt 
til, om der bliver opsat en varmekilde i entreen. Dette er ikke med i projektet.

Tagene
Tagene bliver udskiftet med bedre isolering og hældning, så vandet ledes bort fra tagene.

 Økonomi
ASP (BO-VEST) gennemgik økonomien for helhedsplanen.

Som det fremgår af det husstandsomdelte materiale, så vil det samlede budget være knap 
366 millioner, heraf kommer de 62 millioner fra egne henlæggelser og af resten kommer 
langt det største beløb fra Landsbyggefonden 

Der kommer en lille huslejestigning på 2,06 %. Landsbyggefonden har givet ekstra tilskud, 
således der bliver udført ekstra forbedringer, det drejer sig bl.a. den fulde sokkelisolering 
og isolering af broerne mellem boligerne, som ikke var med i det første udkast til skema A. 
Derfra kan regnes den varmebesparelse, som helt naturligt vil komme grundet de nye tage, 
vinduer og døre og sokkelisoleringen. 

Når skema B, budgettet for helhedsplanen er vedtaget på dette beboermøde, skal det også 
godkendes i Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden. VAs bestyrelse har godkendt 
skema B.
Det er håbet, at kommunalbestyrelsen får godkendt budgettet for helhedsplanen, på deres 
møde i februar men senest i marts måned.
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Uddrag af spørgsmål fra beboerne med efterfølgende svar

Alle varslinger bliver foretaget af entreprenøren, ligesom entreprenøren også vil indkalde til 
etapemøder efterhånden, som beboerne bliver berørt af arbejdet.

Der er i kontrakten med entreprenørerne indskrevet sociale klausuler, og der er kædeansvar.
Der bliver opsat mekanisk ventilation i badeværelserne i de almindelige boliger.
Opbevaring af beboernes indhold i skurerne skal tages op med entreprenørerne.

Hvad angår brugen af epoxy, så er både rådgiver og entreprenør sikker på, det er en holdbar 
løsning.

Hvad angår vinduerne, så vil der blive pudsebeslag og de vil – for de fleste – være udadgå-
ende. Undtagen der hvor der er skodder. Der er prøvevinduer sat op i prøveboligen i Tøm-
merstræde 19.

Det har været i tankerne at opsætte solceller, men dette har ikke været muligt i forhold til 
lovgivningen. 

Badeværelsesvinduerne bliver indgående.
Plankeværkerne vil – så vidt det er nødvendigt - blive udskiftet.
Angående skimmel, så vil sokkelisolering samt nye vinduer og døre tage det værste.
FS gennemgik tidsplanen.
Byggepladsen forventes at blive oprettet i marts måned.

Spørgsmål til tidsplan i forhold til varslingerne. Der vil blive varslet 3 måneder før – 6 uger 
før - 2 uger før og 3 dage før arbejdet begynder i boligerne.

Afstemning: Budgettet for helhedsplanen med 2,06% i huslejestigning blev enstemmigt 
vedtaget

Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferatet.

VH oplæste beslutningsreferatet, som blev enstemmigt godkendt.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsorden var udtømt og afsluttede dermed beboermø-
det kl. 20:50.

_____________________    _____________________           ____________________
Sign. Sif Enevold Hansen  Sign. Henning Larsen                          Sign. Vinie Hansen
Dirigent                                     Referent                                    Afdelingsbestyrelsen   
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Nyt fra Udearealudvalget  v. Jens Thejsen

På trods af Corona har Udearealudvalget 
haft gang i flere projekter. Et af de vigtige 
projekter er nedlæggelse af Elefanttrap-
pen og det nye anlæg. Elefanttrappen var 
farlig for både børn og hunde og samtidig 
var svellerne fyldt med gift. Alt er nu ryd-
det og elefanttrappen er nu blevet til Ele-
fantskråningen.

Der er placeret en del store sten og ud-
lagt et gruslag. De første små planter 
er plantet, til foråret vil der blive sået og 
plantet, så det kan blive en smuk blom-
strende vild skråning, Det hele bliver la-
vet i samarbejde med Galgebakken. 

Der er også blevet lavet planer om udtagning af flere stykker græsareal, som skal 
omdannes til vildeng. Det blev påbegyndt i efteråret ved Kælkebakken, på Grøn-
ningen og langs skrænterne. De udvalgte stykker skal fremover kun klippes 1 til 2 
gange årligt. I første omgang tidligt forår og igen sent efterår, hvor det afklippede 
bliver fjernet. Efterhånden vil græsset miste magten, og det vil være de vilde urter 
som kommer til at dominere. Det gøres både fordi det hjælper biodiversiteten, men 
også fordi det med tiden bliver smukt og så bliver der mindre bruge for larmende 
maskiner

Udearealudvalget arbejder også med planer om genplantning i fællesarealerne ef-
ter renoveringen, der vil selvfølgelig komme oplæg så alle beboere kan komme 
med ideer og kritik.

Et større projekt er dræning af boldbanen og opbygning af et regnbed som afløb fra 
banen. Det vil betyde, at boldbanen kan bruges tidligere om foråret og længere tid 
om efteråret, og regnbedet vil både blive smukt og skabe et bedre fugleliv.

Bæredygtighed, biodiversitet og smukke anlæg er gennemgående i udvalgets ar-
bejde, vi arbejder derfor også med forslag til at gøre hegnsreglerne tidssvarende, i 
retning af at der ikke nødvendigvis skal klippes græs regelmæssigt i haverne, men 
at der bliver plads til at lade mangfoldigheden blomstre.      
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Der var engang i Hyldespjældet
Af redaktionen

I 1998 fik vi en bevilling fra Miljøstyrelsen på kr. 690.000 til "Projekt urinopsam-
ling og -anvendelse i Hyldespjældet". I Hyldetryk no. 253 kunne man samme 
år læse om, hvorfor vi overhovedet skulle installere urinsorterende toiletter i 10 
lejligheder og 5 tanke med samlet plads til 15.000 liter tis (i øvrigt er toiletter og 
tanke stadig i brug den dag i dag) 

Projekt urinopsamling og -anvendelse i Hyldespjældet

Urinen indeholder omkring 90 % af de næringsstoffer, vi mennesker udskiller. 
Faktisk er urinen så næringsrig, at man kan dyrke 250 kg korn om året af et 
menneskes urin. Derfor er det i virkeligheden en skandale, at sende det via 
kloakkerne til rensningsanlægget for at destruere næringsstofferne. Hvis næ-
ringsstofferne ikke kommer tilbage til jorden, har landmændene et problem. De 
mangler næringsstofferne og må i stedet bruge kunstgødning, og nå de bruger 
kunstgødning, er de typisk også nødt til at bruge sprøjtegifte.

Der er altså store perspektiver i projektet. Kan vi bruge urinen, er der endnu 
mindre brug for kunstgødning og sprøjtegifte .

Der skal installeres urinsorterende toiletter i 10 lejligheder. Et urinsorterende 
toilet er et toilet, der har en lille skål foran i selve toiletkummen. Når man sid-
der ned (og det skal man altid på et sorterende toilet) rammer urinen i skålen, 
mens lorten falder ned i den "almindelige" kumme bag til. Urinen føres via et 
nyt afløbsrør - der skal bores hul til i gulv/væg ved siden af faldstammen ud til 
nogle lukkede tanke i jorden. Når tankene er fulde, vil urinen blive suget op i en 
tankvogn og kørt til Landbohøjskolens forsøgsmarker i Høje-Taastrup.

Det Grønne Miljøudvalg
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Illustration fra Jyllands-Posten den 13.9.1999 med teksten:

GENBRUG
For første gang i Danmark er der sat et forsøg i gang i bymæssig be-
byggelse med opsamling af menneske-urin, der skal bruges som gød-
ning på marker. 

Ny affaldssortering til oktober
Som sikkert bekendt skal vi til at sortere vores affald noget mere, så vi kan få 
mere genanvendelse – og mindre ressourceforbrug og mindre 
klimapåvirkning.
Næste gang der bliver lagt en ny fraktion på er til oktober, hvor 
mælke- og andre kartonner skal sorteres fra til genanvendelse. 
Til den tid skal vi nok informere meget mere om, hvordan I skal 
gøre det, men ind til da, kan vi bare glæde os over, at vi ser ind 
i en fremtid med mere genbrug.

Med venlig hilsen
Klunserne
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Løsnuíng på sidste nummers krydsord: 
(desværre havde der sneget sig en fejl ind) 

U  G  E  D   A  G  E

A  R  V  E   R  E  T

 L  E  D  E   L   S  E

A

G

P

U

R

K

U

R E

L

T

A

Dadlede
Element
Evengtyr
Gedeost
Gadekær
Gøglede
Krostue
Roteret

Ny krydsord
(løsning kommer i næste nr af Hyldeposten)
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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   
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
Nina Rytter Torveslipperne 8                    41 59 06 10  
Palle Nielsen Potterstræde 4   43 64 24 08
Patrick Wilson Pugestræde 9   61 60 89  03
Per John Andersen Maglestræde 19   
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
Dan Pedersen Suderlængen 15 42 76 03 67 
 Daniel Zakhari    Krageslippen 11  53 93 26 20
Hjalte Gerløv Christensen Åleslippen 16 61 72 61 08   
Laila Kiss  Torveslipperne 15 28 99 74 47
Taimur Zaman    Torvelængerne 10  91 41 24 23
  
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 
Bendte Poulsen Maglestræde 9 43 64 73 31
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31 
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 82
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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)

Vakant

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                         

Vakant

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    Tingstræderne 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. 407
19. april 2022

Indlæg sendes til: Povl@xn--verdensmlcenter-olb.dk

REDAKTIONEN ØNSKER ALLE HYLDEBOERE 
EN RIGTIG GOD PÅSKE

Harry, der arbejdede 
meget på keramikværk-
stedet, har lavet de flotte 
bogstaver, der er sat op 
over døren til ejendoms-
kontoret.


