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BO-VEST
Malervangen 1, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17
mailadresse: bo-vest@bo-vest.dk
Ejendomskontoret		
Storetorv 39, 2620 Albertslund							
hyldespjaeldet@bo-vest.dk						
Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Førstemand:
Kontorassistent: Bente Eskildsen

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

88 19 02 20
Fax: 88 19 02 23

Ved akut hjælp
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO-VESTs åbningstider
70 25 26 32
Vaskeriets åbningstider: Alle dage 7-22
Hyldecaféens åbningstider: Tirsdag og torsdag 17-20
Køkkenet lukker 19:30
Genbrugsgårdens åbningstider: Tirsdag 17-18 · Søndag 13-16

YouSee Fejlmelding:
Åbningstider: Hverdage 8-20 · Weekend/helligdage 10-20

70 70 40 40

Dansk Kabel TV Kundeservice/support
Åbningstider:
Mandag-torsdag 9-17 · Fredag 9-16

69 12 12 12

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

Forsidefoto:
Den heldige familie der vandt vandsparekonkurrencen.
Læs artiklen på side 12
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Der afholdes ordinært beboermøde
den 17. marts 2016 kl. 19.30
i beboerhuset, Store Torv
Dagsorden:
1. Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet
2. Status på arbejdet med helhedsplanen
3. Regnskab 2015, herunder cafe, udlejning,

aktivitetsbudget og afdelingsbestyrelsens
rådighedsbeløb
4. Indkomne forslag
5. Beretning fra:
- Afdelingsbestyrelse
- Cafestyregruppe
- Skulpturudvalg
- Husdyrudvalget
6. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2016
7. Valg til afdelingsbestyrelsen
8. Valg til cafestyregruppen
9. Valg til husdyrudvalget
10. Valg til skulpturudvalget
11. Valg af to interne revisorer
12. Valg til Hyldepostens redaktion
13. Valg til Albertslund Brugergruppe
14. Orientering om VA’s generalforsamling den 19. maj 2016
15. Eventuelt
16. Godkendelse af beslutningsreferat
Mødemodulet på den digitale hjemmeside er åbent til selve beboermødet. Her
kan alle oprette en profil og stille op til afdelingsbestyrelse og udvalg og deltage i
debatten om regnskabet, beretninger og forslag mm.
Selve afstemningerne vil foregå på det fysiske beboermøde, fordi vi ikke ikke
længere har en dispensation til digitale afstemninger.
Indkomne forslag skal være stillet senest den 3. marts på den digitale hjemmeside
eller direkte til afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk.
Opstilling kan foretages helt frem til og på det fysiske beboermøde.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Beboermøde den 17. marts 2016

Det ordinære beboermøde med regnskab og valg afholdes den 17. marts. Da vores dispensation fra de gældende regler om afholdelse af beboermøder er udløbet, vil det kun
været muligt at opstille til afdelingsbestyrelsen og udvalg og stille forslag på den digitale hjemmeside. Selve afstemningerne sker på det fysiske beboermøde.
Fra afdelingsbestyrelsen er Sif Enevold og Laila Kiss på valg og genopstiller. Henning Larsen og Marianne Faust Pedersen genopstiller som suppleanter.
Retningslinjer for renovering / istandsættelse af fraflytteboliger
På sidste afdelingsbestyrelsesmøde godkendte vi ejendomslederens forslag til retningslinjer for renovering og istandsættelse af hegn og skure i fraflytteboliger.
De er beskrevet således:
- Udbedringen fortages af egen tømrer
- Suppleres af øvrige ansatte, eller af midlertidig ansat medhjælper/tømrer
- I det omfang, det ikke er muligt at udføre med egne ansatte, så ekstern bistand
Beslutningen indebærer, at kun det nødvendigste laves frem mod helhedsplanen, hvor
vi vil fremlægge forslag om, at der sker en total udskiftning af de hegn og skure, som
ikke tidligere er udskiftet.
Genopslag af stilling til førstemand
Ejendomslederen har meddelt, at stillingen som første mand er genopslået, da der ikke
har været kvalificerede ansøgere. Forhåbentlig lykkes det i anden omgang, så vi igen
har fuld bemanding fra 1. april.
Udlejning af supplementsrum
Kommunalbestyrelsen har godkendt de fleksible kriterier for udlejning af supplementsrummene, som beboermødet vedtog i september.
Det betyder, at hovedlejeren fremover vil få supplementsrummet tilbudt, når det bliver
ledigt. Hvis hovedlejeren ikke ønsker det tillagt, bliver det udlejet efter flg. kriterier:
- Hyldespjældets unge der bor hjemme
- VA‘s unge der bor hjemme
- Øvrige unge fra Albertslund
- Andre
Supplementsrummene udlejes til unge mellem 18-25 år. Der må kun bo 1 person, og
der må ikke bo børn.
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PÅSKEBANKO

i cafeen med mange flotte præmier
Søndag d. 13. marts
Spillet starter kl. 14.00
Caféen åbner kl. 13.30.

På gensyn Victoria, Deano og Caféstyregruppen
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NYT FRA DRIFTEN
Dugruder og kulde

Det har været en meget kold periode, hvor der har været lav temperatur og stærk blæst.
Det har givet meget fokus på vinduer, der dugger, og utætte vinduer og døre.
Dugruder bliver lavet i den rækkefølge, som vi får henvendelse på ejendomskontoret,
og vi samler sammen, så der er en rimelig bunke til vores glarmester. Sidste år var der
desværre en periode, hvor der ikke blev skiftet dugruder, hvilket er beklageligt. Vi sørger nu får, at få sendt bud efter glasmester så hurtigt, at der ikke er nogen, der kommer
til at vente urimeligt længe.
Vores vinduer og døre er i meget dårligt forfatning, og vi venter alle på, at der kommer en helhedsplan, som vil give os nye tætte og varme vinduer og døre. I mellemtiden
søger vi at tætne de steder, hvor det ikke virker. Men det er ikke muligt at hindre træk,
særligt i den grimme kombination af meget lav temperatur og stærk blæst. Alle de steder med skader er ordnet nu, og vi håber, at den værste vinter er ovre.

Vores beplantning, flis til afhentning for alle

Som det ses mange steder, var det voldsomme snefald i slut 2015 meget hård ved vores
træer og buske. Vi har fået skåret de fleste ødelagte grene af, og fældet de træer, der
ikke stod til at redde. I foråret starter vi med at få beskåret de sidste og fjernet det, som
alligevel ikke kan reddes. Langt det meste af det vi har fået fældet, er blevet til nogle
meget store bunker flis, der ligger nede ved kompostgården på Strædernes P-plads. Alle
er velkomne til at tage fra bunke til eget brug. Det som ikke bliver taget af beboerne,
vil blive lagt i vores område, hvor det så kan blive komposteret og gøre nytte.

For- og bagbede

Foråret nærmer sig. Selv om det er meget koldt i skrivende stund, er det blevet lysere,
og om kort tid begynder planterne at vokse.
Beboeren har ansvaret for vedligeholdelse af sin have, forstræde og bagstræde ud til
stiarealet. Arealerne skal fremtræde ryddede, og ukrudtsbekæmpelse skal foretages
mindst 3 gange årligt, og der skal slås græs jævnligt. Beboeren kan vælge at lade driften overtage plejen af for- og bagstræder mod betaling over huslejen. Det betyder, at
beboerne selv kan beslutte at stå for renholdelse, men bemærk venligst, at det ikke
indebærer at fælde træer. Beboeren må foretage nænsom beskæring eller lade det foretage af driften. Hvis du er i tvivl, kontakt venligst UAU, da det er UAU, der har kompetencen på dette område. Husk at fristerne for at ordne sine for- og bagbede er 15/5,
31/7 og 30/9 2016.

Jesper Handskemager
Ejendomsleder		
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Forfatteraften i cafeen med Kaare Dybvad
den 30. marts kl. 19.00 – 21.30
Kaare Dybvad har skrevet bogen ”Udkantsmyten”
der tager et opgør med myten om, at fremtiden tilhører de store byer, mens resten af landet er fortabt.
I virkeligheden, siger han, er provinsen økonomisk
stærk, den lykkes bedre med uddannelse og integration.
Kom og hør mere og deltag i debatten.
Arrangeret sker i samarbejde med Albertslund
Bibliotek.
Der er gratis adgang.

Hej
Jeg er en pige på 8 år, som gerne vil tjene nogle penge. Jeg elsker
dyr, så derfor vil jeg gerne gå en tur med din hund eller gøre noget
andet. Min løn er 30 kr pr. halve time.
Aftaler skal dog aftales hver gang, da jeg er hos min far hver anden
weekend (ulige uger), og har derfor ikke mulighed for at hjælpe ☺

Du kan ringe til Michell på 42 78 07 14

Hermed fremsendes den endelige ansøgning om renoveringsstøtte
for Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 10, Hyldespjældet.
Nærværende ansøgning udgør afslutning af ansøgningsforløbet om
renoveringsstøtte til helhedsplanen for afd. 10, Hyldespjældet”.
Sådan starter den lange lange ansøgning, Bo-Vest netop har sendt
til Landsbyggefonden. Og nu bliver det så rigtig spændende, for
resultatet kan rundt regnet blive en hjælp til renoveringen af vores
huse på alt mellem 50 og 500 millioner kroner. Du kan høre sidste
nyt om sagen på beboermødet den 17. marts.
Redaktionen

☺
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Status på det nye affaldssystem
Omkring den 1. oktober, skal vi overgå til det nye affaldssystem – og ikke bare os i Hyldespjældet, men alle i hele
byen. Her hos os har vi valgt nedgravede beholdere. Dvs.
beholdere hvor det meste af dem er nede under jorden. I
beholderne er der så store poser, som der kommer en lastbil
og løftet op og tømmer.
Det betyder, at vi både slipper for alle minicontainerne, der står rundt om i
bebyggelsen, og de små ”huse” til papir og glas. Da flere andre afdelinger i Bo-Vest
også har valgt nedgravede beholdere, er Bo-Vest i gang med at lave et fælles udbud
på beholdere såvel som selve nedgravningen af dem.
På kortet kan du se, hvor de ny beholdere bliver gravet ned.
I alt 7 steder - altså 7 nye affaldsøer. I dag har vi 20 øer, så
mange af os vil selvsagt få lidt længere at gå, men til gengæld
kan vi komme af med 7 fraktioner døgnet rundt. Ud over glas,
papir og restaffald, som i dag, er det også plast, pap/karton,
metal og madaffald. Det betyder f.eks., at pap og plast ikke
længere skal på Genbrugsgården. Det vil være en stor lettelse.
Det betyder også, at Driften ikke længere skal køre rundt og
tømme minicontainerne – det bliver også en stor lettelse. Da
restaffald og nogle af genbrugsfraktionerne således ikke skal
rundt om Genbrugsgården mere, kommer det også til at betyde noget for Genbrugsgården.
Formentlig vil der ikke komme så mange på Genbrugsgården mere, og det kan måske
betyde, at de frivillige Klunsere kan få fyraften lidt før. Men nu må vi se. I hvert fald
kan vi glæde os til den nye affaldsordning. Den vil både være pænere, end den vi har
i dag, være lettere at holde rent omkring, være mere praktisk og ikke mindst vil den
kunne løfte vores genbrugsprocent til nye højder J
Med venlig hilsen
Povl Markussen / GMU
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Forstå årsafregningerne for vand og varme
Årsafregningerne for vand og varme kommer i februar. Udover
at fortælle, om du skal betale ekstra, eller have penge tilbage,
indeholder årsafregningerne også en frygtelig masse tal og
oplysninger, som kan være svære at finde hoved og hale i.
Vand
Du betaler for vand to gange om året. En gang i februar og en gang i august. Regningen
i august er et acontobeløb, og regningen nu her i februar er så årsopgørelsen, hvor du
betaler for dit forbrug i 2015, minus det du allerede betalte i august.
Du betaler ikke kun for selve vandet. Du betaler også en målerleje, afgifter, bidrag og
så betaler du ikke mindst for at komme af med dit spildevand. Det er faktisk dyrere end
at købe vandet. Men alle de forskellige beløb fremgår af din regning.

Varme
I løbet af 2015 har du betalt 10 aconto-regninger for varme. De dækkede det forbrug,
som varmeværket, på baggrund af dit forbrug i 2014, forventede du ville have i 2015.
Har du haft et højere forbrug end forventet, skal du derfor betale ekstra, og har du brugt
mindre, vil du få penge tilbage. Beløbet vil blive lagt til eller trukket fra din første
aconto-regning i 2016.
Men som vandregningen bestemmes også varmeregning af flere ting. Først og fremmest
er det selvfølgelig selve varmen, du har brugt. Derudover betaler du for den mængde
fjernvarmevand, det har krævet at flytte varmen fra varmeværket til dine radiatorer.
Hvis du har været god til at få varmen ud af vandet, har du brugt mindre vand og slipper
billigere.
Endvidere betaler du for din måler, for størrelsen af din bolig, og i de almene boligområder
er der et tillæg / fradrag, der udligner, om du har mange eller få ydervægge.
Alle disse tal gør det svært at gennemskue årsopgørelserne. Men de er med for at gøre
det hele så retfærdigt som muligt. Vil du gerne have en uddybende forklaring på dine
regninger, så tag dem med i Agendacentret, hvor vi kan gennemgå dem med dig.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
10

KREA
Er der nogen, der kunne tænke sig at lave \ kreere noget håndarbejde,
f.eks. hækle, strikke, filte, sy mm. onsdag formiddage i aktivhuset, så
stik mig en mail på elisa@hyldenet.dk
Hilsner Elisa

Vi gør junglestien klar til nye oplevelser
Vi har efterhånden traditionen for, at beskære og fjerne affald
på Junglestien den dag Naturfredningsforeningen har sin nationale affaldsindsamlingsdag, hvor flere end 100.000 andre
danskere er i naturen for at samle affald.
I år er det den 17. april. Så vi mødes ved elefanttrappen kl.
11.00.
Tag ungerne med, resten (handsker, poser, affaldssnappere,
grensaks....) sørger vi for.
Det Grønne Miljø Udvalg / Povl Markussen
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Vandsparekonkurrencevindere
Hyldespjældets vandsparekonkurrence er forbi. Vinderne blev Mette Morsing
og Troels Vitt, og deres to børn Nanna og Gustav, der i gennemsnit brugte 40
liter vand om dagen per person i de fire måneder konkurrencen kørte.
Mette og Troels er glade og stolte over,
at det er dem, der vandt konkurrencen. Før konkurrencen gik i gang, var de faktisk slet ikke klar
over, at deres forbrug var så meget lavere end
gennemsnittets. De bruger det vand, de
har behov for, og synes ikke, at de er specielt
sparsommelige. Det var derfor en overraskelse, at
det er dem, der løb af med sejren, for de har
egentlig ikke gjort andet, end det de plejer, i de
måneder konkurrencen har kørt. Selvom de ikke
føler, at de har gjort noget særligt, siger de dog
begge, at de vokset op med at spare på vandet,
hvilket må have sat sine spor. De fylder f.eks.
opvaskemaskinen helt, før den bliver sat i gang,
slukker for vandet, når de børster tænder, og
tager korte bade, hvilket dog i høj grad også
hænger sammen med, at badet skal gå hurtigt om
morgenen.
Som vindere af konkurrencen fik
familien en luksus sparebruser
og lidt til at skåle med.

Der skal vælges forbrugerrepræsentanter til vandbestyrelserne i HOFOR
(Hovedstadsområdets forsyningsselskab). Povl Markussen her fra
Hyldespjældet er forbrugerrepræsentant i dag og genopstiller. Du kan stemme
elektronisk fra den 1. til den 29. marts på www.hoforvalg.dk
 Redaktionen
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Livets gang i Caféen

					

		

Så er det nye år godt i gang i caféen, hvor vi har fået sagt farvel til Bibi efter 3 måneders praktik, og budt Sultan velkommen. Hun skal ligeledes være i praktik i 3 måneder. Sultan er pt. i køkkenet 12 timer om ugen.
Lige før jul, startede Cecilie som fast opvasker om torsdagen og Marie er fortsat på
om tirsdagen.
I starten af januar fik vi afholdt vores årlige nytårskoncert, med svingende rytmer fra
”The Pio Gypsy Jazz” og i starten af februar blev kattekonger og – dronninger kåret
ved en velbesøgt fastelavnsfest.
Søndag d. 13. marts afholdes der påske-banko i caféen – hvor du kan vinde lammekøllen eller det Store påskeæg til påskeferien - så kig forbi til et hyggeligt søndagsarrangement. Husk at 22. og 24. marts holder caféen påskeferie.
Husk at hvis du kommer jævnligt i caféen – skal du også tage passervagter. På nuværende tidspunkt hænger det meget på de samme få passere – så meld dig under
fanen og skriv dig på passersedlen, som hænger ved entréen.
Menuen for april måned kan ses sidst i marts på Hyldenet.dk
Der tages forbehold for ændringer i menuen ;-)

Vi ses - Gitte

Menuen for april måned kan ses sidst i marts på
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Hyldenet.dk

Menu for Marts måned 2016
Tirsdag d. 1. marts
Hakkebøf m/ Madagaskar pebersauce og kartofler
Pastaspinat ruller m/ røget laks, salat og brød
Torsdag d. 3. marts
Husarsteg m/ champignon, løg, flødepikant ost og stegte kartofler
Ovnkartoffel æggekage m/ peberfrugt, tomat og purløg
Tirsdag d. 8. marts
Mexicanske pandekager m/ oksekød, guacamole, salsa, creme fraiche og salat
Vegetar burger m/ salsa, guacamole samt salat
Torsdag d. 10. marts
Pasta carbonara m/ salat og brød
Laks i sennep/pebersauce m/ pasta, salat og brø

Dagens suppe m/ brød: 16 kroner
Med genopfyldning:
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20 kroner

Menu for Marts måned 2016
Tirsdag d. 15. marts
Italienske koteletter m/risotto og basilikum pesto samt ris
Indbagt kartoffeltærte m/ salat og brød

.

Torsdag d. 17. marts
Lammekølle m/ ratuille, tzatiki og salat
Chilinudler m/ sur/søde grøntsager, salat og brød

Tirsdag d. 22. marts & Torsdag d. 24. marts

Påskeferie
I ønskes en rigtig god påske
Tirsdag d. 29. marts
Brændende kærlighed m/ bacon, løg, cocktailpølser og rødbeder
Grønsags curry m/ ris, kokosmælk og mandler
Torsdag d. 31. marts
Boller i Karry med ris
Krabbekager m/ avokadosalsa og salat

Priser Hyldeboere:
Voksne: 42 kroner
Børn 7-14: 20 kroner
Børn 3-7: 10 kroner

Priser gæster:
Voksne: 50 kroner
Børn 7-14: 30 kroner
Børn 3-7: 20 kroner

Menuen for april måned kan ses sidst i marts på Hyldenet.dk
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte
Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig henvendelse i caféen.
Pris for leje af Beboerhuset:
En dag:
Kr. 750 (betales v/booking)
To dage:
Kr. 1100 (betales v/booking)
Depositum: Kr. 1000 (betales ved nøgleafhentning)
Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum.
Der er mulighed for at leje:
Musikanlæg: Pris kr.100 for 1 dag. Kr.150 for 2 dage (betales ved booking)
Depositum: Kr.1000 (betales ved nøgleafhentning)
Grill-leje: Kr. 100.
OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr. 2000.
Børnefødselsdage
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal der gøres rent efter festen.
Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring kr. 355 automatisk blive fratrukket
depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner 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 caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer.
Henvendelse i Beboerhuset tirsdage og torsdage ml. kl 19 og 19:30
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BANKO i Cafeen – 2016
Søndag d. 13. marts (Påskebanko)
Søndag d. 17. april
Søndag d. 15. maj
Søndag d. 12. juni
Spillet starter kl. 14:00
Caféen åbner kl. 13:30

Plader koster 10 kr. stk., og er gyldige til alle 6 spil.
Vi spiller om éen række, to rækker, samt fuld plade, i hvert spil.
Der serveres gratis kaffe & the.
Øl & sodavand kan købes, til de normale Cafe-priser.

Vel mødt 
Victoria & Deano.
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Økonomisk rådgivning
- gratis og anonymt
Regain Control of Your Finances

Doradztwo
w sprawach zadłużeń
Borç danışmanlığı

Er du bagud med huslejen
- og har du brug for oprydning i økonomien?

Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje til tiden. Desværre kan konsekvensen være så stor, at man
risikerer at blive sat ud af sin bolig og sidde tilbage med en
uoverskuelig gæld til både boligselskab og advokat.
Gør det ondt i økonomien og trænger du til rådgivning så
kan du ringe på 60354663 eller skrive på sjh@bo-vest.dk, og
lave en aftale med Stine. Det er helt frivilligt. Stine har tavshedspligt.

Behind with your rent?
There may be many reasons why you do not pay your rent on
time. Unfortunately, the consequences of not paying can be
very serious: You risk being evicted from your home and ending up with an unmanageable debt to BO-VEST and to BOVEST’s lawyer. If you fail to pay your rent, you will receive only
one rent reminder. If this does not result in your immediate
payment, your case will be sent to BO-VEST’s debt recovery
lawyer.
Please, contact us at once
This process can be avoided if you contact us in due time.
BO-VEST’s free debt advice team can help you find ways to
regain control over your finances, including help to identify
what options you have to get financial or other support. It’s
free and anonymous.
Have at confidential talk with our debt advisor
Therefore, if you are worried about debt and need advice
or counselling, do not hesitate to call 6035 4663 or send an
e-mail to Stine at sjh@bo-vest.dk.
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DE FIRBENEDE
Henvendelse på hverdage mellem kl. 9-10
Dyrlæge Inger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev
4632 Bjæverskov
Telefon: 34 82 82 02
Var det noget med et bed i drivhuset ”Domen” for enden af Snorrestræde, eller kunne
du tænke dig en have i haveforeningen ”Salatfadet” neden for elefanttrappen, så ryk på
det nu, inden dyrkningssæsonen kommer for godt i gang. Hvis alt er optaget, kommer
du på venteliste. Se kontaktperson nedenfor i Hyldeposten.
 Redaktionen

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Janne E. Storm
Krageslippen 11
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Miriam Holst
Åleslippen 57
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3

61 77 86 91
22 32 04 99
29 27 79 43
40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg 		
Helene Eskildsen
Høkerlængen 6
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Sif Enevold
Væverlængen 4

43 64 96 86
23 69 61 16
27 64 05 94
31 45 67 47

Haveforeningen Salatfadet og Domen		
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
27 64 05 94
Husdyrudvalget		
Merete Larsen
Torvelængerne 11
Marianne Bahl
Høkerlængen 11
Henning Larsen
Torvelængerne 11

41 43 49 82
31 11 16 64
31 61 10 97

Kommunens brugergruppe
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Helene Eskildsen (suppleant) Høkerlængen 6

27 64 05 94
43 64 06 86
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Klunsergruppen
Bahjat Chamani
Bjarne Buzdeweicz
Gitte og Ole
Helene Eskildsen
Grethe Dencher
Henrik Hansen
Jan Dahl
Laila Kiss
Lasse Eskildsen
Leif Strandbech
Morten Rude
Palle Nielsen
Patrick Wilson
Peter Kristensen
Povl Markussen
Tobias Nielsen
Troels Vitt
Henning Larsen
Nina Rytter
Michael Larsen
Thomas Ottesen

Tingstræderne 1
Støvlestræde 5
Tingstræderne 15
Høkerlængen 6
Mesterslippen 8
Torveslipperne 12
Maglestræde 13
Torveslipperne 15
Høkerlængen 6
Torveslipperne 13
Væverlængen 4
Potterstræde 4
Pugestræde 9
Åleslippen 1
Tømmerstræde 3
Tværslippen 7
Torvelængerne 5
Torvelængerne 11
Torveslipperne 8
Store Torv 23
Tværslippen 5

50 37 48 70
40 10 23 33
22 71 56 97
43 64 96 86
26 73 64 92
25 37 32 40
28 99 74 47
43 64 96 86
43 64 32 38
26 82 80 94
43 64 24 08
61 60 89 03
23 31 86 42
27 64 05 94
28 40 78 44
28 58 55 55
31 61 10 97
41 59 06 10
53 63 47 81
60 81 86 76

		
Lammelauget
Victoria Dahl
Mikkel Pandrup
Morten Rude
Povl Markussen

Storetorv 5
Torveslipperne 14
Væverlængen 4
Tømmerstræde 3

60 73 76 66
26 82 80 94
27 64 05 94

		
Motionslokaleudvalget		
Brian Norup Poulsen		
Gitte Elise Klausen
Snorrestræde 13
Grethe Dencher
Mesterslippen 8
Mirian Holst
Åleslippen 57
29 27 79 43
Laila Kiss
Torveslipperne 15
20

Nyindflytterudvalg		
Jan Dahl
Maglestræde 13
25 37 32 40
Miriam Holst
Åleslippen 5
29 27 79 43
		

Skulpturudvalget		
Anne Tittmann,
Høkerlængen 9
Britt Gerner,
Pugestræde 11
Gitte Krogsgaard,
Tingstræderne 15
Jan Dahl,
Maglestræde 13
Jørgen Lou,
Færgeslippen 1
Ole Kristensen,
Tingstræderne 15
Per Zoffmann Jessen,
Åleslippen 57

25 37 32 40
22 71 56 97
21 22 75 13

		

Tøjcafé / Tøjbyttebod
(Bøger afleveres på vaskeriet)		
Anne Duer-Jensen
Skipperlængen 6
26 79 04 29
Gloria
Storetorv 18
53 55 53 73
Helga Sandau
Torvelslipperne 4
91 66 16 93
Mette Nielsen
Suderlængen 2
61 30 45 39
Victoria Dahl
Storetorv 5
60 73 76 66
		

Udearealudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Ida Hjælmhof
Bryggerlængen 34
Jan Dahl
Maglestræde 13
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Laila Kiss
Torveslipperne 15
Ole Kristensen
Tingstræderne 15
Victoria Dahl
Storetorv 5
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25 96 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40
23 69 61 16
28 99 74 47
22 71 56 97
60 73 76 66

Udlån
Udlån af
af nøgler
nøgler og
og værktøj
værktøj

Henvendelse
Henvendelsepå
påfølgende
følgendeadresser:
adresser:
		
		
kr.kr.
i depositum)
Autoværksted
(200
i depositum)
Autoværksted (200
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde5		
5		

4040101023233333

Bordtenneis
Bordtennis og gymnastiksal
Janos
Storetorv
6 6		
4343
6363
6262
04
JanosKatona
Katona
Storetorv
04 		
Boremaskine
Boremaskine
Jan
Maglestræde
2525373732324040
JanDahl
Dahl
Maglestræde13		
13		
		
		
Brædder		
Brædder		
Niels
Bomslippen
43436262070792
NielsPeter
PeterDahl
Dahl
Bomslippen4 4
92		
Cykelværksted
Cykelværksted
Morten
Væverlængen
26268282808094
MortenRude
Rude
Væverlængen4		
4		
94 Nielsen
Tobias
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78
		
44
Havefræser
Palle
Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23 33
		
		
Havefræser
Kattetransportkasse
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23
Victoria
Dahl
Storetorv 5			
60 73 76 66
33
		
		
Kattetransportkasse
Keramik
Victoria
Storetorv 5			
Harry
LindDahl
Torvelængerne
8
43606273387637
66
		
Større
haveredskaber: Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Keramik
Henv.:
Kl. 17-18
HarryBruzdewicz
Lind
Torvelængerne
Bjarne
Støvlestræde
5 8
4043
1062
2338
33
37
Træværkstedet
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
40 10 23 33
Større
haveredskaber:
Henv.:5 Kl. 17-18
Jørgen
Lou El-hækklipper, Græstromle,
Færgeslippen
1
26 20 3203
Drænspade,
Pælebor
Morten
Væverlængen
26408210802394
BjarneRude
Bruzdewicz
Støvlestræde45
Patrick
Wilson
Pugestræde 9
61 60 89 03
33
Peter Kristensen
Åleslippen 1
23 31 86 42
Træværkstedet
22

Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
40 22 78 90
FU			Sif Enevold				Væverlængen 4		31 45 67 47
Medl.			
Laila Kiss				
Torveslipperne 15
28 99 74 47
			Jørgen Lou				Færgeslippen 1		
Kasserer		
Per Zoffmann			
Åleslippen 57		
21 22 75 13
Suppleant		
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
31 61 10 97
			
Marianne Faust Pedersen Tømmerstræde 1
60 88 60 31
Sekretær		
Bente Eskildsen			
Ejendomskontoret
60 35 2706
Revisor		
Ole Kristensen			
Tingstræderne 15
22 71 56 97
			Birgit Dahl				Maglestræde 13		22 98 38 39
			

Repræsentantskabet BO-VEST
				 Sif Enevold

				

Væverlængen

31 45 6747

Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
Åleslippen 1		
			
Povl Markussen			
Tømmerstræde 3
Ekstern post:
Tove Schouw			
Høkerlængen 5
Trykker:		
Elisa Christiansen		
Suderlængen 11		
Uddelere:		Birgit Dahl				Maglestræde 13
			Marianne Simonsen		Tingstræderne 24
			Palle Nielsen			Potterstræde 4

Aktivhuset

Booking af lokaler (møder & lign.)
Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666
Tøj & bogbytteboden

Søndag kl. 12:30 til 14:00
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23 31 86 43
27 64 05 94
22 80 99 99

Afleveringsfrist
til næste nummer er den 18. april 2016
Indlæg sendes til:
pm@hyldenet.dk

