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Forsidefoto:  

 

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  afdelingsbestyr-
elsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv.
Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepostens kon-
taktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk   

Endelig kom stilladset af de første boliger i Åleslippen, og vi kan 
begynde at se det færdige (malede) resultat.

😊😊 Redaktionen
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.Der afholdes ordinært beboermøde tirsdag den 28. marts 2023

kl. 19.00 i beboerhuset, Store Torv

Dagsorden:

1.  Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet

2.  Regnskab 2022, herunder cafe, udlejning og aktivitetsbudget

3.  Indkomne forslag

4.  Beretninger fra:

    - Afdelingsbestyrelsen

    - Cafestyregruppen

    - Skulpturudvalget

5.    Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2023

6.    Valg til afdelingsbestyrelsen

7.    Valg til cafestyregruppen

8.  Valg til skulpturudvalget

9.  Valg af to interne revisorer

10.  Valg af to redaktører til hyldenet.dk

11.  Valg af to redaktører til Hyldeposten

12.  Valg til Albertslund Brugergruppe

13.  Orientering om VAs generalforsamling den 16. maj 2023

14.  Eventuelt

15.  Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 14. marts til afdelingsbesty-

relsen på n60@bo-vest.dk eller indleveret via brevsprækken Store Torv 39. 

Den endelige dagsorden og materiale til de enkelte punkter omdeles i Hyl-

detryk senest den 20. marts.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Beboermøde med regnskab og valg

Vi afholder det ordinære beboermøde med regnskab og valg tirsdag den 28. marts kl. 19 i 

beboerhuset.

Dagsordenen er husstandsomdelt og kan ses her i bladet. Forslag fra beboere skal indsendes 

senest den 14. marts på n60@bo-vest.dk eller gennem postkassen Store Torv 39. Den endelige 

dagsorden med materiale uddeles senest den 20. marts.

Regnskab 2022 

På beboermødet fremlægger vi et regnskab med et overskud på ca. 

2 mio, som primært skyldes en større besparelse ifm. ændring af 

driftsstrukturen fra ejendomsleder til ejendomsmester, besparelse på 

vedligeholdelse pga. helhedsplanen, indtægt på korrektioner tidligere 

år samt en nettorenteindtægt. Overskuddet anvendes delvist til 

egenfinansiering af bl.a. el-ladestandere på kr. 291.836.

Det resterende overskud er overført til resultatkontoen, som herefter udgør kr. 3,753 mio., der 

budgetteres afviklet over 3 år og dermed medvirker til en fortsat stabil og lav huslejeudvikling.

Ledige beboerlokaler 

Når den nye Materiale- og Genbrugsgård er færdig, flytter tøjbytteboden og træværkstedet 
med til det nye beboerværksted. Det efterlader nogle tomme beboerlokaler, som vi skal 

finde ny anvendelse for. På beboermødet tager vi punktet op, og fremlægger nogle forslag til 
behandling.

Bogskab og bibliotek

På et tidligere beboermødet er det besluttet at bygge et udendørs bogskab efter en model, som 

vi havde set i et andet boligområde. Desværre er det blevet flyttet, så vi har ikke kunnet få 
tegninger. Vi arbejder dog stadig på en løsning. Desuden er det tidligere ”kølerum” ved siden 

af Aktivhuset ved at blive sat i stand, så det kan blive brugt til bogdepot eller måske et lille 

bibliotek, hvor vi kan udlåne bøger. Måske kunne vi også lave en læseklub og mødes og tale 

om de bøger, vi læser.

Tak til de frivillige

Vi har inviteret alle de beboere, som gør et stykke frivilligt arbejde til middag 

den 18. marts i beboerhuset. Uden deres indsats ville Hyldespjældet ikke 

være ”mere end bare et sted at bo”, som visionen er for det frivillige arbejde. 

Så stor tak for indsatsen.
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Fællesspisning i beboerhuset

Mens Hyldecafeen er lukket, arrangerer vi måned-
lige fællesspisninger i beboerhuset. 

Maden laves af beboere, og har du lyst til at hjæl-
pe, må du meget sige det til en af os fra Cafesty-
regruppen.

Prisen bliver: 

Voksne Hyldeboere:  Kr. 40  Gæster: Kr. 50

NYT!!  !!    Alle børn under 15 år spiser gratis
  

Vi spiser kl. 18 

Du skal tilmelde dig og betale på mobilpay til Vinie Hansen, 40227890 senest 
søndagen før fællesspisningen. 

Husk at skrive dit navn, antal og evt. vegetar

Tirsdag den 21. marts:  
Krebinetter og til vegetarer blomkålskrebinetter med kartofler, ærtepure 
og salat

Onsdag den 26. april: 
Hjemmelavede burgere med og uden kød, ovnbagte kartofler og gnave-
gulerødder

Onsdag den 24. maj: Grillmad med hjemmelavede fritter, salat og flutes

Hver gang er der gratis kaffe/te og kage eller andet sødt

Herefter lukker vi ned for fællesspisninger, mens beboerhuset renoveres i juni, 
juli og august.

For så forhåbentligt at åbne op med en ny cafemedarbejder en gang i septem-
ber.

Kontakt os, hvis du meget gerne vil hjælpe en af dagene☺☺

Venlig hilsen

Cafestyregruppen
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Nyt fra DRIFTEN / Danny Stilling

Plantehotel

Så har vi taget hul på plantehotel nr. 3, som er lagt i forlæn-
gelse af de andre 2 i Maglestræde, hvor de kan stå i bedst 
mulig sikkerhed for byggepladsen. Er byggesagen ved at 
nærme sig netop din bolig, er du meget velkommen til at kon-
takte ejendomskontoret for en plads. Så sætter vi skilt op 
med din adresse. Du skal flytte dine planter og sørger for at 
holde dem, så længe de er på hotel. 

Skimmel
Vi kæmper stadig med en stor mængde skimmelsager i hele Hyldespjældet. Der er 
som tidligere nævnt nogle af de sager, som opstår i forbindelse med byggesagen, 
men langt de fleste er en blanding af nedsat varme og udluftning kombineret med 
kolde ydervægge. Det er som altid vigtigt, vi hører om det i driften, hvis I har noget 
i boligen, så vi kan få set på det.

Bibliotek

Vi er stadig i gang med at ændre det gamle kølerum på storetorv, til 
et bibliotek. De gamle isoleringsvægge, som ellers var blevet smidt 
ud, er blevet genbrugt som isolering. Vi bygger en ny gips væg op 
og lægger trægulv, når der er tid til det ind imellem andre opgaver.

Ladestandere

Så er jeres nye ladestandere officielt åbnet. Har du derfor ventet med at købe el bil, 
til muligheden for opladning var til stede i Hyldespjældet, kan du roligt gå på udkig 
efter ny bil. Ladestanderne er på Parkeringspladsen på Storetorv. Hvis du skal til-
meldes Ladegruppen, tager du blot fat i ejendomskontoret, så hjælper vi dig på vej. 
Der er ligeledes oprettet en ny Facebook gruppe ”Os med el bil i Hyldespjældet”, 
som bliver administreret af en beboer.

Rotter

Vi begyndt i november 2022 et projekt omkring rottebekæmpelse i klo-
akkerne, som har været meget effektivt. Når ét område er ”behandlet” 
(af de giftfrie fælder i kloakken, der slår rotterne ihjel og skylder dem ud 
i kloakken), bliver der sat spærringer op, så vi får gennemarbejdet hele 
systemet. Det tager noget tid, men vi er på vej.
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Helhedsplanen

I nærmeste fremtid, står vi med de første boliger, hvor NCC har været igennem alle 
punkter. Der kommer naturligt en række punkter i og uden for jeres bolig, som vi 
i driften, fremadrettet skal vedligeholde. Vi forventer, at vi fremadrettet vil løbe de 
tekniske installationer igennem i samtlige boliger i Hyldespjældet 1 gang om året, 
hvor vi samtidig får et visuelt tjek af døre, vinduer, udluftninger osv. I vil selvfølgelig 
få noget mere konkret information, omkring varslinger, metode osv., når vi har fået 
overleveret boligerne efter byggesagen.

Afhentning af affald
Ud over affaldet i molokkerne, får vi også afhentet en del jord og haveaffald mm. 
Mængderne på alt det, samler jeg sammen og indberetter til kommunen 1 gang om 
året.

Nogle af de tal jeg sender afsted, giver lidt stof 
til eftertanke. Vi har eks. kørt næsten 90 tons 
jord, grene og haveaffald væk - og her er hel-
hedsplanen ikke en del af det. Det fortæller lidt 
om, hvorfor det er så vigtigt, at vi alle har fokus 
på affaldssorteringen. Det gør en stor forskel. I 

driftens lille andedam, betyder det, at vi bruger unødigt meget tid på, at rydde op 
omkring molokker, efter affald, der blot bliver efterladt. Tid vi kunne have brugt på 
en lang række andre opgaver, som kommer hele Hyldespjældet til gode. Hvis du 
som beboer er i tvivl omkring vores affaldssortering, må du meget gerne hive fat i 
os. 

Spørg Linda! 
Hvis du har spørgsmål om byggesagen, om hvad der skal ske eller sker med din bolig, om 

hvad du skal gøre inden håndværkerne kommer, eller om noget du ikke forstår, så kontakt 

Linda. Hun er Beboerkoordinator fra NCC, og hun har styr på det meste – og ellers kender 

hun nogen, der har, så hun hurtigt kan finde svar og hjælp til dig ☺☺ 

Linda sidder på byggekontoret/Rambølls kontor (lægens gamle lokaler) 
mandag og torsdag kl. 8.30-10.30, hvor du kan troppe op og møde hende.

Du kan også ringe til Linda på telefon 41 70 43 34. Det kan du mandag og 

torsdag kl. 8.30 – 10.30, og tirsdag, onsdag, fredag kl. 13.00-14.00. Udenfor 

kontortiderne er der telefonsvarer.

Hvis du vil skrive til Linda, så kan du gøre det på e-mail: hyldspj@ncc.dk
 
                        ☺☺  Redaktionen
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Dato Aktivitet

Mandag den 13. marts Kaffe mm. i 
beboerhuset kl. 10-12

Mandag den 27. marts Kaffe mm. i 
beboerhuset kl. 10-12

Mandag den 10. april Kaffe mm. i 
beboerhuset kl. 10-12

Mandag den 24. april Kaffe mm. i 
beboerhuset kl. 10-12

Mandag den 8. maj Tur til ”Alle tiders skov”, 
hvor børn og voksne 
har plantet en ny skov i 
Vestskoven.
Vi cykler fra 
beboerhuset kl. 10 eller 
kører i bil, og så mødes 
vi ved Naturcenteret 
kl. 10.30, hvor vi også 
slutter af med kaffe mm.

SENIORKLUBBEN

Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne 
til at deltage i klubmøder og - aktiviteter. Vi mødes i beboerhuset hver anden 
mandag i ulige uger kl. 10-12.

Nogle dage tager vi på ture, så fremgår det af planen, og der er evt. tilmelding.

Du kan tilmelde dig en Messenger gruppe, hvis du vil følge med i aktiviteter også 
flere end dem, der er nævnt her. Det kunne være musik på Birkelundgård søndag 
eftermiddag, film i seniorbiografen onsdag formiddag, musik i Albertslund jazzklub 
mm.

Kontakt: Marianne Faust Pedersen, marianne.faust.pedersen@gmail.com, mobil 
60886031
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Fælles sang

Kan du lide at synge og synge 
sammen med andre

Så kom til sangaften i beboerhuset kl. 19-21.30

Carsten Schou, spillemand fra Galgebakken spiller til sangene

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

Vi synger årstidens sange og andre populære melodier

Onsdag den 15. marts

Onsdag den 19. april

Vi serverer kaffe og kage, drikkevarer kan købes i baren.

Det er gratis at deltage

Vel mødt
Cafestyregruppen
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Sådan beregner du, 

                      hvad dine elektriske apparater koster at bruge

Hvor meget koster det egentlig at bruge støvsugeren, hårtørreren eller håndpiske-
ren. Og skulle man i stedet feje, lade håret lufttørre eller bruge piskeriset?

For at finde ud af, hvor meget de forskellige apparater koster i brug, skal du (1) 
kende prisen på strøm. Den kan du finde i en af de apps, der viser strømprisen 
time for time, og (2) skal du vide hvor mange watt dit apparat bruger. Det står på 
apparatet eller i manualen.

Eksempel på beregning af at støvsuge
Som eksempel står der på en støvsuger, at den bruger 2200 watt ved højeste su-
gestyrke. Da elselskaberne opgør deres pris i kilowatt-timer, skal de 2200 watt om-
regnes til kilowattforbruget (kW) i en time (h). Det gøres ved at dividere med 1000, 
hvilket giver 2,2 kW, og ved brug i en time bliver det til 2,2 kWh.
Derefter ganges med prisen. Vi regner her med 4 kr. pr. kWh, hvilket nogenlunde 
svarer til gennemsnitsprisen i 2022. Det bliver 8,80 kr. for en times støvsugning.

Men nu er det sjældent det tager en hel time at støvsuge. Hvis det 
f.eks. tager 20 minutter, skal de 8,80 kr. divideres med 60 (minutter) 
og ganges med 20 (minutter). Resultatet er 3 kr. pr. støvsugning.

Eksempler på hvad det koster at bruge andre elektriske apparater
På samme måde kan du udregne, hvad andre apparater koster i brug:

-  Elpisker, 450 W. Ved brug i to minutter koster det 6 øre.
-  Hårtørrer, 2000 W. Ved brug i 5 minutter koster det 67 øre.
-  Stationær computer inkl. skærm, 120 W. Ved brug i 1 time   
   koster det 48 øre.
-  Bærbar computer, 65 W. Ved brug i 1 timer koster det 26 øre.

De enkelte ting lyder måske ikke af så meget, men ved daglig brug løber det al-
ligevel op. F.eks. koster en computer, der er tændt 12 timer i døgnet 2100 kr./år. 

Med venlig hilsen  
 
Verdensmål Centeret
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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:

12. marts

2. april  - påskebanko 

3.april

21. maj
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Kære alle  hyldere i byggerodet

Ja, nu er chancen jo for at rydde op i vores 
tøj og komme ned med det i Tøjbytteren rent 
og pænt, når vi nu skal rydde op, så de kan 
komme til de kære bygge-m/k’er.

Og mangler du et sted at være fra kl. 10 til 13 
om søndagen, kan du altid komme ned i vores 
lækre Tøjbytter og være med her, det er meget 
hyggeligt og bæredygtigt jo.

Så kom frisk.

Hilsen tøjbytterne

TØJBYTTEN

Vi slipper ikke for at lufte ud!

Nu hvor de første lejligheder er renoveret, 
kunne man måske tro, at så behøver vi da 
ikke lufte ud mere, for nu har vi jo fået et 
”nyt” hus!? Og gid det var så vel, men det 
er det ikke. Så længe vi bor i vores huse, så 
længe producerer vi fugt fra bad, fra madlav-
ning, fra gulvvask, fra potteplanter, fra ånde 
osv., og den fugt skal ud, hvis den ikke skal 
sætte sig på vægge, i vindueskarme og møb-
ler, hvor den kan danne grobund for skimmel. 

Heldigvis er vores nye boliger meget bedre end de gamle, når det kommer til fugt og skim-
mel, fordi soklen er isoleret, taget er blevet tykkere, nye døre og vinduer, udsugning på ba-
deværelset og der er kommer udluftningsventiler i alle rum, men ikke desto producerer vi 
stadig fugt, og den skal ud! Hvor meget vi hver især producerer, er meget forskellig, men 
det er altid en god ide, at holde udluftningsventilerne åbne, at skrabe brusenichen efter bad, 
at bruge emhætten, ikke at tørre tøj indendørs og selvfølgelig at lufte ud med gennemtræk 
en gang eller to om dagen – om ikke andet så bare for at være på den sikre side. Det er så 
surt at få skimmel, når det kan undgås.

☺☺GMU / Povl M.
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Følg renoveringen på: 

www.hyldespjældet-renovering.dk

☺☺ Redaktionen

Det kører for vores ladestandere 

Nu er vores ladestandere til el-biler åbnet og klar til brug 

Her du el-bil, eller påtænker du at anskaffe en, kan du nu lade op på P-pladserne ved 
Store Torv bag Ejendomskontoret.

For at blive registreret som bruger, skal du henvende dig på ejendomskontoret, og så 

hjælper de dig derfra. 

☺☺ Redaktionen
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Der var engang i 

Hyldespjældet
Af redaktionen☺☺

På biblioteket har der netop været en udstilling af 25 år gamle Tidskaps-
ler, lavet af foreninger og borgere byen. I Hyldespjældet har vi også en 
”Tidskapsel”.  Det er en film. Den var et par år under vejs, inden den fik 
præmiere i 1998. Den varer en lille halv time, og den fortæller om (det 
grønne) liv i Hyldespjældet - om tanker og projekter, om aktiviteter og 
fællesskab. 

Filmen ligger på vores hjemmeside:

Hyldenet.dk => Hyldespjældet => video-hvor-hylden-blomstrer

Se den 😊😊

Er du til lam?

De seneste to år, er det ikke lykkedes os 

at skaffe lam, men nu har Dyregården re-

serveret to til os, så der er mulighed for, 

at der igen kan komme liv i lammefol-

den. Spørgsmålet er så, om vi har et lam-

melaug? Vil du være med, eller er du i 

første omgang bare interesseret i at vide 

mere, så holder vi møde i Aktivhuset 

mandag den 20. marts kl. 19.00.

Vi skal være 4 husstande, som deles om pasningen sommeren over, og som hen på efteråret 

får et halvt lam til fryseren. Der er allerede to familier fra Galgebakken, som har meldt sig 

på banen.

Økonomien deles vi også om, og man skal ikke gå ind i det for at få billig kød, for kvalitet 

koster. Til gengæld er det hyggeligt og til glæde for rigtig mange – ikke mindst børnene 😊

Vh Lammelauget / Povl M. (27 64 05 94)
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Rapport fra genbrugsgården

Dagene bliver heldigvis længere - og når sommertiden starter 26/3, har vi 
igen åbent om tirsdagen fra 17-18. 

Hvis du også brænder for genbrug, har du måske lyst til at være med. Vi kan altid bruge 

nogle flere hænder på genbrugsgården ☺☺. Det er et spændende og hyggeligt frivilligt ar-

bejde, hvor du også får hilst på og snakket med dine naboer. Du kommer ind i et fast team 

med 2-3 andre klunsere, og I har vagt hver 4. søndag. I sommerhalvåret er der også mulig-

hed for tirsdagsvagter. Den er kun på en time.

I denne tid hvor alle har travlt med at rydde op i entre og skur pga. renoveringen, har vi 

rimelig travlt på genbrugsgården. Når der kommer så mange med så meget, kan det også 

knibe med at få plads i “Genbrugsbutikken” til det hele – men det betyder også, at du kan 

komme forbi og gøre en rigtig rigtig god gratis handel. 

Hvis du har store brugbare ting som møbler, du skal af med, kan det være en god ide, at 

lægge dem op med foto på Facebook nogle dage før, du ellers vil tage dem på genbrugs-

gården. Så kan mulige aftagere hente møblerne direkte hos dig. Vi har jo desværre ikke 

mulighed for at opbevare møblerne indenfor, så de risikerer hurtigt at få fugt og kulde. Det 

ser vi til gengæld meget frem til, at kunne blive bedre til, når genbrugsgården engang også 

er blevet renoveret!

Med venlig hilsen

Marianne Simonsen / Klunserne
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HVOR SER DET GODT UD!

Vi har været rundt og stukket hovedet ned i vores syv nedgravede madcontainere og fisket 
noget af indholdet op – og hold da op hvor ser det godt ud!

I 5 af containerne var det til ”5 grønne poser” ud af 5 mulige.

I den 6. container (bag Store Torv) var der nogle skraldeposer, der skulle have været i Rest. 
Posernes indhold indikerede, at de kom fra samme husstand, fordi det var samme type 
affald, der var i dem. Så støder du på en, der kommer skraldeposer i madcontainerne, så sig 
lige, at de altså skal i Rest.

I den 7. og sidste container (ved Åleslippen) var der en, der havde brugt en grøn pose til 
restaffald og smidt den i madcontaineren – men for at sige det, som det er, bare fordi man 
kommer sit restaffald i en grøn pose, bliver det altså ikke til madaffald 

Alt dog en rigtig god oplevelse. Tak fordi I så flittigt bruger den grønne spand og pose!

☺☺ Det Grønne miljø Udvalg
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Foto 
fra 
renoveringen
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Det er blevet dyrere at bruge strøm om aftenen 
og billigere om natten

De fleste har nok fundet ud af, at prisen på strøm varierer i løbet af døgnet. 
Men hvorfor er det egentlig sådan? 

1. Udbud og efterspørgsel
Det handler først og fremmest om udbud og efterspørgsel på strøm. 

Når solen skinner, eller vinden blæser, så er der stort udbud af billig 
og bæredygtig strøm, hvilket sænker prisen, og omvendt, når det er 
gråvejr og vindstille, så bliver prisen højere.

I løbet af dagen er der også forskel på efterspørgslen på strøm. Det er især i ti-
merne fra 7 – 9 og 17 – 21, der er mange, der bruger strøm, hvilket får prisen til at 
stige. Om natten er efterspørgslen på strøm til gengæld lille, så her falder priserne.

2. Ændringer i prisen på transport af strøm
Udover udbud og efterspørgsel, så har elselskaberne fra årsskif-
tet ændret i den del af prisen, der går til transport af strømmen i 
elnettet fra kraftværkerne til vores stikkontakter. Det har de gjort 
for at få os forbrugere til at flytte den del af vores strømforbrug, 
som er mulig at flytte, til tidspunkter, hvor der ikke bliver brugt så 
meget strøm. På den måde overbelastes vores el-net ikke, og 
behovet for at bruge ikke-bæredygtige brændsler mindskes.

Helt konkret betyder det, at prisen på transporten af strømmen er dyrest i tidsrum-
met mellem 17 og 21 og billigst mellem 24 og 06. Udenfor de to perioder vil der 
være en mellempris.

Alt i alt gør både udbud/efterspørgsel og transportprisen det billigere at bruge strøm 
om natten og dyrere i aftentimerne. 

Med venlig hilsen

Verdensmål Centeret
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    Henvendelse på hverdage mellem kl. 9-10 Dyrlæge Inger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev4632 BjæverskovTelefon: 56 82 82 02

Byggeudvalg

Vinie Hansen    Afdelingsbestyrelsen     40 22 78 90
Sif Enevold    Afdelingsbestyrelsen    31 45 67 47
Betina Lauruhn    Afdelingsbestyrelsen    31 35 01 02
Peter Kristensen    Afdelingsbestyrelsen    23 31 86 42
Povl Markussen   Det Grønne Miljøudvalg    27 64 05 94
Gert Pedersen   Beboervalgt    61 78 70 35 
Henrik Hansen            Udearealudvalget   61 68 77 31
Leif Strandbech   Beboervalgt    53 30 07 95
Mona Brask Laursen  Beboervalgt    51 56 26 89 
    Danny Stilling    Ejendomsmester    88 19 02 20

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

Udvalg og arbejdsgrupper

37 % af beboerne, der bor i almene 

boliger, arbejder frivilligt.

😊😊 Redaktionen
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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  

Henrik Hansen Torveslipperne 12   61 68 77 31
Jørgen Lou Færgeslippen 1   26 20 32 03
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
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
Sten Hansen Torveslipperne 22   23 29 28 46
Thomas Boné Tværslippen 5  
Tobias Nielsen Tværslippen 7   28 40 78 44
Torben Holm Nikolajsen Tingstræderne 5   40 62  26 51
Uffe feldfoss Petersen Åleslippen 9 (genhus.Suderl. )61 28 12 78

Lammelauget

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

  



21

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

  

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
Gitte Larson Gildestræde 7 24 87 09 63
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
Laura Schandorph Torveslipperne 1 50 45 90 69
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Marianne Petersen Torvelængerne 2    21 96 06 53
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70
Victoria Dahl  60 73 76 66

Udearealudvalget  

Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 84 55
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31 
Jens Blemmer  Mesterslippen 18  
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Steen Hansen Torveslipperne 22 23 29 28 46
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Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

Autoværksted    (200 kr. i depositum)

Driften

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 og kanttrimmer

Palle Nielsen Potterstræde 4                  21 24 54 78

  
Kattetransportkasse

                    

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, Teleskopgrensaks   

Palle Nielsen Potterstræde 4                  21 24 54 78

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 -Kasseer Sif Enevold    Væverlængen 4         31 45 67 47
Medl.   Betina Lauruhn   Saltlængen 6        31 35 01 02  
Medl.   Gert Pedersen     Bryggerlængen 26      61 78 70 35
Medl.   Vibeke Lange   Sadelstræde 3         50 53 19 70
Suppleanter Laila Kiss     Torveslipperne 15       28 99 74 47
   Peter Kristensen    Gildestræde 1         23 31 86 42
Revisor  Henrik Hansen   Torveslipperne 12        61 68 77 31
   
     

  

 Repræsentantskabet BO-VEST

            Sif Enevold    Væverlængen 4        31 45 67 47  

Peter Kristensen   Gildestræde 1           23 31 86 43

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   

  

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 413
19. April 2023

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk


