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

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

Ejendomskontoret		
Storetorv 39, 2620 Albertslund							88 19 02 20
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 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:
Linda er beboerkoordinator i byggesagen. Det er hende, vi beboere skal gribe fat i, når vi har spørgsmål til
byggesagen. Læs mere om hende, hendes job og hele
byggesagen på side 3.
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☺Redaktionen

Linda og Byggesagen
Linda er beboerkoordinator på Helhedsplanen. Dvs. det er
hende, vi skal henvende os til, hvis vi har spørgsmål eller står med
problemer, der skal løses i forbindelse med, at håndværkerne
kommer og renoverer vores lejligheder. Hyldeposten har mødt
Linda og stillet hende en masse spørgsmål.
Linda, du er jo beboerkoordinator ansat i NCC, men hvad laver en
beboerkoordinator egentlig?
Jeg er bindeleddet mellem jer beboere og NCC, der står for
byggeriet. Min opgave er at få byggeprocessen til at fungere med jer
beboere. Det er mig, I skal henvende jer til med alle jeres spørgsmål
om byggesagen. Hvis jeg ikke selv kan svare på dem, så kender
jeg nogen der kan, og så vender jeg tilbage. I kan møde mig på
ejendomskontoret, I kan ringe eller i kan sende en mail, som jeg vil gøre, hvad jeg kan for at
besvare inden for en arbejdsdag.
Det er også mig, der står for tidsplanen, hvornår vi
kommer i jeres bolig. Derfor holder jeg møde hver
morgen med håndværkerne for at høre, hvor langt
de er og koordinere de enkelte faggrupper. Altså
hvornår kan elektrikeren og gulvlæggeren komme til
for maleren, mureren eller montøren – og omvendt.
En byggesag af den her størrelse er en kæmpe
logistisk opgave, og der er rigtig meget at holde styr
på, så jeg får de rigtige varslinger ud til rette tid til
jer beboere. Tre dage før håndværkerne begynder
hos jer, kommer jeg også på besigtigelse. Det betyder, at vi sammen gennemgår, hvad der
skal ske, og hvad I skal gøre, så håndværkerne kan komme til. I skal jo huske, at jo lettere I
gør det for håndværkerne, jo hurtigere kan de gøre deres arbejde og derfor genere jer mindre.
Men der er også noget med at I fotograferer det hele?
Ja, vi fotograferer alt. Både før og efter. Det gør
vi, for at kunne dokumentere, hvad vi laver. Det
løber op i rigtig mange billeder. Det kan være
100 eller 150 pr. lejlighed, inden vi er færdige. Vi
bruger bl.a. billederne til kvalitetssikringen. Når
vi f.eks. har renset taget af, tager vi billeder. Når
taget er grundet, tager vi billeder. Når isoleringen
er kommet på, tager vi billeder, og igen når det
er færdigt. Det er vigtigt, for hvis der viser sig at
være noget galt med taget, kan vi gå ind og kigge
på billederne, om der er sket en fejl i stedet for at bryde taget op igen. Det er rigtig smart, men
der er er også rigtig rigtig mange billeder at holde styr på.
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Hvad er egentlig din forudsætning for jobbet som beboerkoordinator?
Jeg har været i byggebranchen hele mit arbejdsliv,
hvor jeg også har haft en tilsvarende rolle på
andre byggeprojekter. Og det passer mig fint, for
jeg kan godt lide kontakten med mennesker, og få
det hele til at glide. Det er dog første gang jeg er
med på så stort et projekt, uden at beboerne bliver
genhuset. Men så må vi jo løse de udfordringer,
det giver. Jeg tror det bliver mere og mere
almindeligt ikke at blive genhuset, for det er jo
rasende dyrt, og kan man undgå det, så er der alt
andet lige flere penge til at renovere boligerne for.
Men det betyder selvfølgelig, at I beboere, må bo
i larm, og støv, og rod og være pakket ind i stilladser. Og for ikke at gøre renoveringen mere
kompliceret end højest nødvendig, vi jeg gerne opfordre jer, der ikke bor på byggepladsen,
til at holde jer væk. Gå og cykel uden om, og fortæl jeres børn at byggepladsen ikke er en
legeplads. til at holde jer væk. Gå og cykel uden om, og fortæl jeres børn at byggepladsen
ikke er en legeplads.
Hvordan synes du, det går?
I starten var det svært. Vi skulle lære Hyldespjældet
og boligerne at kende. Vi havde jo set tegningerne,
men de afspejler ikke altid virkeligheden. Vi
skulle finde plads til alle vores ting og den jord,
vi gravede op. Det betød, at vi fik en masse
overraskelser, og måtte lave om i rækkefølger og
tidsplaner. Det gik også ud over jer beboere, for
det var ikke altid, I fik varslingerne så det passede
med byggeprocessen. Det er jeg rigtig ked af, men
jeg håber, I forstår, at det ikke er bare sådan lige at lave en så omfattende renovering. Nu synes
jeg, vi er ude over begynderfejlene, vi har lært af dem og fået styr på det meste. Vi er stadig
udfordret med at få tingene til tiden. F.eks. er varmevekslerne forsinket 12-16 uger. Det betyder
noget værre bøvl for både jer og os. Men det
er ikke noget, nogen af os kan gøre for, så jeg
håber bare, I vil tage det med en god portion
forståelse og tålmodighed. Til gengæld kører
det med varslingerne, selvom der selvfølgelig
godt kan komme en smutter, og vi har fået
gode erfaringer med Informationsmøderne,
som jeg vil opfordre jer til at deltage i, når det
bliver jeres tur. På møderne får I at vide, hvad
der skal ske, hvordan I skal forholde jer, og I
kan spørge om alt – og så får vi sat ansigt på
hinanden.
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Hvordan er det egentlig at arbejde i Hyldespjældet?
Jeg går glad på arbejde hver dag, hvis det er det, du
spørger om. Jeg nyder at være her, og møde en masse
søde mennesker. I en travl hverdag får jeg også mange
gode og hyggelige snakke, med jer beboere, og nu
hvor det hele kører efter tidsplanen, er det bare en
god fornemmelse virkelig at kunne rykke, sammen
med de 50-60 andre, der arbejder på byggesagen her i
Hyldespjældet.
Har du her til sidst, noget du gerne vil sige til os beboere?
Ja, det har jeg. For det første til jer med hund. Hunde er en stor udfordring for os. Der er
mange forskellige håndværkere, der skal ind i jeres bolig på skiftende tider, og så er en løs
hund noget af en udfordring. Det kan heller ikke være sjovt for hunden. Kan I derfor få den
passet et andet sted, vil det være ideelt. Ellers kan den måske være på badeværelset – i hvert
fald så længe vi ikke skal skifte badeværelsesvinduet.
For det andet vil jeg opfordre jer til at bruge mig. Det er derfor, jeg er her. I stedet for at
historier bliver blæst unødigt op og ender som ærgerlige rygter, så spørg mig, så vi kan få
fundet ud af, hvad der er op og ned. Det vil være til gavn for både byggesagen og os alle
sammen.
Endelig vil jeg godt sige, at jeg er helt med på, at det ikke er sjovt for jer, så længe vi roder og
rumsterer i og omkring jeres bolig, men når I synes, det er lige i overkanten, så tænk på, at vi
snart er væk igen, og så bliver det godt, rigtig godt. Så har I fået nogle super gode lejligheder,
med nye døre og vinduer, med sokkelisolering og nye isolerede tage, med bedre indeklima
og billig varmeregning – det tænker jeg, er det hele værd 😊
Her siger redaktionen tak og god arbejdslyst til Linda.

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 ejendomskontoret 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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Søndag den 25/9
fra Kl 16.30 - 18.30

Kom ned i beboerhuset og hør om CBD dråber og deres gode egenskaber.
Hvad er CBD olie egentlig og hvad kan det bidrage med?
Bente Grønlund, kemi-ingeniør og ekspert kommer og fortæller om hamp og cbd olie, ud fra både den
videnskabelige, miljø- og sundhedsmæssige vinkel.
CDB er den fuldt ud lovlige og eneste olie, helt uden det euforiserende stof THC.
Du kan høre om flere forskellige erfaringer bla. omkring cancerforløb, smerter, søvn, stress mv. De personlige historier understøttes med den nyeste forskning på området.

Vi glæder os til at se dig
Hilsen Gitte-Elise

Bankodatoer

				
I CAFEEN

11/9
25/9
23/10

Spillet starter kl. 14:00
6/11 - andespil
Caféen åbner kl. 13:30
4/12 - julebanko
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
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Der afholdes budgetbeboermøde
den 28. september 2022 kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv 7
Dagsorden:
1. Formalia, herunder godkendelse af forslag til ny forretningsordenen for beboermødet
2. Budget 2023, herunder aktivitetsbudget, antennebudget og langtidsplanen
3. Brugerregler for ladestandere
4. Revision af kommissorie for byggeudvalget
5. Indkomne forslag
6. Det grønne Miljøudvalg(GMU):
a. Godkendelse af beretningen
b. Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingsplan 2022-23
c. Valg til GMU (3 medlemmer)
7.

Udearealsudvalget(UAU):
a. Godkendelse af beretningen
b. Revision af hegnsregler
c. Valg til UAU (3+1 medlemmer)

8.
9.
10.
11.

Valg til motionsudvalg (4 medlemmer)
Valg til træværkstedsudvalg (4 medlemmer)
Eventuelt
Oplæsning og godkendelse af referat

Indkomne forslag til beboermødet skal være stillet senest den 14. september til afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk eller via brevsprækken Store Torv 39.
Den endelige dagsorden og materiale til de enkelte punkter omdeles i Hyldetryk senest
den 22. september 2022.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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SENIORKLUBBEN
Seniorklubben
Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne
til at deltage i klubmøder og - aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er der tilmelding til,
som det fremgår af nedenstående plan.
Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi i cafeen kl. 10-12 hver 2. mandag i ulige uger.
Du kan tilmelde dig en Messenger gruppe, hvis du vil følge med i aktiviteter også
flere end dem, der er nævnt her. Det kunne være musik på Birkelundgård søndag
eftermiddag, film i seniorbiografen onsdag formiddag, musik i Albertslund jazzklub
mm.
Kontakt: Marianne Faust Pedersen, marianne.faust.pedersen@gmail.com, mobil
60886031

Dato

Aktivitet

Tilmelding

Mandag den 12.
september

Kaffe og hygge i
beboerhuset kl. 10-12

Mandag den 26.
september

Tur i Vestskoven. Vi
mødes ved Naturcenter
Hersted Høje kl. 10.30
og går en tur og slutter
af med kaffe mm. i
Naturcenterets cafe.
Dem, der vil cykle
derud, mødes kl. 10
ved Hyldecafeen.

Mandag den 10. oktober Rundvisning i
Hyldespjældets
skulpturbank ved Jens
Thejsen.
Vi mødes ved
Hyldecafeen kl. 10 og
slutter af med kaffe og
lidt at spise.
Mandag den 24. oktober Kaffe og hygge i
beboerhuset kl. 10-12
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Seniorklubbens tur til Grennessminde

Ølsmagning

i cafeen den 23.september
Kom og smag på 8 forskellige øl fra
Holbæk Bryghus og hør brygger Elisabeth Gottschalck fortælle om de forskellige øl og historien om bryghuset.

Vi starter kl. 18 med pølse og ostebord.
Spisebilletter, kr. 25, kan købes i Hyldecafeens åbningstid
fra den 1.-15. september

Vel mødt
Cafestyregruppen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Budgetbeboermøde

På beboermødet den 28. september fremlægger afdelingsbestyrelsen et forslag til budget
for 2023 med en stigning på 1.6%
Stigningen skyldes bl.a. flg. ændringer:
-

Stigning i renovationen
Stigning i henlæggelser
Stigning i tillægsydelse til BO-VEST
Nedsættelse af udgift til forsikringer
Nedsættelse af henlæggelse til fraflytning

Desuden sker der et fald i antennebidraget på kr. 39 pr. måned.

Det digitale beboerdemokrati

Gennem flere år har vi haft mulighed for at anvende digitale afstemninger ved beslutninger, som beboermøde lagde ud til afstemning blandt alle beboere og ikke kun dem, der deltager i beboermøderne.
Det er ikke længere en mulighed, da Assemply Voting, som er det firma, der udbyder den
digitale løsning, har meddelt, at de er i gang med at foretage nogle tekniske ændringer mm.
Vi ved ikke med sikkerhed, om og hvornår de evt. vender tilbage med en ny løsning, men
vi følger udviklingen.

Supercykelstien

Albertslund Kommune har besluttet at omlægge supercykelstien fra Galgebakken til Hyldespjældet pga. byggesagen på Galgebakken fra august og 2 år frem. Det er ikke
så hensigtsmæssigt, da vi jo også har en byggesag med
meget stor trafik i samme periode. Vi har bedt om bedre
skiltning og særlig opmærksomhed på området ved materialegården og krydset ved ejendomskontoret, hvor der
kører mange børn på vej til og fra skole.

Informationsmøder om byggesagen

Beboerne indkaldes løbende til informationsmøder, når byggesagen nærmere sig.
Her oplyser rådgiverne og projektlederen om, hvad der skal ske i og omkring boligen og
hvad vi skal foretage os, så håndværkerne kan komme til.
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De næste informationsmøder afholdes på flg. datoer:
Onsdag den 7. september kl. 19
Onsdag den 26. oktober kl. 19
Læs mere i den uddelte Byggepost om hvilke adresser, der
inviteres til de forskellige informationsmøder.

Tidsplanen

I Byggeposten kan man også læse mere om, hvornår renoveringen foregår i de forskellige
etaper og hvilke adresser, der hører til de forskellige etaper.
Information om byggesagen og referater fra byggemøder mm. kan læses på BO-VESTs
hjemmeside under Byggeri/renoveringer og helhedsplaner/Hyldespjældet.
Der er også et direkte link til byggehjemmesiden på hyldenet.dk.

Beboerkoordinatoren

Beboerne kan henvende sig til Linda fra NCC, hvis de har spørgsmål til, hvad der skal ske
i deres bolig.
Linda sidder på ejendomskontoret mandag og torsdag kl. 8.30-10.30 for personlig henvendelse.
Linda kan også kontaktes på telefon 41 70 43 34
Mandag og torsdag kl. 8.30 – 10.30
Tirsdag, onsdag, fredag kl. 13.00-14.00
E-mail: hyldspj@ncc.dk

OPGAVE:
Tallene fra 1 til 9 indsættes i felterne. Summen
af tallene i den vandrette, lodrette og diagonale
felter skal alle sammen være 15
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Nu skal dine kartoner i ”Plast”!
Fra den 1. oktober skal vores kartonner ikke længere i restaffald til forbrænding – de skal
sorteres fra til genbrug, og derfor skal de i plastfraktionen!
Den fabrik, der modtager vores plastfraktion, sorterer så kartonerne fra og sørger for, at
de bliver genbrugt. Det betyder, at vi heldigvis undgår, at skulle have gravet nye selvstændige beholdere til kartonerne ned i affaldsøerne, men at vi i stedet kan bruge dem, vi
har til ”Plast”.
De kartonner, du nu skal til at komme i ”Plast”, er ikke bare mælkekartoner, det er også
yoghurt, juice og brikker til tomater og bønner og den slags. Altså alle mad- og drikke
kartonner. Du skal bare sørge for, at de er rene, så de ikke drypper.
For at plastbeholderne i vores affaldsøer ikke skal flyde over, er det en god ide, at folde
kartonerne så de fylder så lidt som mulig 😊
GMU / Povl M.

Nu genbruger vi gammelt elektronik skrot
Snart kan vores gamle computere,
IPad, fladskærme og mobiltelefoner mm. blive genanvendt. Vi har
nemlig lavet en aftale med ”DropITin”, der er en virksomhed, der bor
her i Albertslund, om at de opstiller to bure på Genbrugsgården til
aflagt elektronik.
Hvis du så vil donere dit kasserede udstyr til dem, lukker Klunserne det ind i
burene, hvorefter DropITin kommer og henter det. Det første de gør, er at slette
ALLE informationer på udstyret. Derefter tjekker de det, får det til at virke eller tager
reservedele fra det – resten bliver så sendt til elektronikskrot. Vi synes selv, det er
en god aftale, vi har lavet med dem, og hvis vi får samlet meget til dem, så får vi
endda også lidt penge for det. Men nu må vi se…
I første omgang er har vi lavet en aftale for 3 måneder, og så tager vi den derfra.
Men forhåbentlig forlænge vi da ☺

Vi ses på Genbrugsgården!
De frivillige Klunsere / Povl M.
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Sådan får du mælkekartonen til at fylde meget mindre

1.

1..Tøm din karton

4. Fold siderne om på den
modsatte side af, hvor
bunden er foldet op.
				

2. Åbn toppen helt

3. Tryk kartonen flad og fold
bunden op på den ene side.

5. Fold kartonen på midten. 6. Stik toppen ind under
bunden.

13
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Nyt fra DRIFTEN / Danny Stilling
Mandskab:
Vi er som alle andre i gang med at afvikle den sidste del af sommerferien, som naturligt bevirker, at vi hele tiden mangler 1 eller 2. Der er naturligt også færre opgaver, da I også på skift er på ferie, så den eneste store ændring, er vores faste projekt dag, hvor vi kaster os over de store sager, vi løbende udfører. De lader vente
på sig, så vi kan fokusere på beboersager.
Jacob, som over sommeren, har hjulpet med de
tomme haver i de 3-etagers boliger, der skalvbygges om, har fundet fast job. Rigtig godt for ham. Vi
arbejder selvfølgelig på, at finde en løsning for den
næste periode i renoveringen.
Helhedsplanen:
Det kommer nok ikke som den store overraskelse
for de fleste, at byggesagen fylder enormt meget
i driften. Jeg tror, det er ganske normalt, at en så
stor byggesag, har nogle udfordringer i starten,
som skal rettes til, inden det hele kommer til at
glide.
Det hjælper selvsagt heller ikke, at vi først skal håndtere en
periode efter Corona og derefter en Putin, som giver enormt
mange bølger i hele verden, mht. levering af varer, priser osv.
osv.
Selv om vi bruger meget tid, så oplever vi at byggesagen, bliver mere og mere strømlinet og alle de involverede parter, bliver bedre og bedre til at håndtere sagen (inkl. os selv). Vi er
positive over udviklingen, og glæder os til vi kan se de første
renoverede boliger, som I alle får.
Med tanke, på de mange vandskader i kølvandet de sidste år,
er det en stor fornøjelse, at
se at tagbelægningen i skrivende stund, er fjernet fra de første boliger, for at
gøre plads til den fremtidige løsning. Jeg tror vi
glæder os næsten lige så meget som jer, til at vi
igen, har nogle tætte boliger.
Driftens forbagbeds test:
Første del af projekt ”blomster i for/bagbed” er ved en ende, og vi har 2 forskellige
typer bede. Dels de 3 i Humleslippen, som blev beplantet med forskellige stiklinger, med det formål, at de med tiden, vil lukke jorden helt, så bedet bliver mere
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selvkørende. Og dels de andre bede der
er blevet beplantet med forskellige frøblandinger. De vil blive klippet ned i efteråret i
håbet om, at vi kan få dem til at smide frø,
så vi får en god start til foråret. Afklippet vil
så blive fjernet ca. 14 senere.
Caféen:
Vi har haft en række vandskader forbundet med et afløb, som kommer fra taget.
Vi har i lang tid ikke kunne finde ud af, hvor det kom fra, men har nu fået skåret
en lang række rødder over i afløb, lavet en del reparationer og sat en renselem på
afløbet, så vi satser på, vi endelig løst problemet, der viste sig at være overløb fra
afløbet.
Legepladser:
Så er renovering af både legeplads og vippedyr ved vaskeriet færdig og klar til
brug. Ligeledes er ”hesten” ved Harry Potter” blevet repareret, malet og lakeret.
P-pladser:
Vi forsøger at spærre de forskellige p-pladser af i små bider af gangen i forbindelse med, at vi skal have skåret græskanter ind, frigjort afløb mm. Vi ved at byggesagen i forvejen har ”stjålet” nogle pladser, fordi den har behov for oplag.
Vi forsøger at jævne de værste huller ud med grus, så vi kan holde de værste pytter væk.
Skrald:
Nogen gange bliver der smidt affald ved siden af molokkerne. Det er på alle måder
noget skidt – lige fra rotter, over spredning i blæsevejr, ekstraarbejde og så ”smitter det”. Står der først noget, kommer der hurtigere nyt til. Så lad være med det.
Er du i tvivl om, hvor tingene skal hen, vil vi meget gerne være behjælpelige med
information om det.
Cykler:
Som mange nok har bemærket, så er cykel trafikken blevet meget synlig, efter
kommunen valgte at omlægge supercykelstien, da den nuværende rute igennem
Galgebakken, er spærret. Pas på hinanden, specielt i tiderne omkring skole start/
slut, hvor vi har rigtig mange helt unge cyklister, som med mere eller mindre slingren, kommer igennem Hyldespjældet.
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VI GØR VERDENSMÅL
TIL HYLDESPJÆLDSMÅL
Skab viden og
øg ansvarlighed
om ressourcer
Få flere
med i
fællesskabet

Klunsergruppen

Afdelingsbestyrelsen

Vær på forkant med
efterspørgsel til
el-ladestandere
Det grønne
miljøudvalg

Få flere
frivillige
passere i cafeen

Det grønne miljøudvalg

Vi arbejder for
attraktive og
fremtidssikrede
boliger
Afdelingsbestyrelsen

Caféstyregruppen

Få flere til
at bruge cafeen
Caféstyregruppen

Giv introduktion til nye
beboere om deres
muligheder i afdelingen
og om målene
Ejendomskontoret

Dræn
fodboldbanen
og skab et
regnbed
Udearealsudvalget

Skab de mest optimale
miljø-, energi-,
genanvendelsesog
klimaløsninger
i helhedsplanen.

Få genplantet
efter helhedsplanen
Udearealsudvalget

Caféstyregruppen

Fremme brugen af
økologi med
hensyntagen
til priserne

Alle i afdelingen skal
engagere sig i den
grønne omstilling
og i arbejdet
med at blive
Verdensmål
bebyggelse.

Bak op
om beboernes
mål og gøre det
lettere at
være frivillig.

Genbrugsgården
som central del
af afdelingen
Klunsergruppen

Ejendomskontoret

Der
skal være
højt til loftet
Afdelingsbestyrelsen

Kommuniker
viden om
det grønne
i afdelingen
Udearealsudvalget

Det grønne miljøudvalg

Få flere
ressourcer ud
af affaldet

Hyldespjældet
- Vridsløselille
Andelsboligforening

Klunsergruppen
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Livets gang i Caféen
Nyt fra cafeen
Vi er kommet i gang igen efter sommerferien
Majken vores praktikant er faldet godt til og skal
være her til slut oktober
Vi har været rundt i Hyldespjældet og plukke
blommer, vi glæder os til at æblerne også bliver
klar, til at blive plukket, så vi kan få lavet noget
god gammeldags æblekage
Vi kunne godt bruge nogle nye passere til vagter i cafeen, så kig endelig
ned får at høre om hvordan det foregår, især hvis man er ny i Hyldespjældet
Husk hvis I har nogle ønsker til menu er I meget velkommen til at komme ned og komme med input
Når flaget er sat ud, er man velkommen til at ringe på døren og evt. bestille mad til om aftenen
Hilsen
Helle

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

kr. 0,-

kr. 0,-
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0-3 år:

Menu for SEPTEMBER
Torsdag 1. september
Høns tarteletter eller Ovnbagt græskar med kikærter
Tirsdag 6. september
Burger med pulled pork eller selleribøf
Hertil ovn kartofler og chili mayo
Torsdag 8. september
Paprikagryde med kalkun eller paprikagryde med grønsager
Hertil grov mos
Tirsdag 13. september
Vi serverer smørrebrød
Torsdag 15. september
Fish and chips eller paneret grønsager
Tirsdag 20. september
Skramsgaderetten (oksekød) eller Indisk Dahl
Hertil ris, creme fraiche og koriander koriander
Torsdag 22. september
Tortillas med oksekød eller grønsager
Hertil guacamole og bønnesalat
Tirsdag 27. september
Butter chicken eller vegetar bønnegryde
Hertil ris
Torsdag 29. september
Hakkebøf med bløde løg eller ?
Hertil kartofler, skysauce og rødbeder

Der bliver serveret dagens salat
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Menu for OKTOBER
Tirsdag 4. oktober
Skipperlabskovs med rødbeder eller ravioli med tomatsauce, svampe og spinat
Torsdag 6. oktober
Torsk i fad med tomat og porre eller grønsager i fad
Hertil tagliatelle
Tirsdag 11. oktober
Pasta og kødsauce eller vegetargryde med bønner
Torsdag 13. oktober
Wokret med kylling eller grønsags wok
Hertil nudler og grønsager
Tirsdag 18. oktober
Forloren hare eller grønsags farsbrød
Hertil dampede kartofler, skysauce og ribsgele
Torsdag 20. oktober
Asiatisk oksekødsret med appelsin
Eller stegte auberginer og squash
Hertil ris
Tirsdag 25. oktober
Kylling overlår eller polentabøf
Hertil coleslaw og ovn kartofler
Torsdag 27. oktober
Glaseret skinke eller grønsager i karry
Hertil rôsti

Der tages forbehold for ændringer
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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 telefonisk. Det er kun muligt at leje 1 år frem i tiden. I tilfælde af flere samtidige henvendelser, med ønske om samme dato, vil der blive foretaget en lodtrækning.

Pris for leje af beboerhuset

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.

Depositum

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 kontonummer, 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.
Rengøring:
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, fratrækkes 180 kr. pr. time. Ituslået porcelæn, inventar etc. fratrækkes ligeledes
depositummet.
Børnefødselsdage:
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage hvor fødselaren er under 13 år, kan beboerhuset lånes gratis. Fremvis dokumentation herom. Der betales et depositum
på 750 kr.
Man gør selv rent.
Interne gruppe r:
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne beboerhuset gratis. Man gør selv rent.
Bisættelse 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 inden 1. november kan datoen frigives til privatpersoner.
Det er ikke muligt at leje lokalerne d. 31. december.
Tidspunk ter:
Hvis man lejer beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og lokalerne skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer, lørdag, har lokalerne fra kl. 12.00. (Dette af hensyn til rengøringen).
Aflysning:
Hvis man er nødt til at aflyse sin reservation, skal det ske senest 8 uger før reservationen.
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
21
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Er du I tvivl om sorteringen
- så download appen “Perfect Waste”

Indimellem står vi alle med noget affald, som vi ikke lige ved, hvor skal hen. Det
er
der nu kommet en løsning på. Albertslund kommune tilbyder nemlig appen
”Perfect Waste”, som du gratis kan downloade fra din app-store.
Med ”Perfect Waste” kan du scanne stregkoden på tusindvis af produkter fra
supermarkederne, og få besked om, hvordan de skal sorteres - både emballagen
og indholdet!
Da der godt kan være forskel på sorteringen i landets kommuner, så fortæller
Appen dig ovenikøbet helt konkret, hvordan du skal sortere lige her i Albertslund.
Det er da smart!
Så næste gang du er i tvivl, er det bare frem med mobilen.
Med Venlig hilsen
Verdensmål Centeret
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Verdensmålene og Hyldespjældet
FN’s 17 Verdensmål er store og
favnende. De handler om at afskaffe
fattigdom og sult. Om sundhed,
uddannelser og ligestilling. Om rent
vand og grøn energi. De handler om gode
jobs, økonomisk udvikling og mindre
ulighed. Om klimaet, biodiversitet
og fred i verden. Ja, det bliver
simpelthen ikke smukkere, men der
er et problem med dem:

De opfylder ikke sig selv! Nogen skal gøre det!
I Hyldespjældet kan vi ikke løse alle problemer, og vi kan i
hvert fald ikke redde verden. Men skal Verdensmålene opfyldes
(og det skal de jo, for hvad er alternativt? Sult, forurening,
fattigdom, krig og ballade ….!), så skal vi alle gøre, hvad vi kan,
her hvor vi bor. Det er det, der er vores andel i opfyldelsen af
Verdensmålene.
Derfor har Afdelingsbestyrelsen, UAU, Cafestyregruppen,
GMU, Klunserne og Driften, med afsæt i FN’s 17 Verdensmål,
formuleret 17 Hyldespjældsmål, som vi vil arbejde for.
Vi har gjort Verdensmål til Hyldespjældsmål – og du vil få rig
lejlighed for til at være med, når de skal føres ud i livet 😊
GMU / Povl M.
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Dit madaffald begrænser importen af russisk gas!
Lige siden vi for ca. 5 år siden begyndte at sortere i flere fraktioner har det givet god
mening at sortere madaffaldet. Det indeholder nemlig en masse ressourcer i form af
biogas og næringsstoffer, som kun kan udnyttes, hvis det bliver sorteret fra.
En anden god grund til at sortere madaffald er, at den biogas, der kommer fra
madaffaldet benyttes på samme måde, som den naturgas vi importerer. Så jo mere
gas fra madaffald, jo mindre gas behøver vi at importere fra Rusland.
I 2021 leverede den danske biogasproduktion 25 % af vores nationale forbrug.

Albertslunds madaffald kan
forsyne 600 familier med el.
Man vurderer, at hver person i
Danmark i gennemsnit
producerer 78 kg madaffald inkl.
madspild om året. Sorterede alle
familier i Albertslund deres
madaffald ville det blive til 2.175
tons madaffald om året.
Omregnet til kWh ville den
biogas, det kunne producere,
kunne forsyne 600 familier med
strøm i et helt år.

Inden udgangen af 2022 skal alle kommuner i Danmark sortere madaffald. Det vil
uden tvivl øge produktionen af biogas i Danmark.
Er du endnu ikke kommet i gang med at sortere madaffald, så
kan du få en grøn spand til madaffald og nogle grønne poser på
ejendomskontoret.
Med venlig hilsen Verdensmål Centeet
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Der var engang i
Hyldespjældet
Af redaktionen☺

I april 1979 var der en side i Hyldeposten, der hed ”Set, hørt og
målt i Hyldespjældet”.
Der var en notits med ”Månedens triks” om manglen på køkultur på
vaskeriet, om ”Støjmålinger” inde og ude i Åleslippen, om ”Dyrelivet”
der handlede om, hvem der havde fået kattekillinger og hund i
månedens løb, om to ”Kandidater” der stillede op til Nævnet (som nu
hedder Afdelingsbestyrelsen), et ”Velkommen” til nye Hyldeboere,
og så var der ”Månedens digt”. Det var før, der blev bragt foto i
Hyldeposten, til gengæld var bladet fylde med tegninger.

Digtet lød sådan her:

Er vores tegninger nu for sjove
Er de mon af og til for grove
Træder vi nogen hårdt over tæerne –
Så må de lære at være overbærende:
Ta det dog med et smil og en sang,
Og husk, det bliver ej sidste gang.
Joan, åle 7
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Følg renoveringen på:
www.hyldespjældet-renovering.dk

☺ Redaktionen
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Udvalg og arbejdsgrupper
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 Pedersen			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
Lisbeth Wilson
Liv Simonsen
Vibeke Lange
Vinie Hansen

Tømmerstræde 1
Pugestræde 9
Mesterslippen 18
Sadelstræde 3
Tømmerstræde 3

22 32 04 99
81 73 59 50
20 91 97 35
50 53 19 70
40 22 78 90

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

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

Domen		
Povl Markussen

Tømmerstræde 3
27

		

27 64 05 94

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
Povl Markussen

Torveslipperne 12
Tømmerstræde 3

Klunsergruppen
Henning Larsen
Torvelængerne 11
Henrik Hansen
Torveslipperne 12
Leif Strandbech
Torveslipperne 13
Liv Simonsen
Simonsen
Mesterslippen 18
Marianne Simonsen
Tingstræderne 24
Nina Rytter
Torveslipperne 8
Palle Nielsen
Potterstræde 4
Patrick Wilson
Pugestræde 9
Per John Andersen
Maglestræde 19
Peter Kristensen
Gildestræde 1
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Tobias Nielsen
Tværslippen 7
Torben Holm Nikolajsen
Tingstræderne 5
Uffe Feldfoss Petersen
Åleslippen 9
Vibeke Lange
Sadelstræde 3
Victoria og Asley Dahl		

Lammelauget
Povl Markussen

Tømmerstræde 3
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61 68 77 31
27 64 05 94

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

27 64 05 94

Motionsudvalget
Dan Pedersen
Daniel Zakhari
Hjalte Gerløv Christensen
Laila Kiss
Taimur Zaman

Suderlængen 15
Krageslippen 11
Åleslippen 16
Torveslipperne 15
Torvelængerne 10

42 76 03 67
53 93 26 20
61 72 61 08
28 99 74 47
91 41 24 23

Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius
Miriam Holst

Tømmerstræde 1
Åleslippen 57

22 32 04 99		
29 27 79 43

Seniorklubben
Vinie Hansen

Tømmerstræde 3

40 22 78 90

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

25 86 94 55
43 62 21 34
29 80 05 72
23 69 61 16
26 65 38 10

Tøjcafé / Tøjbyttebod
(Bøger afleveres på Genbrugsgården)
Elisa Christiansen
Suderlængen 11
22 80 99 99
Gitte Grandahl
Pugestræde 4
21 72 25 60
Gloria Jakobsen
Potterstræde 5
42 32 53 55
Helga Sandau
Torveslipperne 4
50 38 61 09
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
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Henrik Hansen
Torveslipperne 12
Lis Livornese
Tingstræderne 12
Merete Larsen
Torvelængerne 11
29

25 86 84 55
23 69 61 16
61 68 77 31
26 65 38 10
41 43 49 82

Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:
Autoværksted
Vakant

(200 kr. i depositum)

Boremaskine
Tobias Nielsen

Tværslippen 7		

Brædder		
Peter Kristensen
Gildestræde 1

28 40 78 44

23 31 86 42

Cykelværksted
Morten Rude
Michael Emdahl

Væverlængen 4		
Bryggerlængen 8

26 82 80 94
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
Lis Livornese

Snorresstræde 13		
Tingstræderne 12

20 12 74 10
26 65 38 10

Større haveredskaber:
Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor, Teleskopgrensaks
Palle Nielsen

Potterstræde 4		

21 24 54 78

Træværkstedet:
Morten Rude
Patrick Wilson
Peter Kristensen

Væverlængen 4
Pugestræde 9
Gildestræde 1

61 60 89 03
23 31 86 42
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Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
FU			
Sif Enevold				
Væverlængen 4
Medl..		
Betina Lauruhn			
Saltlængen 6
Medl.
		
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
Medl.			
Gert Pedersen 			
Bryggerlængen 26
Kasserer		
Sif Enevold			
Væverlængen 4
Suppleanter
Laila Kiss 				
Torveslipperne 15
			
Peter Kristensen 			
Gildestræde 1
			
Vibeke Lange			
Sadelstræde 3
Revisor		Henrik Hansen			Torveslipperne 12
			

40 22 78 90
31 45 67 47
31 35 01 02
31 61 10 97
61 78 70 35
31 45 67 47
28 99 74 47
23 31 86 42
50 53 19 70
61 68 77 31

Repræsentantskabet BO-VEST
		

Henning Larsen

Torvelængerne 11

Peter Kristensen Gildestræde 1

31 61 10 97
23 31 86 43
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