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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@bovest.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 80

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:
Vejret i november var en barsk omgang. Først tung tung sne, og siden storm. Det gik ud over rigtig rigtig mange træer og buske i Hyldespjældet. Det store træ på Torveslippernes Torv var ingen undtagelse.
Heldigvis overlevede det, men det var nødvendigt at beskære det ind
til en i den grad tyndere udgave.
2

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 afde-		
lingsbestyrelsens 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 åbner på hyldenet.dk senest den 15.
februar. Her kan alle oprette en profil og komme med forslag til beboermødet,
stille op til afdelingsbestyrelse og udvalg og deltage i debatten om regnskabet,
beretninger og forslag m.m.
Selve afstemningerne vil foregå på det fysiske beboermøde, fordi vi 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
Farvel og tak til Michael Kassow
Michael Kassow har opsagt sin stilling efter 13 år i Hyldespjældet, og vi siger
tak for indsatsen i Hyldespjældet og ønsker Michael held og lykke fremover.
Regnskabs 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, kan det næste møde ikke afholdes med digitale afstemninger. Det vil
dog stadig være muligt at stille forslag og stille op på den digitale hjemmeside.
Men det er nødvendigt at møde op på selve beboermødet for at deltage i afstemningerne.
Hyldespjældets 40 års jubilæum
Den 15. november afholdt vi det første møde i jubilæumsudvalget. Her blev der
taget hul på forslagene om, hvad jubilæet måske skal indeholde. Vi har afsat ca.
20.000 til det band, og der bliver arbejdet videre med at finde et godt bud til festen.
Galgebakkens kor, hvor der også er medlemmer
fra Hyldespjældet, har givet tilsagn om at komme
og synge.
Det samme gælder Hyldespjældets børnehus,
som også gerne vil komme og synge med børnene
Vi undersøger også om der er et børneband i Hyldespjældet, som vil deltage og spille klassisk.
Der var forslag om at arrangere en skattejagt og vise junglestien frem.
Desuden vil vi bede skulpturudvalget om at arrangere en rundvisning.
Endelig blev det foreslået at lave en fodboldturnering blandt børn og evt.
voksne.
Næste møde holdes den 28/2 kl. 15 i Afdelingsbestyrelsens kontor på
Store Torv 39.
Alle er velkommen til at komme med ideer og deltage i udvalget
Boligsammenlægninger
På sidste byggeudvalgsmøde i november fremlagde arkitekterne fra Friis &
Moltke forslag til de boligsammenlægninger, som vi arbejder på at få med i
helhedsplanen..
Forslaget tager udgangspunk i at opdele et antal eksisterende 3-etagers boliger til 1-etages tilgængelighedsboliger med have i stuen og en to etagers bolig
ovenpå med enten tagterrasse eller altan. De nye boliger tillægges en supplementsbolig i enten stuen eller på 1. sal, hvorved de nye boligtyper opstår. Omfanget af boligsammenlægninger er ikke endeligt fastlagt og vil blive fremlagt
på et kommende beboermøde.
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Status renovering af beboerhuset
Arkitekterne fremlagde også et forslag til at optimere og bygge til det eksisterende beboerhus med nye overflader og facader, lovpligtige faciliteter for personalet og brugere, bedre og større køkken til fremstilling og salg af mad og
bedre og udvidede depot muligheder. Desuden foreslår de varmegenvending.
Efter skema A ansøgningen, som er det budget som Landsbyggefonden vil
give tilskud til, og som skal godkendes på et kommende beboermøde, skal der
arbejdes videre med indretningen af beboerhuset og cafeen.
Status renovering af materialegård
Der bliver arbejdet med to modeller for materialegården.
A: Nedrivning og opførelse af en ny materialegård og B: Ned
rivning og opførelse af en ny materialegård sammenlagt med
ejendomskontoret i en 1. sal. I byggeudvalget ønsker vi også
at auto- og cykelværkstedet inddraget i materialegårdsprojektet ved evt. nedrivning og sammenlægning.
Tidsplan
BO-VEST forventer at kunne indsende materialet til Landsbyggefonden i slutningen af januar 2016 med den beregnede
økonomi for hele helhedsplanen. Herefter afventer vi Landsbyggefondens og kommunalbestyrelens tilbagemelding, før arbejdet kan
fortsætte med at udarbejde det materiale, som skal sendes i udbud.

Nytårsfortsæt!?
Måske kunne det gå ud på, at få en
beboerhave
ved elefanttrappen op til Galgebakk
en, eller at
få et lod i Domen, at være med i en
hønsegård,
sammen med naboerne, eller at hjæ
lpe til på
Genbrugsgården eller i Cafeen.
Hvis du føler dig fristet, så se bager
st i bladet,
hvem du skal kontakte.

 Redaktionen
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NYT FRA DRIFTEN
Tak for velkomst i Hyldespjældet.
Jeg er startet som Ejendomsleder her i Hyldespjældet den 1. november, og har i
skrivende stund nået at være på posten i 1½ måned. Mit indtryk at Hyldespjældet er
meget positivt og jeg føler mig taget rigtigt godt og varmt i mod. Jeg er faldet godt til på
ejendomskontoret blandt de øvrige ansatte og har fået hilst på bestyrelsen og medlemmer af en del udvalg, og fået lov at spise i Cafe’en et par gange.
Jeg har været i kontakt med en mindre række beboere, det er gået fint, selv om der har
været et par alvorlige sager, der har skulle klares.
Jeg glæder mig over at være kommet til jeres fine sted, og håber at kunne medvirke til at
det bliver ved at være et godt sted at bo og leve.
Jesper Handskemager

Og så har vi her et ”læserbrev” og et svar :)
Indlæg fra Eva Uth, Maglestræde 17:

Nu har jeg år efter år hidset mig op over snerydningen i Hyldespjældet, så nu skal min
galde altså ud. Det er primært det, at der ikke må bruges salt. Jeg kan umuligt være den
eneste, der er utilfreds. Jeg tør ihvertfald ikke gå ud når det har været sne og frost. Sand er
ikke godt nok, prøv det på motorvejen, så vil der da blive revolution.

Svar fra GMU:
Hej Eva
Du rejser en debat, der kommer op med jævne mellemrum - og selvfølgelig især, når vi
lige har oplevet et vintervejr, der bider fra sig, som snevejret gjorde i november. Lige i de
dage var det så ekstremt, at det ikke er noget, vi kan gardere os imod - salt eller ej. Men i
Hyldespjældet bruger vi så heller ikke salt.
Salt løser nemlig ikke alle problemer. Det har ganske vist sine fordele, men desværre har
det også en række alvorlige ulemper. Det giver skader på vores betonfliser og
-trapper. Det tærer metaller hvad enten det er biler, cykler eller
barnevogne og søm og skruer i træværk. Det er også hårdt ved fodtøj, og det
er ikke godt at få slæbt med ind på gulvene. Salten er også hård ved
beplantningen. Træer, buske og planter i det hele taget, kan ikke tåle salt.
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Det er ikke tilfældigt, at man bl.a. langs med veje ser, hvordan træerne afskærmes om
vintersaltningen. De går simpelthen ud, hvis de får for meget salt. De firbenede kæledyr
kan heller ikke lide at gå i opløst salt, og det er i det hele taget et problem for naturen.
Det udfordrer orme og andre organismer i jorden. Og saltet forsvinder jo ikke bare, fordi
den bliver opløst. Meget af den løber med smeltevandet ned i kloakken og ud i byens
regnvandsbassiner for til sidst at ende i Store Vejleå - og den gør skade i hele forløbet. Først
når det når ud i det salte Øresund, er det ikke længere et miljøproblem - bortset lige fra den
del, der er søgt ned mod grundvandet...
Grus eller salt har flere gange været til debat på beboermødet, og det er hver gang faldet ud
til grusets fordel. Vi har også forsøgt, at finde et mere akseptabelt middel end salt, men det er
desværre ikke lykkedes endnu.
Så den står stadig på sand og grus - i det beboermødet dog også har pointeret over for
driften, at der skal gruses i tide og tilstrækkeligt. Hvad det betyder helt konkret, kan man
naturligvis altid diskutere, men et er i hvert fald sikkert, uanset om der bruges salt eller grus,
så skal man altid tage sig i agt, når det er frostvejr.
Med venlig hilsen
Povl Markussen / GMU

Redaktionen har bedt Driften om at fortælle lidt om snerydning og det ekstraordinære snevejr i november.
Svar fra Driften:
Vi fik et meget kraftigt snefald som gav meget store skader på beplantning, nogle skader på bygninger og besvær for rigtig mange beboere.
Det ekstreme vejr, der var en kombination af store mængder sne, der faldt som
tøsne og med efterfølgende frost, gjorde opgaven med at rydde næsten umulig.
Selv med en stor indsats i weekenden var der mange steder hvor sneen lå i
store bunker mandag og gav mange udfordringer. Vi havde mange henvendelser fra desperate beboer, der ikke kunne få deres biler fri på grund af sne, der lå
i bunker eller is, der gjorde det næsten umuligt at køre i bil. Flere steder var der
væltede træer der spærrede for stier og veje, så cykler måtte bæres eller biler
køre alternative ruter.
Vores ansatte kæmpede med at få ryddet på hovedstier og
P-pladser, samt bagstræder. Det lykkes, men kun med meget
stort indsats fra deres side, herunder var der beboere, der tog
skovlen frem og hjalp, da de så, hvor kraftigt vi var ramt. Også
tak for den hjælp.
Vi er klar over, at der var mange, der ikke kunne komme frem og
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for eksempel nå på arbejdet eller skole til tiden mandag, på grund af de store
mængder sne, og glatte føre. Men det er ikke muligt at have et beredskab af
mandskab og maskiner der kan klare en så ekstrem situation.
Ejendomsleder Jesper Handskemager

Fra vores ejendomskontors retningslinier:

Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Driften efter følgende
retningslinier og prioritering:
1. Hovedstier
2. P-pladser
3. Bagstræder
Denne rækkefølge er aftalt med Afdelingsbestyrelsen og sikrer, at man
kan komme fra sin bolig til bus, bil og affaldsøer. De 3 hovedstier, som
gennemskærer Hyldespjældet: Damgårdsstien, Humleslippen og Bryggerlængen inkl. forlængelser holdes af kommunen.
Driften understøtter Hyldespjældets Agendaplan og det betyder, at der
ikke anvendes salt eller andre kemiske midler. Det er derfor sjældent
muligt, at foretage forebyggende glatførebekæmpelse.
Det er aftalt, at snerydning og glatførebekæmpelse ikke
påbegyndes i følgende tidsrum:
Mandag - fredag:
mellem kl. 22.00 - 06.00
Lør-, søn- og helligdage: mellem kl. 22.00- 06.00
Juleaften:
mellem kl. 17.00 - 06.00
Nytårsaften:
mellem kl. 17.00 - 12.00 (nytårsdag)
Vær opmærksom på, at du selv skal foretage snerydning og glatførebekæmpelse fra din hoveddør og ud til hovedstien, herunder på trappe til
supplementsrum.

8

Nytårskoncert den 22. januar 2016
i Hyldecafeen
kl. 21-24
”THE PIO GYPSY JAZZ” SPILLER IGEN OP TIL EN
FORRYGENDE NYTÅRSKONCERT
Pio Simonsen har spillet i caféen de sidste fire år.
Alle gange har det været en stor succes

Der er gratis adgang til musikken
Vi starter med nytårsmenu i Caféen kl. 18.30.
Billetter kan købes i cafeen fra den 12.-19. januar.
Pris for hyldeboere voksne/børn kr. 70/35, gæster kr. 110/55

Vel mødt
Cafestyregruppen
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Nyt fra Brugergruppen - nov. 2015
Flest har valgt nedgravede affaldsbeholdere

Næsten halvdelen af byens boliger (46%), har valgt nedgravede affaldsbeholdere.
Dermed er nedgravede beholdere topscoreren, som albertslundernes foretrukne fremtidige
affaldsordning fra oktober 2016. Det viste den opgørelse, der blev forelagt Brugergruppen
på mødet i november.
På andenpladsen kommer minicontainere i affaldsøer (23 %), og på tredjepladsen en
udbygning af det kendte Albertslundstativ, med et ”halvt stativ” til madaffald (19%). Kun
7 % af byens borgere får 2-delte beholdere ved husstandene.
Med valget af ny affaldsordning rundt om i alle byens boligområder er første etape af de
nye affaldsordninger overstået. Nu starter så anden, hvor de nye containere, beholdere og
stativer skal etableres og gøres klar til ibrugtagning. Denne etape kommer til at strække sig
frem til den 1. oktober 2016, hvor de nye ordninger (med sortering i madaffald, plast, pap/
karton, metal, glas, papir og rest) skal tages i brug.
I januar vil kommunens affaldsteam udsende materialer til alle boligområder, der fortæller
dem, hvad de nu skal gøre i fht. bestilling af udstyr, fælles indkøb, betaling, adgangsforhold
osv. osv.
Du kan i øvrigt følge med på den nye Facebookside: Albertslund sorterer

Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af tilslutningsanlæg

Det lyder lidt teknisk, og det er det også, men forenklet sagt handler det om, at Varmeværket,
mod betaling, gerne vil overtage teknikken i ”varmeskabene” rundt om i de albertslundske
hjem. Altså at det er Varmeværket, der fremover sørger for at overvåge ”varmeskabet” i
huset, at alt er indstillet og virker optimalt, og at anlægget bliver udskiftet, når tiden er inde
til det.
Fordelen ved den nye ordning, som Brugergruppen tilsluttede sig på mødet i november, er,
at anlæggene altid vil køre optimalt og så energieffektivt som muligt.
Ordningen vil naturligvis være frivillig for den enkelte husejer. For lejere er det afdelingsmødet
og boligselskabet, der skal træffe beslutningen om at overlade tilslutningsanlægget til
Varmeværket. Ordningen forventes igangsat i 2016.
Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt
Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på:

www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe
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Spændende og velbesøgt Miljøforum om plast
En regnfuld aften i november mødtes omkring 40 personer i
Bloklands nye, flotte og miljørigtige beboerhus. BO-VEST holdt
igen Miljøforum for interesserede beboere, og temaet denne
aften var plast.
Den danske organisation Plastic Change står bag den
igangværende Ekspedition Plastik i sejlskibet Christianshavn,
der besøger to store ’plastikøer’ i Atlanterhavet og Stillehavet og
laver undersøgelser af plastikforurening i havet.
Organisationens stifter Henrik Beha Pedersen holdt et spændende og tankevækkende foredrag
om dette store miljøproblem, som man først nu er ved at forstå omfanget af.
Forurening af havene
I havene findes der nemlig enorme mængder plastaffald. Det er både store stykker affald som
vandflasker, propper og plastposer, men også småbitte stykker af ’mikroplast’, der bl.a. opstår, når
plastaffald kværnes i stykker i havet, samt næsten usynlige fibre fra vask af tøj.
Plasten er skadelig for natur og dyreliv og kan afgive kemiske stoffer, og det finder vej tilbage i
menneskers fødevarer. Man vurderer, at der er mindst 270.000.000 tons plastik i havene, og om ti
år risikerer der at være det dobbelte.
Løsningen på dette problem bliver ifølge Henrik Beha Pedersen nok aldrig at rydde det hele op
eller at gå helt bort fra at bruge plastmaterialer, men snarere at gøre op med brug-og-smid-vækkulturen og fremstille gode ting, der kan holde længe.
Han gav råd til selv at ændre vaner i hverdagen, f.eks. at bruge et stofnet til indkøb i stedet for
engangsposer og bruge drikkedunk i stedet for at købe kildevand. Men han mener samtidig, at
også politikere og industri må på banen.
Sortering og genbrug
Efter en bid brød holdt Henrik Skriver fra Vestforbrænding oplæg om håndteringen af det
plastaffald, vi alle producerer en masse af i hverdagen. For at gøre det let at finde ud af, samler
Vestforbrænding alle typer plast ind på én gang. Så skal borgerne ikke bøvle med at skelne hvad
der er hvad, men kan putte det hele i samme affaldsbeholder.
Plastaffaldet bliver efter indsamling kørt til Tyskland. Her bliver det så sorteret ud i de forskellige
slags plastmaterialer, så de kan genbruges. Noget bliver til nye produkter af samme slags, andet
bliver til fleece-tøj, grå plastikspande og lignende.
Mange kommuner, bl.a. Albertslund og Brøndby, har
fokus på at indsamle og genbruge mest mulig plast i den
kommende fremtid.
I salen var der under oplægget stor spørgelyst og
interesse i at sortere affaldet korrekt i hverdagen.
Det var en god og interessant aften i "Miljøforum", der
holdes 2 gange om året for BO-Vest's interesserede
beboere.
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Fastelavn
er mit navn
Søndag d. 7. februar.
Kl. 13.00 vil tønderne være klar
Kl. 13.30 åbner caféen med salg af kakao og fastelavnsboller.
Omkring kl. 14.00 kåres årets kattekonger og dronninger
De heldige vindere får et fint fastelavnsris med hjem
Alle børn får en godtepose

Arrangementet er gratis.
Vi kan godt bruge hjælp til at passe tønder
og være passer i cafeen
kontakt Vinie, 40227890, fra Cafestyregruppen.
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Livets gang i Caféen
Siden sidste HP har vi fået afholdt det årlige julebanko – med dejlige
præmier af ænder, flæskestege og rødvine og lækker chokolade. Ligeledes
fik vi den 17. december afholdt vores årlige juleafslutningsmiddag i caféen
– hvor vi kårede ”Årets Passere”. Denne dag blev den absolutte mest
besøgte dag i 2015 med næsten 90 portioner flæskesteg.
Top 3 over de mest flittige passere:
Peter K
61 vagter
Victoria
45 vagter
Per Z
35 vagter
De fik hver en julekurv, som tak for den store indsats, de havde ydet i løbet
af året. Gitte Larsson fik også en julekurv, som tak for den store indsats som
fast hjælper i køkkenet.
Der skal også lyde en stor tak til alle jer andre passere, som er med til
at få tingene til at hænge samme i caféen. Der har været 35 forskellige
hyldeboere på passerlisten gennem 2015.
Sidste års succes af en nytårskoncert, gentages igen i år fredag d. 22. januar
– husk at sikre dig en billet til spisningen. Billetter kan købes i caféen fra
12. januar frem til den 19. januar. - Selve koncerten er gratis fra kl. 21
Caféen holder vinterlukket i uge 1, da jeg er på skiferie
– på gensyn i caféen d. 12. januar 2016 og

Rigtigt godt nytår J
Menuerne for februar måned finder du på Hyldenet.dk
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Menu for januar måned 2016
Tirsdag d. 5. januar & Torsdag d. 7. januar
Ferielukket
Tirsdag d. 12. januar
*Indbagt mørbrad m/ champignonsauce og kartofler
*Kvarkfrikadeller m/ salat og brød purløgsdressing
Torsdag d. 14. januar
* Okseboller i abrikosbarbecuesauce, bulgursalat samt
rodfrugter med peberrod creme
*Grøn biksemad m/ spejlæg og salat og brød
Tirsdag d. 19. januar
*Paprika koteletter m/ spinat og ris
* Stegt grønsagsrulle af filodej m/ ris & spinat/paprikasauce
Torsdag d. 21. januar
*Kylling i karry m/ ris og salat
*Omelet m/ løg, ærter, kartofler og peberfrugt, Salat og brød
Fredag d. 22. januar
Nytårskoncert – Husk at få købt billet til spisningen
Tirsdag d. 26. januar
* Enebærgryde m/ mos og tyttebær
*Karry risret m/ stegte grøntsager og bananer samt chutney og kokos, salat og brød
Torsdag d. 28. januar
*Krebinetter m/stuvede ærter og gulerødder samt kartofler*
Krydret mexicansk bønneburger m/ guacamole m.m
Torsdag d. 30. januar
*Pastafad i ovn m/ brød og salat
*Kikærtepilaf m/ tzatziki, salat og brød
Dagens suppe m/ brød: 16 kr.
m/ genopfyldning:
20 kr.

Menuerne for februar måned finder du 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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Hyldespjældet skruer ned for vandet
For anden måned i træk er vandforbruget faldet blandt deltagerne i Hyldespjældets vandsparekonkurrence. Det gennemsnitlige forbrug var i november
måned nede på 55 liter vand om dagen pr. deltager, hvilket er imponerende
lavt (for hele Hyldespjældet er det 99 liter).
Denne måneds vindere af vandsparekonkurrencen var Maria Bøttcher og Kjeld
Nielsen, der begge i november måned havde formået at bruge under 37 liter
vand om dagen pr. person i deres husstand.
Både Maria og Kjeld er generelt
gode til at spare på vandet, og har
også før vandsparekonkurrencen
tænkt over deres vandforbrug. Kjeld
vasker f.eks. ikke op hver dag, og
har fået sat en regnvandsbeholder
op, som han deler med sin nabo.
Naboen købte den, og Kjeld installerede den.
Kjeld, der ifølge ham selv er blevet
en ældre herre, der render mere på toilettet end da han var ung, fortæller, at
grunden til, at han i november har brugt mindre vand, end han plejer, er, at han
har prøvet sig lidt frem, med ikke at trække ud i toilettet, efter hvert toiletbesøg.
Det har betydet, at han har sparet 27 % af sit vandforbrug i forhold til måneden
før.
Maria mente til at starte med ikke, at hun havde gjort så meget anderledes,
end hun plejer, men da hun tænkte lidt nøjere over det kom hun frem til, at
hun er begyndt kun at vaske tøj, når maskinen er fuld. Hun er også begyndt
at have vand i køleskabet, og der er også blevet ændret lidt på badevanerne.
F.eks. slukker hendes store datter nu for vandet, når hun kommer shampoo
i håret, hvilket ifølge Maria godt
kan tage lidt tid. Alt sammen små
ting, der alligevel har en betydning, når de bliver lagt sammen.

Venlig hilsen
Det Grønne Miljøudvalg
og Agendacentret
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BANKO i Cafeen – 2016
Søndag d. 24. januar
Søndag d. 14. februar
Søndag d. 13. marts
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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Stoppede afløb fra taget, meld det til ejendomskontoret
På billedet ses, at der løber
vand ud på facade. Årsagen er
tilstopning af nedløb, eller utæthed
på nedløbsrøret. Hvis der er
vand på facaden, kan der komme
skader i rummet bagved, og når
afløbet er stoppet, står der meget
store mængder vand på taget.
De store mængder vand på taget
betyder større risiko for, at der kan
komme vand ind gennem loftet

Derfor:

Hvis I ser det, henvend jer på
ejendomskontoret, så rykker vi ud
og kigger på det.
Alle ansatte kigger også, når vi
,
bevæger os rundt i Hyldespjældet,
men vi vil meget gerne advares
om de steder, vi ikke selv er
kommet forbi.

v

Ejendomsleder
Jesper Handskemager

DE FIRBENEDE
Henvendelse på hverdage mellem kl. 9-10
Dyrlæge Inger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev
4632 Bjæverskov
Telefon: 34 82 82 02
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Vær med i Hyldespjældets energisparekonkurrence
Det grønne miljøudvalg og Agendacenteret vil gerne invitere dig og din
familie til at deltage i Hyldespjældets energisparekonkurrence, som kommer til at løbe fra februar 2016 til maj 2016.
Konkurrencen går ud på at se, hvor meget strøm de forskellige familier
kan spare. Der vil blive aflæst målere hver måned, og der vil være fine
præmier til dem, der er bedst til at spare.
Anledningen til konkurrencen er de gode erfaringer vi har haft med
vandsparekonkurrencen. Her har deltagerne, ved at sætte fokus på
vand, sænket deres vandforbrug betydeligt, og de har undervejs fået
tillagt sig nogle gode vaner, som de vil kunne få glæde af fremover. Derudover er deltagerne kommet med mange gode tips og råd, som alle i hele
Hyldespjældet kan have gavn og glæde af.
Vi håber selvfølgelig, at energisparekonkurrencen vil give samme gode
resultater, men det er op til jer!
Kunne du og din familie tænke jer at deltage, kan I tilmelde jer senest
den 18.1.2016., ved at aflevere slippen i Hyldecafeen, ved at maile til
landon@agendacenter.dk, eller ringe på 43 62 20 15.
OBS! Konkurrencen er kun for flerrumsboliger, da 1-rumsene ikke har individuelle
el-måler. Vi håber på, at mange vil deltage i
konkurrencen.
Med venlig hilsen
Det grønne miljøudvalg og Agendacenteret
00000000000000000000000000000000000000000000000000
Tilmelding til Energisparekonkurrencen 2016
Navn:.......................................................................
Adresse:...................................................................
Telefonnummer:.......................................................
Antal personer i husstanden.....................................
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God nyhed for de morgentrætte
- og rodehovederne
Det er bedst, du lader være at rede din seng lige efter, at du er stået op
om morgenen!
Årsagen er de mange husstøvmider, der lever i sengen – de kan give
astma og allergi. Husstøvmiderne elsker varme og fugt, og dækker du
sengen med din dyne (og måske et sengetæppe) om morgenen, holder
du den varm og fugtig. Det skaber de optimale vækstbetingelser for, at
miderne kan formere sig.
Fjerner du i stedet dynen, og lægger den i fodenden med undersiden
op, får lagen, madras og dyne, luft og lys. Det gør at miderne dehydrerer og ikke kan udvikle sig.

Har du en seng med sengegavl kan du
med fordel hænge dynen over den.

Luft grundigt ud i soveværelset hver morgen

For at få fuldt udbytte af den uredte seng, er det også vigtigt, at få fugten ud af soveværelset. Vi mennesker sveder nogle deciliter vand hver
nat. Dertil kommer det, vi udånder. Det skaber ikke bare fugt i dynerne,
men også i luften i soveværelset. Det er derfor en god ide at gøre det til
en vane at få luftet ud i soveværelset om morgenen.
Hvis du har tid om morgenen, er det allerbedste, at ryste dynen ud af
det åbne vindue - og lad den gerne hænge og tørre i den friske luft 
Med venlig hilsen
Agendacentret
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Forfatteraften i Caféen med Kaare Dybvad
den 30. marts kl. 19.00 – 21.30
Kaare Dybvad har skrevet bogen ”Ud
kantsmyten”, 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.
Arrangementet sker i samarbejde med
Albertslund Bibliotek.
Der er gratis adgang.
Vores vandsparekonkurrence er
gået så godt, at den nu følges op
med en energisparekonkurrence.
Den starter til februar og løber
i 3 måneder. Læs om den andet
steds her i bladet.
 Redaktionen

Når vi får nedgravede beholdere til
vores affald, bliver det meget lettere
at sortere og komme af med affaldet på en god måde. Samtidig slipper vi for at se på alle containerne
i affaldsøerne - der har det med at
går over deres bredder. Desværre
går der lidt tid, inden det nye system
er klar til i brugtagning, men den 1.
oktober er det så vidt, så det kan vi
glæde os til. 
Povl M. / GMU
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En ”hilsen” fra amerikanske studerende
Hen over efteråret har vi haft to amerikanske studerende fra Aalborg Universitet til at kigge vores
klimapåvirkning efter i sømmene. Det er der kommet en rapport ud af, hvor de også har inddraget
fødevarer og transport i vores klimapåvirkning. Vi har fået oversat deres konklusion, der godt kan
give stof til eftertanke...
Med venlig hilsen
Det Grønne Miljø Udvalg / Povl M.
Konklusion
Hyldespjældet er i front når det gælder om at være bæredygtige. Der er dog stadig plads til
forbedringer. Det drejer som om forbrug af varme og elektricitet. Men den største påvirkning
på klimaet har Hyldespjældet – måske overraskende – fra forbrug af fødevarer og transport.
Hele 41 % af CO2 udledningen stammer fra forbrug af fødevarer. Det skyldes det høje energiforbrug i hele kæden fra landbruget til forbrugeren, særligt når
der skal produceres kød. Transporten står for 19%, elektricitet
ligeledes for 19% og varmforbruget for 21%.
Tallene for fødevareforbrug og
transport er beregnet ud fra antal
beboere og antal biler ganget
op med gennemsnitstal for hele
Danmark. De reelle tal kan være
lidt anderledes, men det kræver
et stort arbejde at skaffe virkelige
data fra Hyldespjældet om transportmængden og kødforbruget.
		En reduktion af CO2 udledningerne fra fødevareforbruget
kan realiseres ved at erstatte
kødforbrug med grøntsager – i større eller mindre grad. Endnu større effekt opnås ved at spise
grøntsager, der er dyrket i Hyldespjældets egne køkkenhaver. Her bruges ikke kunstgødning, der
er energitung, og transporten over lange afstande forsvinder. Reduktion af CO2 udledningen fra
transport kan opnås ved at øge anvendelsen af delebilsordning.
At opnå CO2 besparelser inden for fødevarer og transport, er et spørgsmål om vaner. Det er en
anden måde at opnå CO2 besparelser på end varme og el, der kræver investeringer i bygninger
eller ny infrastruktur.
Når det drejer sig om energiforbrug til varmeforsyning kan reduktioner opnås ved at isolere bedre.
Hvis man installerer solceller på taget kan husets elforbrug blive CO2 frit.
Vi håber at beboerne i Hyldespjældet vil finde vores konklusioner nyttige, og ønsker dem held og
og lykke i bestræbelserne på at implementere dem.
22

Indlæg fra John Christensen, Åleslippen 39:

Sidste års voldsomme storm, hvor flere af de største træer væltede, og nu den sidste snefaldskatastrofe burde egentlig lære os noget om pasning af det grønne i Hyldespjældet.
Vi har en gartner, som bare kører rundt og rundt og slår græsset helt ned til den bare jord uanset
om han lige har været der for to uger siden.
Ukrudtsbekæmpelse med en lille brænder ville nok være i orden, hvis det ikke lige var så hundedyrt. Jeg kender ikke prisen, men det må vel være tusinder om dagen, vi taler om. Værkstedstimer
plejer jo at ligge på mellem 4-500 kroner.
Men træerne får lov at leve deres eget liv. De vokser og vokser uhæmmet og ubeskåret. Og ingen
klager kan lave om på det.
Kort og godt mener jeg, at udearealudvalget bør nedlægges og både planlægning og udførelse
overgå til et ordentligt firma. Medlemmerne er jo amatører og er ydermere ikke særligt interesserede eller kan måske bare ikke overskue området.
En regelmæssig beskæring af træerne er ikke vanskeligt. Ej heller dyrt.
Bare viljen er der.

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
Gert Pedersen
Mikkel Pandrup
Morten Rude
Povl Markussen

Bryggerlængen 26
Torveslipperne 14
Væverlængen 4
Tømmerstræde 3

43 62 33 83
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
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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
Laila Kiss
Torveslipperne 15
Ole Kristensen
Tingstræderne 15
Victoria Dahl
Storetorv 5
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
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25 96 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40
28 99 74 47
22 71 56 97
60 73 76 66
23 69 61 16

Udlån af nøgler og værktøj

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

40 10 23 33

Bordtennis og gymnastiksal
Janos Katona
Storetorv 6		

43 63 62 04

Boremaskine
Jan Dahl
Maglestræde 13		
		
Brædder		
Niels Peter Dahl
Bomslippen 4
Cykelværksted
Morten Rude
Væverlængen 4		
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
		
Havefræser
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
		
Kattetransportkasse
Victoria Dahl
Storetorv 5			
		
Keramik
Harry Lind
Torvelængerne 8

Større haveredskaber:

25 37 32 40

43 62 07 92

26 82 80 94
28 40 78 44

40 10 23 33

60 73 76 66

43 62 38 37

Henv.: Kl. 17-18

Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5

40 10 23 33

Træværkstedet
Bjarne Bruzdewicz
Jørgen Lou
Morten Rude
Patrick Wilson
Peter Kristensen

40 10 23 33
26 20 3203
26 82 80 94
61 60 89 03
23 31 86 42

Støvlestræde 5
Færgeslippen 1
Væverlængen 4
Pugestræde 9
Åleslippen 1
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Kontaktadresser i Hyldespjældet

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

23 31 86 43
27 64 05 94
22 80 99 99

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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Snefaldet gav mange ødelæggelser af vores bevoksning. Særligt gik det hårdt
ud over træerne. Vi har fået skåret alt det ødelagte væk. Senere skal vi kigge
på, om der er nogle af de skadede træer, der skal fældes helt, eller om det er
muligt at få dem til at vokse videre og være pæne.

Afleveringsfrist

v

til næste nummer er den 16. februar 2016
Indlæg sendes til:
pm@hyldenet.dk

Redaktionen vil vi gerne sige tak for det gamle år og ønske jer alle et godt
2016.
Vi glæder os til at lave de nye numre af Hyldeposten
– og til at modtage jeres indlæg.
 Redaktionen

