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BO-VEST
Stationsparken 37, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk                              88 18 08 80
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17                              Fax: 88 18 08 81
mailadresse:  bo-vest@bo-vest.dk   
Ejendomskontoret  
Storetorv 39, 2620 Albertslund       88 19 02 20
hyldespjaeldet@bo-vest.dk                 Fax: 88 19 02 23
 Åbningstider:        Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18 

Ejendomsleder:     Jesper Handskemager    
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 
kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk   

Forsidebilledet
Den 23.5. opstillede Maja Katona-Peyk denne madspilds-skulptur 

ved en affaldsøen. Se mere inde i Hyldeposten på side 11.

☺Redaktionen
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Radon sten
Det er sten som den her (der er fundet i fbm. byg-
geriet på Hjørnegrunden), der er årsagen til radon 
i boligerne. Bor man oven på en stor granitsten og 
er der revner i jorden og fundamentet, så er det, 
man får radon i sit hus. Godt den her blev fundet, 
inden husene blev bygget ☺

Der afholdes ekstraordinært beboermøde
den 26. august 2020 kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv 7

Dagsorden:

1. Formalia, jnf. forretningsordenen for beboermødet

2. Status på helhedsplanen ved Rambøll

3. Evaluering af det digitale beboerdemokrati

4. Oplæsning og godkendelse af referat

Da det er et ekstraordinært beboermøde, kan der ikke indleveres indkomne forslag.

Materiale til de enkelte punkter omdeles i Hyldetryk senest den 19. august og kan 
ses på den digitale hjemmeside.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

To beboermøder i juni

På grund af Corona blev regnskabsbeboermødet i marts udsat flere gange, og det 
lykkedes først at gennemføre det i juni. Da der var mange punkter på dagsordenen, 
blev der afholdt hele to møder.

Regnskab 2019 

Det samlede driftsregnskab blev enstemmigt godkendt, herunder regnskab for cafe, 
udlejning og beboeraktiviteter. 

Status fra parkeringsudvalget 

Ud over de aktiviteter, som er beskrevet i Hyldetryk nr. 368, lovede vi at tjekke op 
på ventelisten på carporte, da opfattelsen af ventetid er forskellig fra parkeringsud-
valget og flere beboere. Desuden vil vi følge op på opmærkning og skiltning med 
kommunen, så brandveje holdes frie og se på bredden og placering af ”pinde” på 
p-pladserne, da flere beboere oplever, at det er vanskeligt at komme ud af bilen mm.  
Endelig vil vi følge op på evt. forbedret informationsskiltning og parkering foran af-
faldsbeholdere 

Status fra trafikudvalget

Udvalgets forslag til trafiksikring er ligeledes beskrevet i Hyldetryk nr. 368. Desuden 
blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen følger op på spejle ved Mesterslippen, 
brugen af rumlestriber og på midterstribe ved motionsrummet for at forbedre trafik-
sikkerheden.
 

Revision af husorden mht. støj

Det blev også besluttet på beboermødet, at afdelingsbestyrelsen skal nedsætte et 
udvalg, som kommer med forslag til revideret husorden med forslag til håndtering af 
støj. 

Interesserede kan melde sig til afdelingsbestyrelsen inden den 30. juni, hvor vi ned-
sætter udvalget på afdelingsbestyrelsens sidste møde inden sommerferien.

Genvalg og nyvalg

Traditionen tro blev der også afviklet valg til afdelingsbestyrelsen og en lang række 
udvalg. 

Ialt blev 17 beboere genvalgt, og 5 blev nyvalgt. Henrik Hansen er ny i byggeudval-
get og suppleant til Albertslund Brugergruppe, Lise Nielsen, Vibeke Lange og Lis-
beth Wilson er nye i cafestyregruppen, og Gurli Visler er ny i husdyrudvalget.
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Desværre lykkedes det ikke at få suppleret 2 nye medlemmer ind i motionsudvalget.

Det er fantastisk, at så mange stiller op for at gøre et stykke frivilligt beboerarbejde, 
som er med til at gøre Hyldespjældet til et godt sted at bo.

Situationen på Storetorv 

Det har fyldt meget på Facebook i den senere tid, at der er stigende uro, salg af stoffer, 
vold og også et knivstikkeri på Storetorv. Det blev også debatteret på beboermødet, 
hvor rigtig mange beboere gav udtryk for deres bekymring for udviklingen og spurgte 
ind til, hvad der kan gøres for at ændre det, så der igen bliver trygt at færdes på torvet. 

Vi orienterede om, at vi har indkaldt nærpolitiet og juristen fra BO-VEST til næste af-
delingsbestyrelsesmøde for at undersøge, hvilke muligheder, vi har.

Vi vil orientere om den videre proces senere, og der kan evt. blive indkaldt til et tryg-
hedsmøde med politi, SSP og juridisk afdeling i BO-VEST 

 
To nye beboermøder
Her i Hyldeposten indkalder vi nu til endnu 2 beboermøde i august og september. Læs 
dagsorden og indhold andetsteds i bladet.

Oprettelse af seniorklub
'Flere beboere har udtrykt ønske om, at vi får en seniorklub i Hyldespjældet.
Altså en klub for beboere 60+
Det første møde i marts blev aflyst på grund af Corona, så derfor inviterer vi 
til nyt møde:
          den 23. august kl. 15 i beboerhuset.

Her kan vi så finde ud af:
   -    Hvor mange der vil være med
   -    Hvordan det skal organiseres
   -    Hvad indholdet skal være

Og hvad der ellers er interesse for.
Ring eller skriv en besked, hvis du er forhindret i at deltage i mødet, men gerne vil 
være med.
Vi sørger for kaffe og kage.
Vel mødt
Vibeke Lange, 50531970 og Vinie Hansen, 40227890
Afdelingsbestyrelsen
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HVERT KILO TÆLLER!

Dit madaffald bliver til biogas 
og livsvigtige næringsstoffer

 – til gavn for os alle!
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          Der afholdes budgetbeboermøde
          den 17. september 2020 kl. 19.30 
                i beboerhuset Store Torv 7

Dagsorden:

1.   Formalia, jnf forretningsordenen for beboermødet

2.   Budget 2021

3.   Indkomne forslag

4.   Det grønne Miljøudvalg (GMU)                                                                                                                   

              a.  Godkendelse af beretningen og det grønne regnskabb.                                             

              b.  Valg til GMU (3 medlemmer)     

5.   Udearealudvalget (UAU:                                                                                                             

              a.  Godkendelse af beretningen                                                                                                   

              b .Valg til UAU ( 2 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år)  

6.  Valg til motionsudvalg ( 4 medlemmer)

7.  Valg til træværkstedsudvalg ( 4 medlemmer)

8.  Eventuelt

9.  Oplæsning og godkendelse af referat                                                                                                                                                

Indkomne forslag skal være stillet senest den 3. september til afdelingsbestyrelsen 

på n60@bo-vest.dk, på den digitale hjemmeside eller indleveret via brevsprækken 

Store Torv 39.

Den endelige dagsorden og materiale til de enkelte punkter omdeles i Hyldetryk 

senest den 10. september og kan ses på den digitale hjemmeside.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra Driften

Corona:

Der bliver forhåbentlig snart mulighed for personlig betjening på ejendomskontoret. 
Vi forventer, at åbne i begrænset omfang og håber, at vi fremtiden kan få lige så 
mange henvendelser via mail og telefon, fordi det har betydet en bedre mulighed for 
god service til den enkelte beboer.

Alle de beboere, som vi har haft kontakt med, udviser en stor hjælpsomhed, og for-
ståelse for de omstændigheder, vi alle er underlagt. Og der er accept af udskydelse 
af opgaver, som vi normalt kunne få ordnet. Vi er på vej gennem den pukkel af op-
gaver, der er opstået. 
Så mange tak fra vores side til alle jer, der har medvirket til, at vi kom godt gennem 
den meget særlige og vanskelige situation.

Maling af hegn og skure

Der er rigtig mange, der har brugt tiden med isolation, til 
at give hegn og skure en omgang. Driften vil også frem-
over gerne hjælpe så meget som muligt. Så hvis du har 
brug for maling, så ring eller skriv til kontoret, så stiller vi 
maling ud til jer. Denne ordning vil kører som forsøg her 
i år.

Normalt henter de fleste maling på ejendomskontoret, det kan man fortsat, når 
kontoret åbner igen. 

Vandforsyning i boliger

I forbindelse med skift af målere, er der konstateret skader nogen steder, og andre 
steder hvor der skal skiftes hovedhaner.

For at sikre, at vi har et fuldstændigt overblik, vil der bliver lavet en gennemgang af 
alle boliger hen over sommeren. I vil modtage brev om det konkrete tidspunkt.

Efterfølgende vil de boliger, hvor der skal udskiftes eller repareres, modtage brev 
om, hvornår vores håndværker kommer. Desværre vil der, igen, komme perioder 
med lukning af vandet. Men når alle boliger er sikret, vil arbejde i den enkelte bolig 
kunne udbedres uden at det påvirker andre.

Bom ved Strædernes parkeringsplads

Bommen står i perioder meget åbent, både om dagen og nogle 
gange om natten. Det betyder mere biltrafik på vores små veje i 
Hyldespjældet, og at der er beboere, eller gæster, som parkerer 
deres bilen inde i Hyldespjældet.

Nyt fra DRIFTEN
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Det er muligt at lukke og låse bommen uden nøgle. Det betyder, at 
hvis bommen er efterladt åben, kan alle lukke den, så vi undgår unø-
dig trafik.

Det er fortsat muligt at låne bomnøgle (mod depositum på 200) på 
ejendomskontoret, hvis der er behov for at transportere for eksempel møbler eller 
andet stort gods.

Vi håber, at alle vil hjælpe, så der kommer mindre uvedkommende trafik i Hylde-
spjældet.

Parkeringspladser spærres

I forbindelse med at der skal fjernes ukrudt og ske beskæring af bevoksning på 
vores parkeringspladser, vil parkeringspladser blive afspærret i mindre sektioner ad 
gangen. Dette gøres, så der er så få gener som muligt. I den periode, hvor vi fjerner 
ukrudt, vil der være færre pladser. Vi varsler med opslag.

På forhånd tak for tålmodigheden

Grillkul og Affaldscontainere: 

Sommeren er godt i gang i skrivende stund, og vi skal, for god 
ordens skyld, huske alle på at varme grillkul ikke må kommes i 
vores affaldscontainer. Grillkul gløder i lang tid efter de har været 
brugt. Det er derfor meget vigtigt, at alle er meget påpasselige 
med at smide brugte grillkul og engangsgrill i affaldscontainer, og 
være helt sikker på, at der ikke er gløder tilbage!

SMS service

Vores SMS service er blevet moderniseret med ny leverandør. Vi ønsker så mange 
på vores SMS service som mulig. SMS service bruges til at give besked om driftsfor-
styrrelser for eksempel, vand, varme, el, internet, rørbrud og mulighed på informa-
tion fx husk digital afstemning til beboermøde. 

Du modtager kun SMS fra din egen afdeling

Man kan melde sig på SMS service på:

https://www.bo-vest.dk/hjaelp-og-kontakt/tilmeld-eller-frameld-sms-service/

Ejendomsleder Jesper Handskemager

Følg renoveringen på: www.hyldespjældet-renovering.dk
☺ Redaktionen
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Turist i din egen by

Under Corona-nedlukningen har vi i Agenda Centeret lavet mere end 30 små film 
med historier fra Albertslund. Filmene er en god blanding af kulturhistorie, miljø, 
perspektivering og i det hele taget forståelse af byen. Der er bl.a. film om Bakkehuset, 
byens største træ, fængslet, navnet Albertslund, Stadion, vores kloaksystem, 
teglværkerne, Slaggebjergene og mange flere spændende og historiske steder i byen.

                       Med Signe og Povl og håndholdt mobilkamera på optagelse i byen

Ideen bag filmene har været at fortælle noget om Albertslunds forhistorie og at 
opfordre byens borgere til at være turister i egen by, springe på cyklen og tage ud at 
se de mange steder i virkeligheden.

Filmene, der varer 4 – 6 minutter hver, kan ses på Facebooksiderne ”Agendacenteret” 
og ”I Love Albertslund”. De kan også ses på www.agendacenter.dk, hvor der også er 
et kort over, hvor de er optaget.

Med venlig hilsen

Agenda Centeret
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HUSK....at give redaktionen besked om ændringer ang. navne og telefonnumre, 

Redaktionen ☺

 I Maj opstod denne madspilds-
skulptur pludselig ved affaldsøen 
ved Harry Potter. Den var lavet af 
madspild fra supermarkederne i 
Albertslund. Skulpturen var lavet af 
Maja Katona-Peyk, som en kom-
mentar til alt det der bliver smidt ud 

https://www.google.com/
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Referat fra ordinære beboermøde d. 9. juni 2020

Til stede: 29 husstande/ 58 stemmer

Derudover deltog: Ejendomsleder Jesper Handskemager (JES), Driftschef Kim Mil-
ton (KM) BO-VEST, økonomimedarbejder Marit Vicki Rostgaard-Bruun BO-VEST

VH bød velkommen til det ordinære regnskabsbeboermøde.

1. Formalia.

Sif Enevold (SE) blev valgt som dirigent

Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent til beslutnings-
referat.
Henning Larsen (HL) fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent til det fyldest-
gørende referat.

Dirigenten konstaterede det ordinære regnskabsbeboermødes lovlighed og beslut-
ningsdygtighed i forhold til VAs vedtægter, idet indkaldelsen og materialet med bl.a. 
dagsorden, var blevet uddelt som ”Hyldetryk” nr. 368 d. 1. juni 2020. I forhold til 
dagsordenen fortalte dirigenten, at grundet de mange punkter og set i forhold til 
tidsrammen, havde afdelingsbestyrelsen samtidig varslet et ekstraordinære bebo-
ermøde d. 17. juni. Der var blevet orienteret om begge beboermøders afholdelse 
i ”Hyldeposten” henholdsvis d. 5. marts 2020 og d. 13. maj 2020. Tidsrammen for 
dette beboermøde blev er sat til kl. 22:00. Dirigenten fortalte desuden, at der kunne 
blive tale om at flytte lidt rundt på enkelte punkter, for at få en bedre sammenhæng 
i dagsorden. Herefter blev dagsorden enstemmigt godkendt.

Valg til stemmeudvalg: Gitte-Elise Klausen, Christian Birk Hansen og Jesper Hand-
skemager

2. Regnskab 2019, herunder café, udlejning og aktivitetsbudgettet
 Ejendomsleder JES fremlagde regnskabet og fremhævede følgende punkter i sin 
redegørelse:
Regnskabet udviser et overskud på 1.755 mio.  Overskuddet skyldes primært:
-     konto 109 (renovation) Det er svært at påvirke beløbet, da der er et grundge 
      byr til tømning af denedgravede beholdere
-     konto 110 (forsikringer) Der er kollektivt forsikring gennem BO-VEST, hvil           
      ket betyder, der også er kollektiv hæftning
-     konto 114 (renholdelse) besparelse på ansatte
-     konto 115 (almindelig renholdelse) besparelse på vedligeholdelse
-     125-126-131-132 (lån) ydelserne på lån er faldet
-     202 (renter) Der budgetteres aldrig med renteindtægter

Der var beboere, som spurgte ind til, om vi betalte for en tømning, i det tilfælde re-
novationsarbejderne ikke kunne komme til molokkerne grundet parkeret biler. JES 
svarede, det ikke som sådan havde indflydelse på priserne, men det havde indfly-
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delse på hvor fyldte molokkerne blev og dermed havde beboerne svært ved at sor-
tere sit affald, så på den måde skal der naturligvis ændres adfærd. 

Der var forslag om at placerer afmærkninger for på den måde at få ændret adfær-
den.

VH fremlagde regnskabet for beboeraktiviteter, da Per Zoffmann ikke var til stede.

VH fremlagde ligeledes regnskabet for cafeen, og fortalte lidt om cafeens arbejde. 
”Café-mutters” løn betales via huslejen, mens resten af udgifterne skal betales via 
indtægterne fra spiseaftnerne. Caféstyregruppen står også for regnskabet, hvad 
angår udlejning af beboerhuset.

Regnskabet inkl. caféregnskabet og regnskabet for beboeraktiviteter blev en-
stemmigt godkendt.

3. Status på parkeringsudvalget.
SE orienterede om parkeringsudvalgets arbejde og konklusioner, som det fremgik af 
det husstandsomdelte materiale i Hyldetryk nr. 368.

Der var beboerspørgsmål angående venteliste til carporte, idet der var beboere, 
som havde stået meget lang tid på venteliste. JES oplyste, at det kunne være en 
god idé at rykke BO-VEST for at gøre opmærksom på sig selv, når man føler, man 
har stået meget lang tid på ventelisten, og så er det også et spørgsmål om på hvilke 
af parkeringspladserne, man søger en carport. Afdelingsbestyrelsen følger op på 
ventelisterne til carporte.

Et par beboere nævnte afmærkning og tydeliggørelse af forbuddet mod parkering 
v/ brandveje (specielt parkering v/ storetorv ved brandvejen). Det kom frem, at be-
boere havde fået oplyst fra kommunen, at der er lidt forskellige opfattelser i forhold 
til ansvar, kommunen mener, det er BO-VEST/afdelingen der har ansvaret for skilt-
ning. Der blev fremlagt ønsker om at opgradere parkering forbudt til standsning og 
parkering forbudt.

Pkt. 3 Status på parkeringsudvalget (fortsat)

På spørgsmål fra flere beboere om afmærkninger ved båsene, svarede JES sva-
rede, der sagtens markeres med en bredere markering, men så falder antallet af 
pladser og det er ikke sikkert, det ændre folks adfærd. SE mente, der var kommet 
nogle super vigtige emner på bordet, som afdelingsbestyrelsen vil tage med i det 
videre arbejde. Der var ikke udbredt tilfredshed i forhold til afmærkning med pinde 
(slippernes parkering). Information ved indkørsel omkring diverse regler o. lign, hvad 
angår opsættelse af informationstavle, er noget som afdelingsbestyrelsen følger på.
Statussen fra parkeringsudvalget blev taget til efterretning.

4. Status på trafikudvalget.

VH orienterede sammen med JES om trafikudvalgets arbejde og konklusioner, som 
det fremgik af det husstandsomdelte materiale i Hyldetryk nr. 368. Udvalget var ble-
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vet nedsat på baggrund af en beboers forslag til forbyggende tiltag omkring trafikken 
i Hyldespjældet.

- lukning af bomme
- gennemkørsel fra Birkelundgård
- vejbump o. lign.
- ændring af husorden

Kommentar til kørslen via bommen v/Kærmosevej (indkørslen v/ materialegården). 
Der kom forslag til synliggørelse af, at området var bilfrit og der var legende børn i 
området. En beboer oplyste, at indkørslen gennem Apotekerlængen blev brugt som 
alternativ. JES svarede, at der var blevet bestilt en kæmpe sten til at placerer ved 
indkørsel. Der blev fremlagt ønske om langt bedre markering omkring legende børn 
o. lign. Trafikudvalget har lagt op til, at der skal ske en klar forbedring af skiltningen 
generelt i Hyldespjældet.

Opfølgning:

- Spejle
- Rumlestriber
- Skilte
- Kunst på vejene

Statussen fra trafikudvalget blev taget til efterretning

5. Revision af husdyrreglerne
Vibeke Lange fra husdyrudvalget fremlagde, på vegne af udvalget, forslagene til re-
vision af husdyrreglerne. Forslagene var en del af det husstandsomdelte materiale i 
Hyldetryk nr. 368.

Betina Lauruhn fremlagde forslag følgende tilføjelse, med begrundelse i irritationen 
over, at der ikke bliver samlet efterladenskaber op efter hundene og det dermed er 
beboernes ansvar v/ renholdelse:

Det ikke er tilladt der besørges i beboernes for- og bagbede.

Tilføjelsen blev vedtaget, da 4 undlod at stemme og 4 stemte imod.’

Der blev spurgt ind til procedure for klager over løsgående hunde. Det kunne være 
ønskeligt, at der var en bedre skiltning omkring løse hunde. Der var en livlig drøftelse 
om hele husdyrproblematikken. Der var beboere, som nævnte katteproblematikken 
(udgående/løsgående katte). Alle klager (uanset hvad de går ud på) så er det altid 
en fordel, at der er flere, der klager over samme sag, KM understregede, at ved be-
boerklager generelt, så er det vigtigt at det ikke sker anonymt.

Afstemningstema: 

Godkender du husdyrsudvalgets forslag til ændringer af husdyrreglerne med bebo-
ermødets tilføjelse om, at hunde ikke må besørge i boligernes for- og bagbede?

Afstemningstemaet blev enstemmigt godkendt idet 4 undlod at stemm6
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6. Motionsudvalget. (blev udsat til beboermødet d. 17. juni)

a) Revision af regler for brug af motionsrummet
b) Revision af kommissorium
c) Ansøgning om 25.000 

     7. Revision af plejeplanen
Jens Thejsen (JT) fremlagde på vegne af UAU, forslaget til revision af Hyldespjæl-
dets plejeplan, som indgik i materialet i Hyldetryk nr. 368.

Der var en god drøftelse omkring plejeplanen, der blev bl.a. spurgt ind til en løsning 
for ”Elefanttrappen”, da der ofte er unge mennesker i området, og der derved er 
noget utrygt ved trappen. JES nævnte, at der er et medejerskab sammen med Gal-
gebakken, så hvis trappen skal fjernes, skal dette ske efter aftale med Galgebakken, 
inden der indhentes tilbud på fjernelse af trappen.

JT henviste desuden til den reviderede plejeplan, at der skal tages hensyn til høj-
den på træerne inkl. principper omkring store træer bl.a. v/ volden i Åleslippen. Ef-
ter spørgsmål fra beboere, understregede VH, at det er driften, som skal holde øje 
med misligholdelse af beboernes haver. JES fortalte, at ejendomsfunktionærerne 
rent faktisk forsøger at få en dialog med beboerne, men det i flere tilfælde er meget 
vanskeligt.

Afstemningstemaet: Godkender du UAUs forslag til revision af pleje- og beplant-
ningsplan.

Afstemningstemaet blev enstemmigt godkendt.

8. Indkomne forslag.
a)    Evaluering af Halloween v/Janne Storm (blev udsat til beboermødet d. 17. juni   
      da  forslagsstiller ikke var til stede)
b)    Hvordan bruges Hyldespjældets kreative værksted? v/Janne Storm (blev udsat    
      til beboermødet d. 17. juni da forslagsstilleren ikke var til stede)
c)    Revision af husorden mht. støj v/ Lone Bondo (blev udsat til beboermødet d.     
      17.juni  da forslagsstilleren ikke var til stede)
d)    Ændring valgperiode for UAU v/ Anne Tittmann

På vegne af UAU, begrundede Anne Tittmann forslaget med, at udvalget ikke øn-
skede, at der kunne opstå en situation, hvor samtlige medlemmer blev udskiftet på 
én gang. 

VH understregede, at man ikke kunne forhindre, dels at beboermødet afsatte hele 
udvalget, og at man heller ikke kunne tvinge medlemmer af udvalgene, til at blive 
siddende perioden ud. Der til nævnte VH, at afdelingsbestyrelsen forventede, at 
udvalget selv informerede om, hvem der var på valg i de enkelte år, da man ikke vil 
kunne forvente, at afdelingsbestyrelsen kan styre de forskellige valgperioder.

Forslaget blev vedtaget idet 34 stemte for, 6 stemte imod og 8 undlod at stemme
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e) Ændring af valgperiode for Skulpturudvalget v/Anne Tittmann

Anne Tittmann kom med samme begrundelse som ved forslaget fra 
UAU, men tilføjede at begge udvalg påtog sig ansvaret for at orienterer 
afdelingsbestyrelsen hvem der er på valg, forud for de enkelte beboermøder.

Forslaget blev vedtaget idet 33 stemte for, 6 stemte imod og 9 undlod at 
stemme

9. Beretninger
a) Afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

b) Caféstyregruppen. Charlotte Cornelius gav en kort mundtlig beretning, som 
tillæg til caféstyregruppens skrevne beretning, hvor Charlotte bl.a. nævnte 
de nye tider, der havde været i cafeen samt det fortsatte forsøg på at få an-
sat en ny caféleder.

Caféstyregruppens beretning blev enstemmigt godkendt.

c) Skulpturudvalget, herunder orientering af indkøb af skulpturen ”Sæl med 
udlængsel” (punktet blev udsat til beboermødet d. 17. juni)

d) Husdyrudvalget (punktet blev udsat til beboermødet d. 17. juni)

10. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2020 (blev udsat til beboermødet d.   
     17. juni)
11. Valg af 2 medlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen (blev udsat   
      til beboermødet d. 17. juni)
12. Valg af 4 medlemmer til caféstyregruppen (blev udsat til beboermødet d. 17.  
      juni)
13. Valg af 3 medlemmer til husdyrudvalget (blev udsat til beboermødet d. 17.  
      juni)
14. Valg af 5 medlemmer til skulpturudvalget (blev udsat til beboermødet d. 17.    
     juni)
15. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til motionsudvalget (blev udsat til     
      beboermødet d. 17. juni)
16. Suppleringsvalg af 1 medlem til byggeudvalget (blev udsat til beboermødet   
      d. 17. juni)
17. Valg af 2 interne revisorer (blev udsat til beboermødet d. 17. juni)

18. Valg af 2 redaktører til hyldenet.dk (blev udsat til beboermødet d. 17. juni)
19.  Valg af 2 redaktører til ”Hyldeposten” (blev udsat til beboermødet d. 17. juni)

20. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Albertslund Brugergruppe (blev udsat  
      til beboermødet d. 17. juni)21. Orientering om VAs generalforsamling d. 16. 
september 2020 (blev udsat til beboermødet d. 17. juni)
22. Eventuelt
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Beboermødet havde en god og konstruktiv snak, som omhandlede ophold på Sto-
retorv og de problematikker som vi – som beboere – oplever hver dag og den utryg-
hed, dette medfører. VH orienterede om de tiltag, afdelingsbestyrelsen har gjort 
som en del af den forebyggende indsats mod utrygheden. Der har bl.a. været af-
holdt møder med både politi og BO-VESTs juridiske afdeling. Afdelingsbestyrelsen 
har dog indkaldt de samme parter til det næste afdelingsbestyrelsesmøde, da det 
er afdelingsbestyrelsens og driftens opfattelse, at problematikkerne på Storetorv 
har taget til. Mange beboere gav udtryk for, at den utrygskabende stemning skabes 
meget omkring kiosken, men flere beboere gav udtryk for, at det ikke kun var ved 
kiosken, der opleves utrygt, men at salg af narko foregår mange steder omkring 
Hyldespjældet. En beboer gav udtryk for, det ikke er rimeligt, der føres en personlig 
hetz mod kioskejeren på Facebook, da kioskejeren har meget svært ved at gøre 
noget ved problemerne, hvilket flere beboere var enig i. Der var enighed om, at der 
ikke må udbrede sig en angst blandt beboerne, og beboermødet gav afdelingsbe-
styrelsen mandat til at tage de nødvendige tiltag i samarbejde med politiet herunder 
SSP-samarbejdet. Der var en bred enighed om, at der er tale om organiseret krimi-
nalitet rundt omkring i Hyldespjældet. Det kom også frem, at Politiet har opfordrede 
beboerne, afdelingsbestyrelse og driften til at melde alt, hvad der kan meldes. VH 
gav udtryk for, at der i langtidsplanen er sat penge af til forbedringer af Storetorv. 
Derudover er det planen at afholde et temamøde omkring tryghed og forebyggelse.

23. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferatet.

Beslutningsreferatet blev læst op og enstemmigt godkendt.

Herefter afsluttede dirigenten beboermødet kl. 22:20, og mindede om, at det var 
vigtigt at stemme digitalt fra og med d. 10. juni kl. 12 og 5 dage frem. Derudover 
mindede dirigenten også om, at de punkter, som ikke blev behandlet ved dette 
beboermøde, vil blive behandlet på beboermødet d. 17. juni kl. 19:00.

 __________________ _____________________           ____________________
Sign. Sif Enevold Sign. Henning Larsen        Sign. Vinie Hansen
Dirigent                               Referent  aAfdelingsbestyrelsen 



18

Aflever ALT dit tøj til genbrug 
I Danmark køber vi rigtig meget tøj. Det betyder også, at vi smider meget tøj 
ud. Desværre bliver kun 1/3 af det tøj, vi ikke kan bruge mere, afleveret til 
genbrug. 2/3 ender i skraldespanden! 

Det betyder, at vi hvert år sender omkring 25.000 tons tekstiler til 
forbrænding. Det er ærgerligt, da langt det meste af det tøj, vi smider ud, 
enten kan genbruges direkte eller genanvendes som råmateriale til 
tekstilfibre. 

I Agenda Centeret tror vi, at hovedårsagen til, at så meget tøj ryger i 
skraldespanden, er, at mange ikke ved, at selv om tøjet er nusset, har huller, 
eller er plettet, så kan det stadig godt afleveres til genbrug. Det skal bare 
være rent og tørt. Det eneste tøj, der ikke må komme i genbrugscontainerne, 
er altså beskidt tøj og vådt tøj. 
 

Hvad kan komme til genbrug? 
 

          Hullet tøj                 Tøj med pletter  
 

              Vådt tøj    x                 Beskidt tøj        x  

 

 

Så næste gang du har tøj, sko, tasker, bælter eller linned, så aflever det i 
genbrugscontainerne, der står rundt omkring i byen. 

Andet tekstil, som diverse boligtilbehør, dyner, puder, tæppe, tøjdyr og 
tekstilafklip, kan også genbruges, men skal afleveres direkte til 
genbrugsbutikkerne og ikke i genbrugscontainerne       

 
 
Med venlig hilsen  
Agenda Centeret 
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Hils på lammene ☺
Fredag den 19. juni kom lammene endelig til Hyldespjældet. To friske flotte fyre, der 

nok skal få det godt her hos os. 

Du kan hjælpe til og gøre dem tamme, ved at give dem græs og blade, men IKKE 

noget, der har været inde i dit køkken! 

Vi ses ved folden ☺

Venlig hilsen 

Lammelauget

Nina, Helga, 

Victoria, 

Hanne og Povl
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Referat fra det ekstraordinære beboermøde d. 17. juni 2020

Til stede: 16 husstande/ 32 stemmer

Derudover deltog: Ejendomsleder Jesper Handskemager (JES)

VH bød velkommen til det ekstraordinære beboermøde, som var en fortsættelse af det ordi-
nære regnskabsbeboermøde afholdt d. 9. juni.

1. Formalia.

Povl Markussen (PM) blev valgt som dirigent

Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent til beslutningsreferat.
Henning Larsen (HL) fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent til det fyldestgørende 
referat.

Dirigenten konstaterede det ekstraordinære beboermødes lovlighed og beslutningsdygtighed 
i forhold til VAs vedtægter, idet indkaldelsen og materialet med bl.a. dagsorden, var blevet 
uddelt som ”Hyldetryk” nr. 368 d. 1. juni 2020. Dirigenten gennemgik dagsorden, som in-
deholdt de punkter, som der ikke var nået at blive behandlet d. 9. juni. Der var, som det var 
blev orienteret om på det ordinære regnskabsbeboermøde d. 9. juni, var begge beboermøder 
afholdelse nævnt i ”Hyldeposten” henholdsvis d. 5. marts 2020 og d. 13. maj 2020.

Herefter blev dagsorden enstemmigt godkendt.

Valg til stemmeudvalg: PM og JES

2. Motionsrum 
a)  Forslag til revidering af reglerne for brug af motionsrummet

Jan Visler (JV) gennemgik forslaget.
Der var en drøftelse omkring afspilning af musik samt om åbningstiderne og i den forbin-
delse besluttede beboermødet at tilføje i reglerne, at der må afspilles afdæmpede musik, 
men enkelte beboere opfordrede dog brugerne til at bruge høretelefoner ved afspilning af 
musik.

Der blev fremsat et ændringsforslag om at fastholde åbningstiderne mellem 8-21.

Beboermødet besluttede dog at fastholde ændringsforslaget om, at motionsrummet lukker 
kl. 20:00. 14 stemte for at fastholde at lukketiden kl. 20:00, 9 stemte imod og 6 undlod at 
stemmer.

Afstemningstema: Godkender du forslag til revidering af reglerne for brug for motionsrum-
met.
Afstemningstemaet blev enstemmigt vedtaget idet 2 undlod at stemme.

b)  Revision af kommissorium
     JV gennemgik forslaget til revision af motionsudvalgets kommissorium
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Afstemningstema: Godkender du forslag til revision af kommissorium

Afstemningstemaet blev enstemmigt godkendt

c)  Ansøgning for 25.000 kr. til en ny cykelspinner og nye vægtskiver
      Afstemningstema: Godkender du motionsudvalgets ansøgning på 25.000 kr. til indkøb     
      af en ny spinner samt 2 nye vægtskiver.

Ansøgningen blev enstemmigt godkendt.

3. Indkomne forslag

a)   Evaluering af Halloween v/Janne Storm
Da Janne Stokrm ikke var til stede, udgik punktet, men beboermødet udtrykte anerken-
delse for det arbejde, som Janne havde gjort i forbindelse med afholdelse af Hallowiéen.

    b)  Hvordan bruges Hyldespjældets kreative værksted (malerværkstedet) v/ Janne Storm
       Selvom Janne Storm ikke var til stede, gav Gitte-Elise Klausen (som en af de ansvarlige 

for malerværkstedet), en orientering om brugen. og at alle er velkommen.
  c)  Revision af husorden mht. støj v/ Lone Bondo
       Da Lone Bondo ikke var til stede, udgik punktet, VH gav en orientering om baggrunden 

for forslaget, som omhandlede støj fra naboer og støj fra beboerhuset ved udlejning. I den 
forbindelse foreslog VH, at afdelingsbestyrelsen fik nedsat et udvalg, som skulle kigge 
husordenen bl.a. i forbindelse med udlejning af beboerhuset, igennem og komme med 
forslag på et senere beboermøde.

4. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram

VH gennemgik kort arbejdsprogrammet.
Afstemningstema: Godkender du afdelingsbestyrelsens arbejdsgram

Afstemningstemaet blev enstemmigt godkendt

5. Valg af 2 medlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen

Flg. blev valgt som medlemmer: Sif Enevold og Henning Larsen 
Flg. blev valgt til suppleanter: Jan Visler, Vibeke Lange, Peter Kristensen 

6. Valg af 4 medlemmer til cafestyregruppen

Flg. blev valgt: Charlotte Cornelius, Lise Nielsen, Lisbeth Wilson, Vibeke Lange 

7. Husdyrudvalget
    -   Beretning

Vibeke Lange fra udvalget, fremlagde husdyrudvalgets beretning, som også var en del af det 
husstandsomdelte materiale i Hyldetryk nr. 368.
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Der var en række beboere, som opfordrede udvalget til, at holderne med hundeposer, bliver 
fyldt op yppigere end tilfældet er pt. Dette gav udvalget beboerne ret i,og det var også et vigtigt 
fokuspunkt for husdyrudvalgets medlemmer.

Husdyrudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt
      -      Valg

Merete Larsen og Vibeke Lange blev genvalgt, mens Gurli Visler blev nyvalgt.

8. Skulpturudvalget
       a) Beretningen
    Skulpturudvalgets beretning, var en del af det husstandsomdelte materiale i Hyldetryk nr. 368,

Skulpturudvalgets beretning blev enstemmigt vedtaget
       -     Valg
Jens Theisen, Anne Tittmann, Britt Gerner, Gitte Hansen og Lis Livornese blev alle genvalgt

9. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til motionsudvalget
I henhold til udvalgets kommissorium, kan udvalget bestå af 4 medlemmer, da der ikke var 
nogen kandidater til suppleringsvalget, fortsætter motionsudvalget med 2 medlemmer + en 
repræsentant fra afdelingsbestyrelsen.

10. Suppleringsvalg af 1 medlem til byggeudvalge
Idet Christian Birk Hansen er, som han selv har beskrevet og begrundet i det husstandsomdelte 
Hyldetryk nr. 369, er udtrådt af byggeudvalget, skulle der derfor afholdes suppleringsvalg af 
en beboerrepræsentant til udvalget.

Henrik Hansen blev valgt uden modkandidat.

11. Valg af to interne revisorer
Dirigenten orienterede om, at Henrik Hansen i den forgangne periode, havde varetaget posten 
alene, da man ikke på beboermødet i 2019 kunne finde en ekstra kandidat.

 Idet der heller ikke i år var andre kandidater, blev Henrik Hansen genvalgt som         
eneste kandidat, hvorvHenrik fortsætter med at varetage posten alene, hvilket            
beboermødet udtrykte fuldt tillid til.

12.  Valg af 2 redaktører til hjemmesiden hyldenet.dk
Henrik Hansen og Sif Enevold blev genvalgt

13. Valg af 2 redaktører til Hyldeposten
Povl Markussen og Lone Rohr Kristensen blev genvalgt
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14.  Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Albertslund Brugergruppe
Povl Markussen blev genvalgt som repræsentant og Henrik Hansen nyvalgt som suppleant

15.  Orientering om VAs generalforsamling den 16. september 2020
Vinie Hansen orienterede om dagsordenen

16. Eventuelt
Intet at bemærke

17. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferatet.

Beslutningsreferatet blev læst op og enstemmigt godkendt.

Herefter afsluttede dirigenten beboermødet kl. 20:30, og mindede om at det var vigtigt at 
stemme digitalt fra og med d. 18. juni kl. 12 og 5 dage frem.

___________________ ___________________  __________________
Sign. Povl Markussen Sign. Henning Larsen    Sign. Vinie Hansen
Dirigent                      Referent                Afdelingsbestyrelsen
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Hyldecafeen åbner igen den 18. august
          .........hvis alt går vel

Vi har gennemført de første ansættelsessamtaler med 5 ansøgere til 

cafe-leder stillingen sammen med ejendomsleder Jesper Handskemager.

Den 29. juni har vi 2. samtale med to ansøgere, og hvis alt går vel, har vi en ny 
cafe-leder pr. 1. august.

De første uger går med, at den nye medarbejder får mulighed for at sætte sig ind i 
jobbet både administrativt og fysisk og planlægge åbningen og den første måneds 
menu.

Det betyder, at vi slår navnet op på facebook og menuen op på Hyldecafeens 
facebookside,

Åbningstiden er den samme: Kl. 17.00-19.00

Priserne er de samme: 

Hyldeboere/gæster/ voksne, 43/51 kr. 

Hyldeboer/gæster / børn, 20-10/30-20 afhængig af alder

Menu: Der serveres både en kød- og en vegetarret og her i sommer også 

en dessert.

Husk også, at hvis du tager en passervagt enten fra 16.00-18.00 eller 18.00-
20.00, får du et gratis måltid mad, en kop kaffe og et stk. kage.

Vi glæder os til at få gang i Hyldecafeen igen og møde gamle og nye naboer.

Venlig hilsen

Charlotte Cornelius, Lisbeth Wilson, 

Lise Nielsen, Vibeke Lange, Vinie Hansen

               Cafestyregruppen
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Nøøj, det`for børn
den 22. august kl. 13-17
ved Harry Potter legepladsen

Omkring og på højen ved Harry Potter er der en legeplads med nordiske dyr i ege-
træ, en ulv, en slange, en bæver, ravne monteret på en stamme samt 4-5 stk. malede 
svampe. De er lige nu ved at blive sat i stand af den trækunstner, som lavede dem for 
5 år siden.

Det vil vi gerne fejre med en lille event for alle mindre børn med deres forældre. Så 
sæt X i kalenderen, så kommer der mere information senere.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Kom af med brugbare ting  
på en bæredygtig måde!

Står du med ting, du ikke længere kan bruge, men som er for gode til bare at
smide ud, er der flere gode måder at komme af med dem på i Albertslund.

Byt intakte og brugbare ting og sager i 
”Drivhuset” på kommunens genbrugsstation.
På mange af de lokale genbrugsgårde er der 
også bytteordninger, som beboerne kan benyt-
te sig af.

Vil du af med bøger, er der lige over-
for Drivhuset en bogcontainer, hvor 
du kan aflevere eller tage bøger. 

Aflever eller find rester af byggematerialer i ”Byt et bræt” 
på kommunens genbrugsstation. 

Aflever eller find brugte møbler ved siden af ”Byt et bræt”, 
hvor der er et lagerrum til brugbare møbler.

På genbrugsstationen tager de også imod cykler, 
som sælges videre til en billig pris.

Har du tøj, møbler, mad, eller andre ting i overskud, som 
andre kan have glæde af, kan du gennem ”Næstehjæl-
perne Albertslund” på Facebook forære det til folk, der 
er økonomisk udfordret.

 Du kan også aflevere tøj i en af de mange tøjcontainere, som forskellige hjælpe-
organisationer har stående rundt om i byen.

Har du nogle tørvarer som pasta, ris, dåsemad, kaffe, 
mad på glas og lignende (IKKE varer, der skal på køl 
eller frys) eller nogle husholdningsartikler du ikke selv 
kan bruge, kan du stille det i Næsteskabet. Skabet 
står ved Musikteateret på vej mod Biblioteket.

Med venlig hilsen  
 
Agenda Centeret
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Udlejning af beboerhuset   ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Ejendomskontoret:
Tirsdag kl 17-18 & 
torsdag kl. 8:30 - 9:30
ved personlig henvendelse på Ejendomskontoret

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 Beboer-   
huset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag. 
Den næste lejer har først beboerhuset fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen.

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer. 
Henvendelse på Ejendomskontoret.
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Kære alle brugere af tøjbytteren

Såååå har tøjbytteren endelig åben igen. Så vi glæder os til i kommer ned 
med rent og pænt tøj, så vi kan få hylderne fyldt op igen.

Som alle andre steder har vi også fået retningslinjer på døren om, hvordan 
vi omgås og bruger tøjbytteboden, og der hænger et skilt inde i selve tøjbyt-
teren.

Vi kan stadig godt bruge flere frivillige til at tage 
vagter, så hvis du er intresseret i vores hygge-
lige lille tøjbytte gruppe, så send gerne en mail.
Vi håber alle får en vidunderlig sommer og 
sensommer.

Masse glade hilsner

TøjBytte  - passerne ❤

TØJBYTTEN
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      I CaféeN 2020
  
  
Spillet starter  kl. 14:00  

 Cafeen åbner kl. 13:30

     
  
  Plader koster 10 kr. stk.
 og er gyldige til alle 6 spil.                                                          
   

   Der serveres gratis kaffe & the,              
   øl & sodavand kan købes til de normale Cafe-priser   

   Vi spiller om éen række, to rækker,samt fuld plade i hvert spil   

       Der kan kun betales med kontanter til Banko

  

Vel mødt 
Victoria & Deano.

16. august
13. september
11. oktober
  8. november  (andespil)

  6. december (julebanko)
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HVERT KILO TÆLLER!

Plast er lavet af olie. 
Genbrugsplast sparer 50 % olie 

– det er godt for klimaet! 
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Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Lisbeth Wilson Pugestræde 9 81 73 59 50
Lise Nielsen Suderlængen 13 26 16 33 16 
Vibeke Lange Sadelstræde 3 50 53 19 70
Vinie Hansen Tømmerstræde 3 40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg   
Helene Eskildsen   Høkerlængen 6 43 64 96 86
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

HUSK:  at du ikke må køre på knallert i 
Hyldespjældet. 
Du skal trække knalleten.

     Henvendelse på hverdage mellem kl. 9-10 Dyrlæge Inger StillingNyhusvej 3, Volderslev4632 BjæverskovTelefon: 56 82 82 02
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Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson  Pugestræde 9                         81 73 59 60

Husdyrudvalget     ny mailadresse: husdyrudvalget@hyldenet.dk
Gurli Visler  Torvelængerne 6 40 51 70 81
Henning Larsen  Torvelængerne 11 31 61 10 97
Merete Larsen  Torvelængerne 11 41 43 49 82
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70

Kommunens brugergruppe
Henrik Hansen Tirveskuooerbe 12   61 68 77 31
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94 
 

Klunsergruppen
Allan Laumann Apotekerlængen 4   26 21 67 55 
Asley Dahl Store Torv 5
Bjarne Buzdeweicz Støvlestræde 5   40 10 23 33
Helene Eskildsen Høkerlængen 6   43 64 96 86
Henning Larsen Torvelængerne 11    31 61 10 97
Henrik Hansen Torveslipperne 12   61 68 77 31
Leif Strandbech Torveslipperne 13   53 30 07 95
Liv Simonsen 
Nina Rytter Torveslipperne 8    41 59 06 10  
Palle Nielsen Potterstræde 4   43 64 24 08
Patrick Wilson Pugestræde 9   61 60 89  03
Peter Kristensen Gildestræde 1   23 31 86 42
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7   28 40 78 44
Torben Holm Nikolajsen Tingstræderne 5   40 62  26 51
Vibeke Lange Sadelstræde 3   50 53 19 70

Lammelauget
Hanne Nielsen Maglestræde 1 23 32 33 60  
 Helga Sandau Torveslipperne 4 50 38 51 09
Nina Schouw Rytter Torveslipperne 8 41 59 0610 
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 
Victoria Dahl Storetorv 5                           60 73 76 66
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Motionsudvalget  
Jan Visler Torvelængerne 6 21 77 12 21 
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 55
Mikkel Slieben-Bjørnsen Bryggerlængen 16 

Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1  22 32 04 99  

     Miriam Holst Åleslippen 57                       29 27 79 43

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
Helga Sandau Torveslipperne 4  50 38 61 09    

 Helle Kristofferen  StoreTorv 1  93 60 2815
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
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70
Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66

Udearealudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 84 55 
Bendte Poulsen Maglestræde 9
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31 
Gitte Elise Klausen Snorrestræde 13 27 50 52 12
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
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Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

  
      Autoværksted    (200 kr. i depositum) 
       Bjarne Bruzdewicz   Støvlestræde 5                        40 10 23 33

Bordtennis og gymnastiksal
Janos Katona                           Storetorv 6                                           43 63 62 04   
Boremaskine
Jan Dahl Maglestræde 13                       25 37 32 40
  
Brædder  
Niels Peter Dahl                      Bomslippen 4                                      43 62 07 92   
Cykelværksted
Morten Rude Væverlængen 4                        26 82 80 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7                        28 40 78 44
  
Havefræser
Palle Nielsen Potterstræde 4                        40 10 23 33
  
Kattetransportkasse
Victoria Dahl  Storetorv 5                         60 73 76 66
  
Keramik
Harry Lind Torvelængerne 8                                  43 62 38 37

Større haveredskaber:    Henv.: Kl. 17-18
Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33
 
Træværkstedet
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33
Jørgen Lou             Færgeslippen 1                                   26 20 3203
Morten Rude             Væverlængen 4                                  26 82 80 94
Patrick Wilson             Pugestræde 9                                     61 60 89 03
Peter Kristensen Åleslippen 1                                        23 31 86 42

Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

Autoværksted    (200 kr. i depositum) 
       Bjarne Bruzdewicz   Støvlestræde 5                   40 10 23 33

 
Boremaskine
Tobias Nielsen Tværslippen 7                   28 40 78 44

Brædder  
Peter Kristensen                      Gildestræde 1                                   23 31 86 

42   
Cykelværksted
Morten Rude Væverlængen 4                   26 82 80 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7                   28 40 78 44

  
Havefræser
Palle Nielsen Potterstræde 4                   40 10 23 33

  
Kattetransportkasse
Charlotte  Gildestræde 1  
                   
Maler Atelier
Lis Livornese Tingstræderne 12                           26 65 38 10
Gitte Elise Klausen Snorresstræde 13                   20 12 74 10 

                           
Større haveredskaber:    Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, 
Pælebor Henv.: Kl. 17-18
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                               40 10 23 33

Tennisbanen:      Net og stolper kan lånes mod et depositum på kr. 200,-   
Mikkel Pandrup                   Torveslipperne 14                       41 46 68 88

Træværkstedet: 
Keld Nielsen                           Torvelængerne 12 
Morten Rude              Væverlængen 4
Patrick Wilson            Pugestræde 9                                 61 60 89 03
Peter Kristensen                     Åleslippen 1                                    23 31 86 42
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Afdelingsbestyrelsen

FU   Vinie Hansen   Tømmerstræde 3        40 22 78 90
FU   Sif Enevold    Væverlængen 4         31 45 67 47
Medl.   Betina Lauruhn   Åleslippen 22         31 35 01 02  
Sekretær          Henning Larsen   Torvelængerne 11       31 61 10 97
Kasserer  Per Zoffmann   Åleslippen 57              21 22 75 13
Suppleanter Jan Visler    Torvelængerne  6        21 77 12 21 
   Peter Kristensen    Gildestræde 1         23 31 86 42
   Vibeke Lange   Sadelstræde 3         50 53 19 70
Revisor  Henrik Hansen   Torveslipperne 12        61 68 77 31
   
     

Repræsentantskabet BO-VEST
         Sif  Enevold    Væverlængen 4    31 45 6747

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
     
 Trykker:  Merete Larsen   Torvelængerne 11  41 43 49 82 
    
 Uddelere:  Jan Visler    Torvelængerne 6  21 77 12 21 
   Marianne Simonsen  Tingstræderne 24 
   Palle Nielsen   Potterstræde 4 

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)

Elisa Christiansen, Suderlængen 11, Mobil nr.: 22809999.
                      Tøjbyttebod: Søndag kl. 10:00 -13:00

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 397  
18. august 2020

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk


