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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

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 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Førstemand:
René Jensen
Kontorassistent: Bente Eskildsen
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:
Junglestien i beplantningen hele vejen rundt om Hyldespjældet
blev indviet med oplevelser for små og store til 40 års Jubilæet
den 27. august.

2

Der afholdes budgetbeboermøde
den 5. september 2016 kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv 7
		
1.

2.
3.
		
		

4.
5.
6.
7.
8.
		
		
		
9.
		
		
		
10.
11.
12.
13.
14.

Dagsorden:

Formalia: Valg af dirigent, referenter og stemmeudvalg, godkendelse af dagsordensorden og forretningsorden mm.
Status på helhedsplanen ved projektleder Christian Lind, BO-VEST
Budget og økonomi for afdelingen:
Orientering om langtidsbudgettet og afdelingens økonomi
Godkendelse af budget 2017, herunder aktiviteter på langtidsplanen
for 2016 og beboeraktivitetsplanen, konto 119
Udsættelse af udskiftning af vaskeri til 2017 og nedsættelse af vaskeri udvalg
Status på den nye affaldsordning
Indkomne forslag
Tilskud til Tårnet på 100.000 kr.
Nedsættelse af udvalg vedr. fortsættelse af digitalt beboerdemokrati
Det grønne Miljøudvalg(GMU):
a.
Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab
b.
Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingsplan 2016-17
c.
Valg til GMU ( 3 medlemmer)
Udearealsudvalget(UAU):
a.
Godkendelse af beretningen
b.
Revision af hegnsregler
c.
Valg til UAU ( 5 medlemmer)
Valg til motionsudvalg ( 4 medlemmer)
Valg til træværkstedsudvalg ( 4 medlemmer)
Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Eventuelt
Oplæsning og godkendelse af referat

Den endelig dagsorden og materiale til de enkelte
punkter husstandsomdeles i Hyldetryk senest en uge
før mødet.
Vel mødt
Afdelingsbestyrelsen
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NYT FRA DRIFTEN
Nyt afffaldssystem:

Her ses nedsænkning af betonbeholder
på Store Torv's parkingsplads

Affaldsø på parkeringspladsen
Store Torv

Etablering af de nye affaldsøer er begyndet. Billede
viser affaldsbeholder på parkeringspladsen bag
Store Torv, da de er næsten færdige. Affaldsøer
består af 4 betonkasser, der er placeret i 2 meter
dybe huller, hvor der monteres toppe med indkast,
samt en beklædning af siderne. De forskellige typer
affald er bekrevet tydeligt på forsiden af beholder.
Inde i beholderen er der sække, som indeholder
affald, disse sække løftes af en lastbil med kran, når
de skal tømmes. Alle affaldsøer er placeret, så de
er i de naturlige ruter ind og ud af Hyldespjældet,
uanset om det er som gående, cykelist eller med
bil.

Udgravning ved Færgeslippen

Ny traktor
Vi har fået udskiftet vores 13 år gamle Vitra til en
ny af samme slags, så vi også i fremtiden kan sørge
for renholdelse og snerydning af Hyldespjældet.

Ejendomsleder
Jesper Handskemager
Myte om affaldssortering 1: Affaldet ender jo bare alligevel samme sted, når det
bliver hentet!
NEJ det gør det ikke! Alt der bliver sorteret fra til genbrug, bliver sendt til genbrug. Ofte
har skraldebilerne flere rum, så de kan afhente flere fraktioner på en gang.
Redaktionen
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HVAD DER NU SKER!
Den 1. oktober overgår vi til det nye affaldssystem. For at det kommer til at gå godt og
smertefrit, så sker der følgende:
- Med dette nummer af Hyldeposten får du en folder om, hvordan andre i Hyldespjældet
har indrettet deres køkken til at kunne håndtere de 7 fraktioner. Det kan gøres på mange
måder, og folderen giver god inspiration og gode tommelfingerregler til indretning.
- I ugen op til den 1. oktober ringer vi på alle døre og udleverer en “biospand” til madaffald, en rulle med bioposer til biospanden og kommunens sorteringsfolder. I den kan du
se, hvad der skal i hvilke fraktioner.
- Lørdag den 1. oktober åbner vi de nye affaldsøer ved et lille arrangement ved hver ø.
Tre øer bliver indviet kl. 12 og fire kl. 14.
- Efter nogle måneder, planlægger vi en runde mere, hvor vi ringer på. Der vil vi dels
udlevere en rulle bioposer mere, og dels vil vi høre, hvordan det går med at finde ud af
sorteringen.
Det Grønne Miljøudvalg / Povl M.

Myte om affaldssortering 2: Hvis min nabo ikke sorterer, ødelægger
han det for alle!
NEJ! Det er selvfølgelig bedst, hvis naboen også sorterer, men dit og alle
de andres affald bliver alligevel genanvendt.
Redaktionen

Vil du være ambassadør!?
Når den nye affaldsordning træder i kraft henne omkring den 1. oktober, får vi brug
for nogen, der vil hjælpe naboerne med de nye nedgravede affaldsøer. Det kan i al sin
enkelhed være bare at holde øje med, hvordan det går, eller om der er problemer med
sorteringen, svare på spørgsmål (eller henvise til nogen der kan), og at indrapportere
erfaringer, så Driften og GMU kan få samlet op på det hele og sat ind hvor, når og med,
hvad der er behov for.
Der kan være flere ambassadører omkring den samme affaldsø. 4, 6 eller 8 øjne ser nu
en gang bedre end 2.
Har du lyst til at hjælpe, så kontakt mig.
Med venlig hilsen
Povl Markussen
Tlf. 27 64 05 94
Mail: pm@hyldenet.dk
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Hvorfor sortere madaffald?
										
I forbindelse med den nye affaldsordning skal vi alle til at sortere vores husholdningsaffald i 7 fraktioner. En af de nye fraktioner er madaffald.
Der er stor forskel på, hvor meget madaffald vi hver især har. Men i kilo er
det i gennemsnit 40 % af vores husholdningsaffald, der er madaffald. Hvis vi i
Albertslund, skal nå målet om at genanvende 60 % af vores affald i 2020, er det
derfor vigtigt, at vi bliver gode til at sende vores madaffald til genanvendelse.
Det giver heldigvis også god mening. Madaffald bliver nemlig omdannet til gas
og kompost.
Hvad kommer der ud af madaffaldet?
Det madaffald, der fra oktober bliver indsamlet i Albertslund, vil blive kørt til et
bioforgasningsanlæg ved Holbæk. Her bliver det blandet med haveaffald. 1000
kg madaffald kommer sammen med 500 kg haveaffald ind i en stor beholder,
hvor det får lov at ligge og blive til gas og kompost. Ud af denne blanding kommer
der 180 m3 biogas og 350 kg kompost.

Fordelen ved biogas er, at den kan bruges i busser og lastbiler, eller til at
producere strøm af. En anden fordel ved bioforgasningen er, at restproduktet,
komposten, der kommer ud af det, indeholder fosfor. Fosfor er nødvendig for at
kunne dyrke fødevarer. Der er kun begrænsede mængder fosfor på kloden, og
det kan ikke fremstilles kunstigt. Forskere mener, at der kun er fosfor til omkring
100 år, hvis altså ikke vi bliver bedre til at få det ind i naturens kredsløb igen.
			

Venlig hilsen Agenda Centeret
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ØLSMAGING DEN 4. NOVEMBER
KL 19.00 I HYLDECAFEEN
Vi fortsætter traditionen med en fredag aften med
ølsmagning.
Kom og hør om øllets historie og smag på forskellige øltyper.
Vi skal også høre om opskænkning, hvilken øl passer til hvilke
retter, serveringstemperatur, verdens stærkeste øl og meget,
meget mere.
Under det muntre og lærerige foredrag serverer vi et lækkert
oste- og pølsebord.

Billetter kan købes i cafeens åbningstid fra den 25/10 – 1/11.
Pris kr. 75 for Hyldeboere og kr. 125 for gæster.
Vel mødt
Cafestyregruppen
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Få indflydelse på dit boligområde
og vind et gavekort
BO-VEST igangsætter en større tilfredshedsundersøgelse.
Fra mandag d. 12. september vil mere end 1000 beboere
blive ringet op af analysefirmet Megafon på vegne af BOVEST. Måske er det dig, der bliver ringet op.

Din mening tæller
Undersøgelsen består af spørgsmål om beboernes tilfredshed med deres bolig,
boligområde og servicen fra BO-VEST, og besvarelsen er anonym. Tidligere. I år vil ca.
1000 beboere, som noget nyt, blive valgt ud til et kortere telefoninterview. BO-VEST
håber på, at telefoninterviewene vil give flere besvarelser end spørgeskemaerne har
gjort de tidligere år. Resultaterne skal give både bestyrelserne, ejendomskontorerne og
administrationen mere viden om, hvordan de skal fortsætte arbejdet med at forbedre
dine boligforhold.
Tøv derfor ikke, når et skjult nummer ringer
Undersøgelsen igangsættes 12. september og varer måneden ud. Derfor vil du måske
blive ringet op af analysefirmaet Megafon, som indsamler svarene for BO-VEST. Megafon
ringer med skjult nummer, men tøv ikke med at tage telefonen. Du kan som deltager vinde
et gavekort på 500 kr. til gavekortet.dk. Samtidig får du indflydelse på dit boligområde og
boligorganisation.
Har du spørgsmål til undersøgelsen, så kontakt venligst dit ejendomskontor eller Sidsel
Sakse fra BO-VESTs administration på 6035 2617 eller ssb@bo-vest.dk.
Om tilfredshedsundersøgelsen
-          Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres hvert tredje år.
-          Det er ikke samme undersøgelse som Naboskabsundersøgelserne, som du måske
kender fra din afdeling.
-          Undersøgelsen bliver foretaget af Megafon på vegne af BO-VEST.
-          Der interviewes over 1000 beboere fordelt i de 36 afdelinger under BO-VEST.
-          Undersøgelsen kan som noget nyt vise tilfredsheden på afdelingsniveau.
Med venlig hilsen
Sidsel Sakse Bennetsen
Udviklingsmedarbejder

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Tøjbytten søger passere
Vi kan måske blive nødt til at lukke, hvis ingen melder sig.
Hilsen
Mette og Victoria
61 30 45 39
60 73 76 66

Myte om affaldssortering 3: Det er lige meget, om vi sorterer eller ej!
Overhovedet ikke!
Der er en stor miljøgevinst ved af sortere affaldet til genbrug.
Redaktionen

BANKO i Cafeen – 2016
Søndag d. 11. september
Søndag d. 9. oktober
Søndag d. 6. november (andespil)
Søndag d. 4. december (julebanko

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.
9

Andespil i cafeen
kom og vind anden til Mortens aften

Søndag d. 6. november 2016
Spillet starter kl. 14.00
Caféen åbner kl. 13.30.

På gensyn Victoria, Deano og Caféstyregruppen
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Livets gang i Caféen
I skrivende stund er vi ved at gøre klar til Hyldespjældets 40
års jubilæumsfest. Der er lagt op til en forrygende fest med
underholdning og aktiviteter i løbet af dagen, afsluttende
med middag og dans. Øllet, borde og stole samt middagen
er bestilt, Hyldeboerne har tilmeldt mange dejlige kager til
kagekonkurrencen, så rammerne er i den grad lagt til en
dejlig og fornøjelig fest.

Fra 1. august har caféen ansat en ny rengøringsdame og en
ny opvasker. Det er Betina Lauruhn, der har rengøringstjansen
før udlejningerne og Anna som tager opvasken om torsdagen velkommen til dem. I køkkenet er der pt. kun Gitte og jeg, men jeg
har kontakt til kommunen, og håber at der snart er en ny, der vil i
praktik i caféen.
Husk at der tages forbehold for ændringer i menuen – ses i caféen - Gitte
11

September

Torsdag d. 1. september

Krydderkrebinetter med italiensk blomkål og ovnkartofler
Kinesiske grøntsager m/ ris

DAGENS DESSERT:

Tirsdag d. 6. september
Biksemad m/ spejlæg og rødbeder samt salat
Omelet med squash, løg urter og mild ost samt salat og brød
Priser Hyldeboere:
Voksne:
42 kroner
Børn 7-14: 20 kroner
Børn 3-6: 10 kroner
Priser gæster:
Voksne:
50 kroner
Børn 7-14: 30 kroner
Børn 3-6: 20 kroner
Suppe m/brød
			16 kroner
m/genopfyldning 20 kroner

Se Sandwich-skiltet i
caféen:
17 kroner

Torsdag d. 8. september
Italiensk farsbrød m/ pasta og tomatsauce
Veg. musaka m/ auberginer og kartofler, salat og brød
Tirsdag d. 13. september
Paella m/ kylling og chorizopølse
Veg. Lasagne m/ salat og brød
Torsdag d. 15. september
Mexicanske pandekager m/ oksekød, salsa og avokadodip
Grønsagsbiksemad m/ spejlæg, salat og brø

Tirsdag d. 20. september – Dessert erstattes med suppe
Oksekød i rød karry m/ ris
Florentinertærte (spinat) med feta samt salat og brød
Torsdag d. 22. september
Kortelet a la bombay m/ ris, karry, banan og ananas
Mexico pizza m/ guacamole og salat
Tirsdag d. 27. september
Svensk pølsegryde m/ purløg og brød
Kartoffelroulade m/ salat og brød

Fra 20. september er der
suppe på menuen igen –
dessert udgår, men der vil
være dagens kage J
Suppe m/brød 16 kroner
m/ genopfyldning 20 kr.

Torsdag d. 29 september
Kylling m/ appelsincreme og rosmarin samt ristet kartofler
Hotpot m/ øl, salat og brød

Menuen for april måned kan ses sidst i marts på Hyldenet.dk
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte
Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig henvendelse i caféen.
Pris for leje af Beboerhuset:
En dag:
Kr. 750 (betales v/booking)
To dage:
Kr. 1100 (betales v/booking)
Depositum: Kr. 1000 (betales ved nøgleafhentning)
Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum.
Der er mulighed for at leje:
Musikanlæg: Pris kr.100 for 1 dag. Kr.150 for 2 dage (betales ved booking)
Depositum: Kr.1000 (betales ved nøgleafhentning)
Grill-leje: Kr. 100.
OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr. 2000.
Børnefødselsdage
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal der gøres rent efter festen.
Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring kr. 355 automatisk blive fratrukket
depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner Beboerhuset gratis.
OBS!
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne Beboerhuset gratis.
Beboere kan ved bisættelser låne beboerhuset gratis.
Dog betales et depositum på kr. 750.Rengøring
Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring, men ikke oprydning.
Lejeren skal aflevere lokalerne i pæn stand. Bordene skal stilles rigtigt på
plads (der er en oversigt i køkkenet).
Hvis man lejer Beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Beboer
huset 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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Borgmester Steen Christiansens tale
ved Hyldespjældets 40 års jubilæumsfest
Kære alle. Kære Hyldespjældet.
Tillykke. Og tak fordi jeg må være med
her i dag og sige et par ord.
Tænk sig engang
• I morgen for 40 år siden var der
rejsegilde og byfest her. Tænk sig
engang
• Alligevel virker det som om, at I
allerede i 100 år har sorteret affald. Og
så endda i over 40 fraktioner. Tænk sig
engang.
• 40 skulpturer. Eller 100 skulpturer
kigger frem rundt omkring. Det slår
vist ikke engang til, gør det? Tænk sig
engang.
Tænk sig engang. Hyldespjældet er noget helt særligt. Uanset om det handler om
miljø. Om kunst. Men for først og fremmest for jer der bor her.
Og jeg vil allerede nu sige, at jeg ser frem til de næste 40 år – med Hyldespjældet
i Albertslund, for her er altid noget på hjerte. Her er særligt og kærligt.
I går forrest med engagement og vilje. Til at involvere sig. Til at være nysgerrige.
Til at gøre en forskel. Hyldespjældet er virkelig en del af byens DNA. Med miljøet,
kreativitet og fælleskab som drivkræfter for det gode liv. Det gode beboerliv! Tak
for det!
Med på et afbud
Og det var jo ikke givet, at det skulle blive sådan. For i virkeligheden blev
Hyldespjældet deltager i projekt Albertslund på et afbud i den periode, hvor
Albertslund for alvor blev til levende by fra bar mark i 1970’erne. Der var nemlig
andre planer med grunden, hvor de så stemningsfulde røde huse nu har kigget
frem i 40 år. Og det er jeg rigtig glad for, at det blev sådan. Og det er der mange
gode grunde til.
Forrest med miljøet
En af dem er, at Hyldespjældet om nogen er den boligafdeling, der har løbet
miljøarbejdet i Albertslund i gang. Med hønsegårde. Hjemmekompostering. Fælles
drivhus. Genbrugsstation. Lammelaug. Urinsorterende toiletter. Etableringen
af delebilsordningen. Skabelsen af Agendacenteret. Med vand-, varme- og
elbesparelser og sådan kunne jeg blive ved. Så det gør jeg. For renoveringen
af prøvehuser til CO2-neutral standard er et meget godt billede på,
at I her i Hyldespjældet er med på at gøre forskellen. Gå forrest.
Også når det gælder den internationale dagsorden. Med Danmarks
første klimarenoverede hus. Med højisolerede tag og vægge. Med
solprisme. Varmepumpe. Ventilationsanlæg. Og byvindmøller, som
ikke rigtig fik medvind. Men det fik projektet og har inspireret andre.
I, her i Hyldespjældet, har sået kredsløbstankegang og sat omstillingen
14

til bæredygtighed på dagsordenen.
Hyldespjældet var også en af de første boligforeninger i landet, der
satte miljøet på dagsordenen. Helt konkret i hverdagslivet. Derfor
kom der tusindvis af mennesker fra ind- og udland til Hyldespjældet
for at se og høre, om de grønne forbrugere i de røde huse. Det førte
til stor anderkendelse. Og i 1994 fik Hyldespjældet De Nordiske
Boligselskabers allerførste miljøpris, og efter det blev Hyldespjældet
indstillet som Danmarks kandidat til Nordisk Råds Miljøpris.
Det var meget fortjent. Og I kunne i mine øjne også få prisen i dag.
For I bliver ved. Selv om I bor i røde huse er I grønne. Og det grønne
giver liv.
Med andre ord: jeres store miljøindsats har været med til at kitte jer
sammen her i Hyldespjældet. Det grønne og det sociale hænger
sammen her – og det giver liv på flere niveauer. Her passer I både på
kloden. Og på hinanden.
Kunst så langt øjet rækker
I tager ikke bare hånd om det grønne men også om kultur og kunst.
For efterhånden en del år siden stod et par ildsjæle bag en
skulpturudstilling. Den var helt fantastisk, husker jeg. Og endnu mere
fantastisk er det, at det der startede dengang nu har udviklet sig til en
unik skulpturbank, hvor kunstnerne sætter deres skulpturer i ”banken”,
for at hæve dem, når de igen skal bruges, udstilles, sælges.
Tænk sig engang at have en bank, der skaber værdi for alle, der bor
i Hyldespjældet. Alle der går en tur i Hyldespjældet. Alle der cykler
igennem Hyldespjældet. Alle der kommer langvejsfra…
Mennesket i centrum
Altså - her i Hyldespjældet holdes den grønne fane højt. Her kigger
unikke skulpturer frem alle steder. Her er mennesket i centrum – i
jeres beboeres fællesskab.
Her i Hyldespjældet vil I hinanden. Og har mulighed for at ville hinanden.
Og være sammen. Til de mange aktiviteter. Til fællesspisningerne.
På genbrugsstationen. Over skulpturerne. Eller på Harry Potter
legepladsen, hvor også familier fra hele byen kommer forbi og får lidt
af den gode stemning med hjem.
Her i Hyldespjældet løfter I i flok. Her er I ikke bare beboere – men
borgere. I involverer jer. I deltager. I tager aktivt del. Ikke bare i jeres
boligområde, men I jeres by.
Som Erik Clausen sagde i sin film Slip Hestene Løs: ”Er du tyk, tynd eller hindu,
du skal ku’ se ud af dit vindu’”. Det kan man i Hyldespjældet. Her kan alle se ud
af deres vindue. Her kan alle være med. Her har ord som vi, vores og sammen
gennemslagskraft. Her i Hyldespjældet er hjertet det rette sted.
Kære alle. Jeg synes det har været på sin plads at Hylde de 40 år med Hyldespjældet
i Albertslund. For Hyldespjældet er et eksempel på et alment boligområde, der kan
og vil. Vi taler meget om almenbolig+ i Albertslund i øjeblikket. Men I er fremtiden
og i virkeligheden til trible +++ som almen boligområde.
Det har jeg lige givet talrige eksempler på. Det betyder meget her. Det betyder
meget for Albertslund. Tak for det.
Og endnu engang et stort tillykke med de 40 år.
Tak for ordet. Ha’ en rigtig god aften!
15

Billeder fra 40 års jubilæet
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Fra fælles rum til fællesskab
Temabeboermøde med spisning
den 12. november 2016
kl. 15-17
med spisning kl. 18
.
Temamødet har overskriften ”Fra fælles rum til fællesskab”, som er titlen på
et projekt, som to konsulenter inden for byplanlægning og almene boliger, med
støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, vil komme og fortælle
om.

De har interviewet nogle af medlemmerne fra afdelingsbestyrelse og udvalg,
fordi de oplever, at ”Hyldespjældet et af foregangseksemplerne i Danmark, og
vi har fulgt jeres mangeårige arbejde for at engagere beboerne i havedyrkning,
affaldssortering, cafédrift mv. Vi kender også til jeres skulpturprojekt og til etablering
af Tårnet. Det I har gjort er meget inspirerende og kan være til stor læring for andre
afdelingsbestyrelser i Danmark, der gerne selv vil arbejde for at styrke fællesskabet
i deres boligafdeling.”
Det er gratis at deltage i middagen for alle, som deltager i beboermødet.
Men du skal tilmelde dig, så vi ved, hvor meget mad, vi skal lave.
Fra den 25/10. – 3. november kan du hente en gratis FESTBILLET i Hyldecafeen

Vel mødt
Cafestyregruppen og Afdelingsbestyrelsen
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DE FIRBENEDE
Henvendelse på hverdage mellem kl. 9-10
Dyrlæge Inger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev
4632 Bjæverskov
Telefon: 56 82 82 02

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

61 77 86 91
22 32 04 99
29 27 79 43
40 22 78 90
51 23 53 18

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
Ulkestræde
Torvelængerne 11
Torveslipperne 8
Store Torv 23
Tværslippen 5

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

		
Lammelauget
Victoria Dahl
Mikkel Pandrup
Morten Rude
Povl Markussen

Storetorv 5
Torveslipperne 14
Væverlængen 4
Tømmerstræde 3

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

		
Motionslokaleudvalget		
Brian Norup Poulsen		
Gitte Elise Klausen
Snorrestræde 13
Grethe Dencher
Mesterslippen 8
Mirian Holst
Åleslippen 57
29 27 79 43
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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
Ida Hjælmhof
Jan Dahl
Jens Thejsen
Henning Larsen
Ole Kristensen
Victoria Dahl

Høkerlængen 9
Bryggerlængen 34
Maglestræde 13
Tømmerstræde 1
Torvelængerne 11
Tingstræderne 15
Storetorv 5

21

25 96 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40
23 69 61 16
31 61 10 97
22 71 56 97
60 73 76 66

Udlån af
af nøgler
nøgler og
og værktøj
værktøj
Udlån

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

40 10 23 33

Bordtennis
Bordtenneisog
oggymnastiksal
gymnastiksal
Storetorv 66		
43 63
63 62
62 04
Janos Katona
Storetorv
43
04 		
Boremaskine
Jan Dahl
Maglestræde 13		
25 37 32 40
		
Brædder		
Niels Peter Dahl
Bomslippen 4
43 62 07 92
92		
Cykelværksted
Morten Rude
Væverlængen 4		
26 82 80 94
94
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Tobias
Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78
		
44
Havefræser
		
Palle
Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23 33
		
Havefræser
Kattetransportkasse
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23
33
Victoria
Dahl
Storetorv 5			
60 73 76 66
		
		
Kattetransportkasse
Keramik
Victoria
Dahl
Storetorv 5			
60
Harry Lind
Torvelængerne
8
43 73
62 76
38 37
66
		
Større haveredskaber: Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Keramik
Henv.: Kl. 17-18
Harry
Torvelængerne
43 10
62 23
38 33
BjarneLind
Bruzdewicz
Støvlestræde 5 8
40
37
Træværkstedet
Større
haveredskaber:Støvlestræde
Henv.: 5Kl. 17-18
Bjarne Bruzdewicz
Drænspade,
Pælebor
Jørgen Lou El-hækklipper, Græstromle,
Færgeslippen
1
Morten
Rude
Væverlængen
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 54
Patrick
Wilson
Pugestræde 9
33
Peter Kristensen
Åleslippen 1
Træværkstedet
22

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

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

			

Repræsentantskabet BO-VEST
				 Sif Enevold

				

Væverlængen

31 45 6747

Hyldeposten

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

Aktivhuset

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

Søndag kl. 12:30 til 14:00
23

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

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

