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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 

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
Driften har lavet nye skilte til kompostgården – og gjort lidt ekstra 

ud af det. Hyggeligt! Tak for det.

☺ Redaktionen
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Der afholdes ordinært beboermøde den 24. marts 2021 
kl. 19.00 i beboerhuset, Store Torv

Dagsorden:
1.  Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet
2.  Regnskab 2020, herunder cafe, udlejning og aktivitetsbudget
3.  Revision af husordenen
4.  Indkomne forslag
5.  Beretninger fra:
       - Afdelingsbestyrelsen
       - Cafestyregruppen
       - Husdyrudvalget
       - Skulpturudvalget
6.    Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2021
7.    Valg til afdelingsbestyrelsen
8.    Valg til cafestyregruppen
9.    Valg til husdyrudvalget
10.  Valg til skulpturudvalget
11.  Suppleringsvalg til motionsudvalget
12.  Suppleringsvalg til træværkstedsudvalget
13.  Suppleringsvalg til cafestyregruppen
14.  Valg af to interne revisorer
15.  Valg af to redaktører til hyldenet.dk
16.  Valg af to redaktører til Hyldeposten

17.  Valg til Albertslund Brugergruppe
18.  Orientering om VAs generalforsamling den 11. maj 2021
19.  Eventuelt
20.  Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 10. marts  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 17. marts og kan ses på den digitale hjemmeside.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Udskiftning af emhætter
På sidste beboermøde blev afdelingsbestyrelsen bedt om at se nærmere på, hvor-
dan udskiftningen af emhætter skal ske jnf. tidligere beslutning.

Der er afsat kr. 127.000 om året til den løbende udskiftning, svarende til ca. 21 
emhætter. Beløbet skal dække de emhætter, som går i stykker i løbet af året, og 
restbeløbet kan så bruges til at udskifte andre emhætter til en bedre model.

Vi har derfor aftalt med driften, at der gøres status hver den 1. oktober over årets 
forbrug, så restbeløbet kan bruges til udskiftning i november og december

Beboermødet med regnskab og valg
Vi afholder det ordinære beboermøde med regnskab og valg den 24. marts. Regn-
skabet viset et overskud på. ca. 1.2 mio., som i de væsentligste skyldes hændelser, 
som ikke kunne forudses ved budgetlægningen. Bl.a. har to stillinger, driftssekre-
tær og cafe-leder, været ubesatte i store dele af 2020. Desuden har der ikke været 
så mange vedligeholdelsesarbejder, som vi har afsat penge til, mens ”vi venter på 
helhedsplanen”, som det blev aftalt på et tidligere beboermøde.

Revision af husorden mht. støj
Afdelingsbestyrelsen og et beboerudvalg har udarbejdet et nyt 
forslag til husordenen. Forslaget bliver fremlagt til behandling på 
beboermødet den 24. marrts.

Ny driftsekretær på ejendomskontoret
Vi vil gerne sige velkommen til Heidi Jensen, som er ansat som ny driftsekretær pr. 
1. december. Heidi skal også fremover være sekretær for afdelingsbestyrelsen. Vi 
glæder os til samarbejdet.

Lukning af beboerlokaler mm.
Desværre måtte vi lukke alle beboerlokaler frem til og med den 3. januar på grund 
af de nye coronarestriktioner.

Vi håber det nye år bringer bedre tider, så vi kan få gang i alle aktiviteter igen.

Glædelig jul og godt nytår
Vi ønsker alle beboere en god og coronafri jul og håber vaccine mm. vil bringe et 
glædeligt nyt år.
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Kl. 13.00 er tønderne 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

men der er krav om tilmelding senest 

den 1. februar til vih@hyldenet.dk /mobil 40227890

Vel mødt Cafestyregruppen

Fastelavn 
    er mit navn...........

Søndag d.14. februar 



6

Nyt fra Driften

Nyt fra DRIFTEN
v / ejendomsmester Danny Stilling

Vi har fået et nyt ansigt på ejendomskontoret. Heidi Jensen er 
blevet ansat som driftssekretær og vil håndtere en stor del af 
beboerhenvendelserne fremadrettet i samarbejde med resten 
af driften. Heidi bor i København med sin mand Lars og har 2 
voksne børn. Heidi har en del år i branchen, så vi er allerede 
nu begyndt at nyde godt af hendes indsats på kontoret. Jeg 
håber, I vil tage godt imod hende.

Corona lukning: Vi har desværre været nødsaget til at lukke 
alle beboeraktivitetsrum ned, med den store 2020 overskrift 
”Corona”. Som alle jer andre, så håber vi på, at vi meget snart 
kan begynde at se enden på alle de frustrationer, der har væ-
ret følgen af denne pandemi. Vi håber, vi i fællesskab kan pas-
se på hinanden. Vi er i driften meget påvirket, da vi er meget 
opdelt og ikke har mulighed for at arbejde så effektivt, som vi 
gerne vil. Vi har dagligt dialog med eksterne leverandører om-
kring, hvordan vi får hjulpet med de mange beboeropgaver, og 
stadig sørger for at passe på hinanden.

Vi bruger mere og mere tid, på oprydning af Corona hjælpe-
midler, som flyder i Hyldespjældet. Vi vil som jer, meget gerne 
holde området pænt, så hvis der er dele af HS, der mangler 
en skraldespand, så meld det endelig ind, så ser vi på det. 

Jeg tror, vi alle kan blive enige om, at Corona er den værste 
overskrift for 2020, men af skidt kommer der nogle gange no-
get godt. Den nylige lukning af motionsrummet har skabt rum 
til, at vi har fået lagt nyt lydisolerende gulv i vægtrummet, som 
både brugere og beboere i bygningen fremadrettet kan nyde 
godt af. Der er flere elementer, der hen over foråret vil blive 
ændret/skiftet ud, så de mange lydgener vil blive væsentligt 
mindre.

Vi har fået udført den årlige legepladsinspektion og er gået i 
gang med at rette de ting, som sikkerhedsmæssigt skal være 
i orden for de små. Alle legepladser vil i den nærmeste frem-
tid, blive behandlet med træbeskyttelse på kanterne, vi sørger 
for at lave afmærkning, når det står på (så snart vejret tillader 
det). Der er lavet aftale med Hampus om, at vi genoptager 
malerarbejdet i foråret.

Vi er godt i gang med en ny opsætning ved kompostgården, 
hvor Henrik har været i gang med at lave nye skilte, og Frank-
lin har ordnet hegnet. Hjælp os med at holde det pænt og med 
at få sorteret tingene i de rette båse.
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 Tagrender og rydning af bevoksning på tage: Vi er godt i gang med en gennemgang 
af alle tagrender, så I vil opleve i den kommende tid, at vi kører med lift i området, 
udfører reparation de steder det kræves og rydning af uhensigtsmæssig bevoksning 
på tagene i samarbejde med en ekstern leverandør.

SMS løsning – Der vil i fremtiden komme mange informationer, som vi fra driften 
meget gerne vil informere jer alle om, så I ved hvorfor Helhedsplanen nu larmer her, 
sviner der, hvorfor er der med meget kort varsel lukket for vandet osv. Derfor er det 
ekstremt vigtigt, at alle husstande får tilmeldt sig den interne SMS løsning. Tilmeldin-
gen er let, og hvis man senere ikke ønsker den mere, er det endnu lettere at melde 
fra. Dem af jer, som godt vil have en håndsrækning med tilmeldingen, kan kontakte 
os fra driften, så vil vi hjertens gerne hjælpe. For at hjælpe det på vej, starter vi en 
konkurrence for hele Hyldespjældet. For hver 50 tilmeldinger vi får ind, smider vi en 
gavekurv med lækkerier i puljen og 1. februar 2021 udtrækker vi imellem de tilmeld-
te. Vi håber, at kunne bringe glade vinderbilleder i næste udgave af Hyldeposten.

På grund af persondata-forordningen er den t idl igere
sms-ordning slettet,  og ejendomskontoret har fået en ny.  

Ønsker du at modtage en sms, hvis der for eksempel
bl iver lukket for vandet i  dit  område,  skal  du derfor
ti lmelde dig igen.  

TILMELDING TIL SMS-TJENESTE

FÅ SMS FRA DIT EJENDOMSKONTOR

Du kan t i lmelde dig på følgende måder:  

Gå ind på BO-VESTs hjemmeside
på adressen nedenfor:

El ler  scan nedenstående QR-kode
med kameraet på din telefon:

https://www.bo-vest.dk/sms



8

SENIORKLUBBEN

Seniorklubben mødes hveranden mandag kl. 10-12 i ulige uger:
Kontaktperson: 

Vinie Hansen, 40227890

Seniorklubbens aktivitetsplan 2021
Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne til 
at deltage i klubmøder og - aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er der tilmelding til, som 
det fremgår af nedestående plan.

Der kan ske ændringer eller tilføjeleser, hvis nogle får gode ideer til nye aktiviteter. 
Der kan også ske aflysninger pga. coronarestriktioner.

Så tjek planen på hyldenet.dk

Mandag den 16. november 2020 var vi på tur til fængslet med rundvisning i haven, hvor Povl Markussen fortalte om  fængslets historie. Nogle cykle-de  og andre tog bilen derover. Bagefter var der efterfølgende kaffe m.m. i beboerhuset.
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Skal – skal ikke i køleskabet?

Køleskabets kulde og stabile luftfugtighed forlænger hold-
barheden for mange madvarer betydeligt, men der er også 
madvarer, der ikke har godt af at komme i køleskabet. Her-
under er listet en række madvarer, som ofte findes i køle-
skabe, men som reelt har bedre af at blive opbevaret uden-
for køleskabet.

Disse ting bør du ikke komme i køleskabet 

Brød og kager bliver hurtigere tørre, hvis du kommer dem i 
køleskabet. Sæt kun kager i køleskabet, hvis de er med creme 
eller flødeskum. Brød og kager opbevares bedst i en lufttæt be-
holder ved stuetemperatur.

Tomater, kirsebær og blommer har fine membraner inde i bærret, 
som bliver ødelagt af kulden i køleskabet. Det gør at smag og tekstur 
ændrer sig.

Bananer er fra naturens side ikke vant til kulde. Derfor bør bana-
ner ikke opbevares under 12 – 14 grader. Kulden fra køleskabet 
stopper modningen, men mørket og den høje luftfugtighed får 
bananen til at rådne hurtigt.

Hvidløg bør opbevares udenfor køleskabet. Hvidløg spirer i mørke, og kulden 
får hvidløget til at mugne hurtigere. Når et hvidløg bliver for gam-
melt, ændrer det udseende, men processen, hvor hvidløgets 
overflade ændrer sig, stopper i køleskabet, hvilket gør at det bli-
ver svært at se, om hvidløget er for gammelt. 

Honning har pga. det høje indhold af sukker, og naturlige enzymer en 
meget lang holdbarhed, hvis der ikke kommer nogen urenheder i den. 
Ved temperaturer meget under stuetemperatur begynder sukkeret i 
honningen at krystallisere. 

Avokado skal kun i køleskabet, hvis den allerede er moden, da 
kulden får modningsprocessen til at gå i stå.

Chokolade kan få et hvidligt skær af at ligge i køleskabet, da luftfug-
tigheden i køleskabet kan få sukkeret til at udskille sig.  

Med venlig hilsen Agenda Centeret
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Livets gang i Caféen
December måned, gik ikke helt 
som planlagt: Cafeen blev lukket 
ned sammen med så meget 
andet i samfundet, så vi blev 
alle snydt for den afsluttende 
julemiddag og kåring af de tre 
flittigste passere af cafeen - så 
dem tog vi på hjemmebesøg 
hos, med en kurv fuld af 
julegodter. 

Flittigste passer i 2020 var Lis 
Livornese. På anden pladsen 
var det både Lone Rohr 
Kristensen og Lillian Henriksen 
med lige mange vagter. 
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Der ud over har cafeen fået nyt alarm system. Det skal I nok høre nærmere om - 
særligt når det bliver muligt at leje cafeen af mere end 10 personer igen. 

Ellers er december gået med hovedrengøring i køkkenet og en masse kontorarbejde 
og planlægning af det nye år! 

Vi håber, det snart er muligt, at samles lidt flere - så vi kan lave nogle sjove ting 
sammen - f.eks. mad-kurser for både store og små. 

Vi håber selvfølgelig også at der kommer godt gang i cafeen, når vi åbner igen - og 
husk man altid er velkommen til at komme med menu forslag og gode ideer. 

Priser   Hyldeboere    Gæster 
Voksen         kr. 43,-        kr  51,-
Børn 7-14 år:  kr. 20,-        kr. 30,-
Børn   3-6 år : kr. 10,-        kr. 20,-

Livets gang i Caféen
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Januar 2021

Tirsdag d. 5. Januar
Vi starter sundt op i det nye år med en stor dejlig salat 
Cesar salat m. lun kylling, bacon, parmesans & brød croutons
Eller: Cesar salat m ristet svampe, blomkål, grillet peber & brød croutons

Torsdag d. 7. Januar
Biksemad med ELLER uden kød (Men med ekstra grønsager)
Hertil: Spejlæg, hjemmelavet ketchup & rugbrød m. smør og salat

Tirsdag d. 12. januar
Fiskefrikadeller ELLER Grønsags-deller
Hertil: Stegte kartofler, rørt remoulade & klassisk råkost 

Torsdag d. 14. Januar
Marokkansk gryderet med kalvekød, kikærter, kartoffel, grillet peber & 
abrikos
ELLER Den vegetariske udgave med flere grønsager.
HERTIL: Brød, grøn salat & chili

Tirsdag d. 19. januar
Langtids stegt og braiseret oksespidsbryst ELLER Tærte m flere slags løg & 
grønt                     
HERTIL: Bagt kartoffel m bearnaise-smør & sprød salat

Torsdag d. 21. Januar
Krebinetter ELLER Grønsags ”Bøf”
HERTIL: Salat, kartofler & sauce med grønærter & gulerødder

Tirsdag d. 26. januar
Fisk med grøn karry, kikærter & grønsager ELLER den vegetariske udgave m 
mere grønt

Hertil:  Ris & salat

Torsdag d. 28. januar
Stegt kyllingelår ELLER Pango-paneret grønsager
HERTIL: Sprød kartoffel & løgtærte ala pizza & salat m ris, spinat & grape                         
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Februar 2021
Tirsdag d. 2. februar
Stifatho (Græsk ret med oksebryst, løg & rødvin) ELLER Ouhmp med grønsager & 
rødvin
HERTIL: Bulgur og hvidkålssalat m. appelsin, græskarkerner & frisk chili                                                     

Torsdag d. 4. februar
Græsk inspireret kylling ELLER Halve auberginer bagt m. urter
HERTIL: Kartoffel både, tomatsalat & tzatziki                                                                                                 

Tirsdag d. 9. februar
”Siciliansk marineret” Hvid fisk m appelsin, fennikel & rosiner ELLER Nudelsa-
lat m. bønner & knas
Hertil: Små bagte kartofler & selleri råkost m.urter og sødme                                                           

Torsdag d. 11. februar
Skipperlabskovs med salat, hjemmelavet rugbrød & rødbede 

ELLER vegetarretten: Ovnbagt frittata m grønsager (Som er en slags ægge-
kage) m salat          

Tirsdag d. 16. februar
Byg Selv – Pitabrød med Hjemmelavet falafel
HERTIL:” Shawarma salat”, creme fraichedressing & chili

Torsdag d. 18. februar 
Grydestegt oksebov med øl & rodfrugter                                                                                
Veg. Ouhmp med øl & rodfrugter
Hertil: Couscous m rosiner & krydderurter & Julesalat med granatæble & 
Pære

Tirsdag d. 23. februar
Ovnbagt laks ELLER Ovnbagte grønsager
HERTIL: Nudelsalat m. spinat, tørret frugt, sprød rugbrøds chips & dild dip                                                         

Torsdag d. 25. februar
Stegte ris med æg, masser af grønsager, Oystersauce & Soya
BESTIL med kød ELLER den vegetariske udgave med mere grønt
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Udlejning af beboerhuset   ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset:
Tirsdag & torsdag kl.  19:00-19:30 
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.
Medbring kontonummer til tilbagebetaling af 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. 360 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.II

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer. 
Henvendelse I Caféen: tirsdage og torsdage kl. 19-19:30
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   I  CAFEEN 

Spillet starter kl. 14:00
Caféen åbner kl. 13:30         

Der serveres gratis kaffe & 
the,
Øl og sodavand kan købes til de normale cafépriser

Vi spiller om én række, to rækker samt fuld plade.

Der kan kun betales med kontanter.

Vel mødt 
Victoria og Deano

   Bankodatoer: 2021
    24/1
    14/2

   påskebanko - 21/3 
    18/4
    16/5
     13/6
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Helhedsplan på vej – på godt og ondt!
Af redaktionen
 

Rundt om i Hyldespjældet begynder der at blive lagt flere og 
flere spor ud til den kommende Helhedsplan. Der er prøvehuset 
i Tømmerstræde 17, med nye vinduer og døre, med afprøvning 
af ventilation, nyt tag og ikke mindst med nye facadeløsninger. 
Der er skuret i Bryggerlængen 28, hvor der også afprøves en 
ny hoveddør. Og der er trappen i Mesterslippen, der skal være 
adgangsvej til de nye boliger på 1.-2. sal. Det hele har to formål.  

Dels får teknikkerne mulighed for at ”lukke vores boliger op” og se, 
hvordan det ser ud inde i vægge, gulv og tag, så de kan udtænke og afprø-
ve de bedste tekniske løsninger, der senere i 2021 skal sendes i udbud.  
Og dels får vi andre mulighed for at se, teknikkernes foreslåede løs-
ninger, og vælge dem vi helst vil have – inden for de tekniske og 
økonomiske rammer, vi har til rådighed. I enkelte tilfælde kan vi 
også vælge at gå ud over rammerne. Det kan f.eks. være, hvis nogen 
vil have en overdækning ud fra skuret, ekstra skodder, nyt vindue el-
ler udhæng over hoveddøren. Den slags løsninger, der ikke kommer 
alle til gode, må den enkelte dog selv betale over huslejen. Hvilke 
ting, der på den måde bliver muligt at tilvælge, er ikke afgjort endnu. 
Det skal først på beboermødet. 

Alt det er det gode ved Hel-
hedsplanen. Det er det, vi kan 
se frem til bliver en del af vores 
fremtidige boliger.

Imidlertid skal vi også indstille os på det ”onde”. Det handler om selve byggeprocessen. For 
at sige det lige ud:  Den kommer til at trække tænder ud! Den bliver hæslig. Store maskiner. 
Støj. Støv. Forstyrrelser. Opkørte stier og grønne områder. Opgravede haver. Afbrydelser af 
vand og varme. Skurvogne og materialeopbevaring over det hele. Overfyldte P-pladser. Og 
meget vil gå anderledes end planlagt, der vil blive begået fejl, og der skal laves et hav af 
feberredninger undervejs. Det bliver helt sikkert hæsligt. Og 
det kommer til at kræve stor overbærenhed og tålmodighed fra 
vores side. Men heldigvis bliver det godt, når vi først kommer 
ud på den anden side. Så vi må bide tænderne sammen, hjæl-
pes ad med at få det til at glide og glæde os til, at det hele er 
overstået. Og så er det også værd at minde sig selv om, at der 
jo ikke er nogen, der gør det her for at genere nogen – tværti-
mod. Det er for at modernisere vores boliger – og det trænger 
de ved gud til ☺
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Luft Corona ud!

De fleste ved godt, at de skal lufte ud flere gange om dagen. Men det er ikke nok 
at vide det. Det skal også gøres! Og når det er koldt udenfor, er det svært at lukke 
al den dejlige varme ud. Netop nu er det dog ekstra vigtigt at gøre. For udover fugt, 
partikler, CO2 og andre gasarter, der er usunde for os, kan luften indeholder Coro-
navirus.

Smittespredning og sygdomsforløb
Jo længere tid du opholder dig i et lukket rum, jo mindre rummet er og jo flere der er 
derinde, desto større er risikoen for at få rigtig mange viruspartikler ned i luftvejene. 
Derfor er det ekstra vigtigt at få luf-
tet ud på arbejdspladsen, i skolen, i 
institutionerne og andre steder, hvor 
mange mennesker er samlet. Men 
det er også vigtigt at få luftet ud der-
hjemme, hvor nogen desværre også 
får virus inden for døren.
Fra andre virussygdomme ved man, 
at en høj dosis ved første infektion 
giver et værre sygdomsforløb og 
højere dødelighed. Og alt tyder på, 
at det samme gør sig gældende for 
covid-19. 
Derfor er det vigtigt at få luftet ud re-
gelmæssigt, så koncentrationen af 
viruspartikler ikke bliver høj.

Sådan bør du lufte ud derhjemme
Luft ud ofte – og mindst tre gange om dagen. Gør det med gennemtræk i nogle mi-
nutter. Så er det hurtigt overstået, uden at vægge og møbler når at blive kolde – de 
vil kræve en større mænge energi at få varmet op igen, end hvis det kun er luften, 
der skal opvarmes. 
Udluftning er en vigtig vane. Den vil dels begrænse spredningen af coronavirus og 
dels mindske sygdommens alvorlighed, hvis du skulle blive smittet.

Med venlig hilsen 
Albertslund Verdensmål Center
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Møde om ny legeplads ved Hyldecafeen 
søndag den 24. januar kl. 13-15 i beboerhuset

Der skal opføres en ny legeplads ved Hyldecafeen efter den gamle er taget ned.

Vi vil derfor gerne invitere nogle småbørnsforældre til at komme med ideer og øn-
sker til en kommende legeplads for børn i alderen 3-6 år.

Formålet er at få etableret en ny lege-
plads i løbet af foråret.

Venlig hilsen
Betina Lauruhn, 31350102
Vinie Hansen, 40227890

Afdelingsbestyrelsen

Tøjbytteren finder du på Store Torv. Den har åben hver søndag mellem kl.10 og kl.13.
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Der var engang i Hyldespjældet
Her bringer vi den anden historie af ”gamle” hyldeboere, der var børn her i 90’erne. 
☺ Redaktionen
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 Kære alle brugere af

Håber alle er kommet godt gennem Jul og nytår, måske har man taget en del på af 
juleflæsket og ikke rigtig kan passe sit tøj mere.

Hvad bedre er, så er der mulighed for at komme ned i tøjbytteren med det, og få 
det byttet med noget nyt brugt tøj.

Og det er jo selvfølgelig pænt og rent, det du kommer med.

Og hvis du skulle have en lille tøjbytter gemt inde i din krop, er du velkommen til 
at komme ned og være tøjbyttepasser sammen med 
os. Kom gerne når vi har åbent eller send en mail 
til elisa@hyldenet.dk

Mange Tøjhilsner
     Os i Tøjbytteren

Åbningstiderne er:
Hver søndag fra kl 10 til 13

LÆSERBREV: 
Høns og rotter
 
 

Jeg havde uden problemer høns i mange år indtil en ny nabo fik det stoppet. Jeg 
har savnet det meget og specielt nu, hvor jeg er blevet 83 år og ikke så stærk og 
bevægelig mere, ville jeg ønske dem tilbage.
Jeg ved, at der skal være møde om regler for hønsehold, så lad mig her bidrage 
med en rottefri metode. Vi blev jo engang ligefrem opfordret til at have høns, og for 
nogle pensionister vil det næsten være bedre med to eller tre høns at pusle om end 
en hund eller kat.
Mit forslag til indretning, som skal være rottesikker, er således:Hele gulvet skal 
være på fliser. Hele vejen rundt skal der stå oprejste fliser. Og så ellers et orden-
ligt læs god jord. Og et par store grene.Der skal ikke være foderskål. Kornet skal 
spredes ud over ”gården”, så hønsene skal lede efter det. Det er jo deres natur at 
gå og skrabe i jorden. Vanddunken skal hænge lidt over jorden, så kun hønsene 
kan nå det.Hønsegården skal være overdækket, dels af hensyn til ræven, som 
sagtens klarer 1.80 meter, og dels af hensyn til faren for fugleinfluenza.
Man skal ikke fodre med madrester. Det vil tiltrække 
rotter, og hønsene vil hellere have korn. Hvis dette 
kan godkendes, vil jeg meget stå til rådighed med 
råd. Men altså ikke dåd.

John Lindblad Christensen 
Åleslippen 39

TØJBYTTEN
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Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Lisbeth Wilson Pugestræde 9 81 73 59 50
Vibeke Lange Sadelstræde 3 50 53 19 70
Vinie Hansen Tømmerstræde 3 40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg   
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31
Jens Thejsen   Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94
Sif  Enevold   Væverlængen  4 31 45 67 47 

Domen  
Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94

HUSK:  at du ikke må køre på knallert 

i Hyldespjældet. Du skal trække knalleten.

 

    Henvendelse på hverdage 

mellem kl. 9-10 

Dyrlæge Inger Stilling

Nyhusvej 3, Volderslev

4632 Bjæverskov

Telefon: 56 82 82 02

Følg renoveringen på: www.hyldespjældet-renovering.dk
☺ Redaktionen
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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 Torveslipperne 12   61 68 77 31
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94 

Klunsergruppen
Allan Laumann Apotekerlængen 4   26 21 67 55    
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 Mesterslippen 18   20 91 97 35         
Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36
Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21
Michael Nava Åleslippen 55   28 51 88 66 
 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
Uffe Feldfoss Petersen Åleslippen 9   61 28 12 78
Vibeke Lange Sadelstræde 3   50 53 19 70
Victoria og Asley Dahl                                                60 73 76 66

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 
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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

Seniorklubben
Vinie Hansen Tømmerstræde 3  40 22 78 90

Skulpturudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9                    25 86 94 55  
Britt Gerner   Pugestræde 11 43 62 21 34 
GItte Hansen Torveslipperne 12 29 80 05 72 
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10

 Tøjcafé / Tøjbyttebod  (Bøger afleveres på Genbrugsgården) 
Elisa Christiansen Suderlængen 11 22 80 99 99
 Gitte Grandahl  Pugestræde 4 21 72 25 60
Gloria Jakobsen  Potterstræde 5 42 32 53 55
Helga Sandau Torveslipperne 4  50 38 61 09    

 Helle Kristofferen  StoreTorv 1 93 60 28 15
Janne  Storm Tingstræderne 5 61 77 78 91
Kirsten Hansen Sadelstræde 1  61 60 26 20
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Marianne Petersen Torvelængerne 2    21 96 06 53
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 82
Rikke Grotum Ulkestræde 9 22 56 85 98
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70
Victoria Dahl  60 73 76 66

Udearealudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 84 55 
Dorrit Lauridsen Store Torv 12 22 37 70 58
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                  21 24 54 78 
 
Kattetransportkasse
Henning Larsen Torvelængerne 11                   31 61 10 97
                     
Maler Atelier
Gitte Elise Klausen Snorresstræde 13                   20 12 74 10 
Lis Livornese Tingstræderne 12                           26 65 38 10

                           
Større haveredskaber:    Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, 
Pælebor 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: 
Morten Rude              Væverlængen 4
Patrick Wilson            Pugestræde 9                                 61 60 89 03
Peter Kristensen                     Gildestræde 1                                 23 31 86 42
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Afdelingsbestyrelsen

FU   Vinie Hansen   Tømmerstræde 3        40 22 78 90
FU   Sif Enevold    Væverlængen 4         31 45 67 47
Medl..  Betina Lauruhn   Åleslippen 27         31 35 01 02  
Medl.            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. 400
16. Februar 2021

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

Dengang der kom sne


