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BO-VEST

88 18 08 80

Malervangen 1, 2600 Glostrup · www.bo-vest.dk
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17
mailadresse: bo-vest@bo-vest.dk

Fax 88 18 08 81

Ejendomskontoret

88 19 02 20

Storetorv 39, 2620 Albertslund
hyldespjaeldet@bovest.dk
Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Førstemand: Michael Kassow
Kontorassistent: Bente Eskildsen

Fax 88 19 02 23

Ved akut hjælp

70 25 26 32

Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor
BO-VESTs åbningstider
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

70 70 40 40

Åbningstider: Hverdage 8-20 · Weekend/helligdage 10-20
Dansk Kabel TV Kundeservice/support

69 12 12 12

Åbningstider: Mandag-torsdag 9-17 · Fredag 9-16

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

Forside billedet:
Trolden ved Pugestræde i efterårsfarver.
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Hyldespjældets 40 års jubilæum
Til næste år skal vi fejre, at det er 40 år siden, de første beboere flyttede
ind i Hyldespjældet.

Vi har fastsat en dato

den 27. august 2016
til et stort jubilæumsarrangement
Det store spørgsmål er så: Hvordan skal vi fejre det?
Skal børnene igen lave et kunstværk? Og hvem vil givet fald stå for det?
Er der nogle, som vil arrangere en fodboldturnering eller anden sportsaktivitet?
Hvad med en rundvisning i skulpturbanken for dem, som
endnu ikke har oplevet den?
Skal vi vise værksteder og andre beboertilbud frem?
Er det en ide med en hoppeborg eller en professionel
klovn til børnene?
Hvad med at gentage successen med kagekonkurrencen i cafeen?
Og børnene fra børnehaven, mon de vil komme igen og synge for
os?
Skal vi sætte det store cirkustelt op på torvet, som vi plejer?
Og have fællesspisning?
Det og meget andet skal vi lave en plan for, så vi får en spændende og
festlig dag for børn, unge og ældre.
Vil du være med til planlægningen, så mød op søndag den 15. november kl. 15 i afdelingsbestyrelsens kontor på Store Torv 39 eller
kontakt Vinie Hansen, mobil 40227890 eller mail vih@hyldenet.dk.
Vel mødt
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Velkommen til ny ejendomsleder
Desværre måtte vi tage afsked med Claus Gerdes, som på grund af alvorlig sygdom
ikke kunne fortsætte.
Det er derfor meget glædeligt, at vi allerede den 1. november kan byde velkommen til
Jesper Hanskemager som ny ejendomsleder.
Jesper er 57 år og kommer fra en stilling som områdeassistent i Boligselskabet Sjælland og har også erfaring som driftschef fra KAB.
Vores nye ejendomsleder har desuden stor erfaring med personaleledelse, byggetekniske problemstillinger, udbud/tilbud, drift og budgettering samt beboerservice.
Vi ser frem til et godt samarbejde.

Beboermødet den 16. september
Budget for 2016: Budgettet med en 0-stigning blev godkendt, samtidig blev udskiftning af vaskeriet udsat til 2016.
Supplementsrummene: De nye regler for udlejning af supplemetsrum, som betyder, at
hovedlejeren ikke længere kan opsige supplementslejeren, gjorde, at afdelingsbestyrelsen bl.a. foreslog, at hovedlejeren som den første skal have supplemetsrummet tilbudt,
når det opsiges, så muligheden for at udvidde sin bolig kan bibeholdes, selv om det er i
mindre omfang end tidligere. De nye kriterier er nu sendt til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Ny affaldsordning: GMU og afdelingsbestyrelsens forslag om etablering af syv nye affaldsøer med nedgravede beholdere, blev ligeledes godkendt og de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2017.
Afstemningsresultaterne kan læses på hyldenet.dk.
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Velkommen til nye medlemmer af afdelingsbestyrelse og udvalg
Henning Larsen og Marianne Faust Pedersen blev valgt som suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Charlotte Cornelius blev valgt til cafestyregruppen.
Jens Thejsen blev valgt til det Grønne Miljøudvalg.
Peter Kristensen blev valgt til træværkstedsudvalget.
Brian Poulsen og Miriam Holst blev valgt til motionsudvalget.
Det digitale beboerdemokrati
Dispensationen til at afholde elektroniske afstemninger udløber med 2015. Herefter gælder
de gamle regler med, at alle afstemninger skal foregå på det fysiske beboermøde. Vi forventer, at Folketinget ændrer reglerne så det digitale beboerdemokrati bliver en mulighed. Indtil
det sker, vil vi undersøge mulighederne for, at vi kan fortsætte med at opstilling og fremsættelse af forslag kan ske elektronisk.

Vi holder loppemarked søndag den 15. November 2015 fra kl. 12-17.
Kom og vær med. Du kan bestille en plads/bord ved at ringe til Birgit på
tlf. 22521648
eller kigge forbi og se, om der er noget du kan bruge.
Vel mødt.
Vi ses
Victoria og Birgit

LUFT UD! Nu hvor det er blevet koldt, og vinduer og døre bliver holdt meget
mede lukkede, er tiden også inde til at lufte meget mere ud. Det kan ikke siges
for tit: Den brugte, fugtige luft skal ud, og den friske, tørre luft skal ind! Får
du ikke fugten ud, risikerer du fugt– og mugprobemer. Gør dig derfor selv den
tjeneste: LUFT UD!
Red.
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Igen i år inviterer caféen børn og kreative sjæle på et hyggeligt besøg i
julemandens værksted.

Lørdag d. 28. november 2014, kl. 14:00 - 17:00
Mens vi lytter til julemusik, pynter vi juletræ og bager
(smager) julesmåkager.
Der vil også være mulighed for at lave små julegaver.
Vi glæder os til at se nogle frivillige, der kan hjælpe
med at rulle dej og lave små julegaver.
Varme julehilsner
Hyldecaféen
Medbring gerne egen saks, forklæde, syltetøjsglas, skotøjsæsker og andet, vi kan bruge på værkstedet.
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NYT
FRA
DRIFTEN
Så skal
vi til
det med
varme igen
Det er blevet efterår, og vi trækker indendørs og tænder for varmen. For
ikke at bruge for meget varme, er her nogle tommelfingerregler til, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen:
1. Indstil alle termostater i et rum på det samme. Det giver
en bedre opvarmning at have 2 radiatorer på 50 % end én,
der er skruet helt op.
2. Jo koldere returtemperaturen er (altså jo koldere vandet, der løber ud af din radiator er), jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarme-vandet. Radiatorernes returrør må kun være lunkent.
3. Luk døren ind til rum du foretrækker, er køligere end resten
af boligen. Det kolde rum vil nemlig trække varme fra de andre,

hvilket kan bevirke, at der bliver fodkoldt, og at det trækker.
4.
For de fleste er en stuetemperatur på 21 grader den temperatur, der giver velvære. I soveværelset fortrækker de fleste mellem 16 og 18 grader. Vær opmærksom
på, at for hver grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget med 5 %
5.

Luft kraftigt ud med gennemtræk – men gør det i kort tid, så
undgår du, at vægge, gulve og møbler (der er energikrævende
at varme op igen) bliver kolde. Et udluftet rum har lav luftfugtighed, og luften er derfor hurtig at varme op.

6.

Gem ikke en radiator bag sofaen, eller andre tunge møbler. En radiator skal have luft
omkring sig.

7.

Hold en temperatur på mindst 16 grader. Er temperaturen koldere risikere du at skade bygningen og få problemer med fugt. Der
er ikke meget at spare ved at sænke temperaturen om natten,
for så skal du bare varme det mere op om morgenen. Men hvis
du derimod er væk i længere tid, kan det godt betale sig, at skrue
ned for temperaturen.
Med venlig hilsen Agendacentret
www.agendacenter.dk
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Imponerende start på vandsparekonkurrence
GMU har i samarbejde med Agendacenteret sat gang i en vandsparekonkurrence. De 13
familier, der har tilmeldt sig, skal i 4 måneder konkurrere om at bruge så lidt vand som
muligt. Resultatet efter den første måned er imponerende. I gennemsnit blev der i familierne kun brugt 59 liter vand om dagen pr. person. Til sammenligning brugte hver person i Hyldespjældet i gennemsnit 99 liter vand pr. dag i 2014.
Vinderen af den første måned blev Tove
Brønden. Tove formåede at kunne nøjes
med at bruge 40 liter om dagen. Men det
skal heller ikke være en hemmelighed, at
hun har gjort en stor indsats for ikke at
bruge så meget vand. Bl.a. har hun
ændret på den måde hun vasker op, tager
bad på, og trækker ud i toilettet.
Mht. at bade, så har hun kun badet hver
anden dag, og har taget kortere bade,
hvor der er blevet slukket for vandet
imens hun har sæbet sig ind.
Når hun har vasket op, har hun brugt en
gryde eller skål til at skylle af i, og har
efterfølgende, i stedet for at fylde en hel
balje med vand, startet med kun at fylde
den lidt op og vasket glassene rene.
Skyllevandet til glassene har hun så
brugt til at fylde baljen yderligere op.
Alt i alt gik hun fra 109 til 40 liter! Flot
og tillykke med et velfortjent gavekort til
blomsterhandleren

For Tove er der gået sport i at bruge så
lidt vand som muligt, hvilket resulterede i
et gavekort til Tuana blomster

Det bliver spændende at se, om deltagerne kan holde det lave niveau i de kommende
måneder.
Venlig hilsen
Det Grønne Miljøudvalg og Agendacentret
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Efterlysning:
Jeg boede i Hyldespjældet lige i starten 1975-1979 (og redigerede en gang i tiden Hyldeposten) inden jeg flyttede til Galgebakken, hvor jeg boede indtil 1984. Jeg har kikket i
mine gamle breve og dagbogsnotater fra den periode og husker at min daværende kæreste Lone og jeg spiste i madklub sammen med Mogens og Sonja og deres to børn
Tanja og Flemming. Jeg vil gerne komme i kontakt med dem og tænkte at der måske er
nogen i Hyldespjældet som stadigvæk husker deres efternavn(e) – og måske endda
hvor de er flyttet hen?
Mange hilsner,
Thomas Söderqvist
Strindbergsvej 24
2500 Valby
28753801
ths@sund.ku.dk

DE FIRBENEDE
Henvendelse på hverdage mellem kl. 9-10
Dyrlæge Inger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev
4632 Bjæverskov
Telefon: 34 82 82 02

Kommer der en ubehagelig lugt af kloak fra dit varmeskab, så er det vandlåsen, der er tør. I varmeskabet er der en lille hvid tragt - det er vandlåsen.
Da der i sagens natur er varmt i varmeskabet, fordamper vandet nede i tragten / vandlåsen, og får du ikke hældt et glas vand i tragten i tide, så begynder det at lugte. Kom derfor lidt vand i tragten en gang i mellem.
Red
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Sådan lufter du ud i Hyldespjældet
Hyldespjældet blev bygget umiddelbart efter energikrisen i 70-erne, hvor husene
skulle være tætte for at spare på varmen. Men når husene er tætte, er det nødvendigt bevidst at sørge for udskiftning af indendørsluften. Manglende udluftning
giver et dårligt indeklima, som er direkte sundhedsskadelig.

Fugten skal ud
En person producerer typisk 3-4 liter fugt i døgnet ved ånde, sved, madlavning,
bad og rengøring - og den fugt skal ud af boligen!
* Luft effektivt ud med gennemtræk i et minut eller to nogle gange om dagen!
* Samler der sig fugt på vinduerne, så tør det væk og luft ud!
* Brug tørresnoren ude - tør ikke tøj indendørs!
* Bruge altid emhætten og grydelåg, når du laver mad!
* Skrab altid gulv og vægge af efter bad. Tør efter med en klud!
* Luft godt ud efter bad!
* Hæng evt. våde håndklæder og karklude til tørre udenfor!
* Lad ikke vand stå i gryder og pander!
* Mange potteplanter, mange udluftninger!
* Luft ud efter gulvvask!
Jo mere du er hjemme, jo oftere skal du lufte ud. Gennemtræk er meget bedre
end et vindue på klem hele dagen – især i varmesæsonen!

Alle skal lufte ud....
Det Grønne Miljø Udvalg
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Andespil i caféen

KOM OG VIND JULEANDEN
Søndag d. 8. november
(andespil)
Spillet starter kl. 14:00
Cafeen 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 & caféstyregruppen
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JULEBANKO
Søndag d. 29. november
Spillet starter kl. 14:00
Cafeen 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
& caféstyregruppen
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Livets gang i caféen
Siden sidste Hyldepost har vi fået fejret caféens 25 års jubilæum. En super dejlig dag med underholdning, kagekonkurrence, grillmiddag og danse
musik. En stor tak til alle der deltog med de velsmagende og super fine kager – Jørgen Lou løb med præmien for den mest kreative kage og Torben Nikolajsen vandt
præmien for bedste smag.
I køkkenet starter Bibi i et 13 ugers praktikforløb fra d. 20/10-15 og vil kun være
her 13 timer om ugen. Gitte Larsson er fortsat fast grøntsags snitter.
Banko d. 8. november afholdes som andespil – hvor du kan blive den heldige vinder
af anden til Mortens aften – Der bliver sat 6 ænder på høj kant ;-) – så kig forbi caféen og deltag.
Inden vi får set os om, står julen for døren og det er tid til årets julesysler.

Lørdag d. 28. november afholdes der juleværksted hvor der pyntes juletræ, klippeklistres og bages julesmåkager.

Søndag d. 29. november vil Styregruppen i samarbejde med Victoria Dahl, afholde
årets store JULE-BANKO. Så kom og vær med – måske er det dig – der løber med
Julekammen, -anden eller en af de andre lækre præmier.

Vores årlige Julemiddag løber af stablen torsdag d. 17. december. Vi vil – traditionen tro - kåre årets mest flittige passere - så kom ned i caféen og nyd en dejlig julemiddag og få ønsket din nabo og andre hyldeboere en rigtig god jul. Denne aften er
årets travleste – så vi kan desværre ikke servere ”mad ud af huset” .
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Menu november
Tirsdag d. 3. november

Laksegratin m/ pastasalat og brød
Ølandshvededeller m/ purløgsdressing, pastasalat og brød
Torsdag d. 5. november

Club sandwich m/ stegt kylling, karrydressing og bacon samt salat
Champignon-timbale m/ sauce og kartofler
Tirsdag d. 10. november

Forlorne(mørbrad) Mortens aftenand m/ kartofler, sovs, tyttebær og rødkål

Ovnæggekage m/ kartofler, peberfrugt, salat og brød
Torsdag d. 12. november

Stegt oksekød med hvidkål og karry, salat og brød
Veg. lasagne m/ salat og brød

Der serveres
også dagens
suppe m/ brød.
Se menu skiltet
i caféen

Tirsdag d. 17. november

Grydestegt kylling m/ sauce og kartofler og agurkesalat
Indbagt fiskefars m/ rejer, purløgsdressing og salat
Torsdag d. 19. november

Koteletter i fad m/ peberfrugt, champignon og ærter samt ris

Stegte grøntsager m/ karrysauce og ris
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Tirsdag d. 24. november

Ristaffel m/ kylling, kokos, peanuts og ananas, samt ris
Paneret selleri m/ rørt gedeoste creme og hasselnødder, salat og brød
Torsdag d. 26. november

Stuvede grønlangkål m/ brunede kartofler og hamburgerryg

Orientalsk kartoffelgryde m/ salat og brød

Menu december
Tirsdag d. 1. december

Hakket krydderbøffer m/ bagte kartofler, purløgsdressing og salat
Varm røget makrel m/ stuvede dildkartofler og salat
Torsdag d. 3. december

Orientalsk andelår i rødkarry m/ litchifrugt og ris
Rødkål/æble pizza m/ karamelliserede løg og valnødder samt salat
Tirsdag d. 8. december

Skipperlabskovs m/ rødbeder, rugbrød og persille
Sej m/ sellerifritter og rucola-tapanade og salat

Torsdag d. 10. december

Beuf Bourguignon m / kartoffelmos
Kartoffelblinis, m/ persillecreme og rødløg, lidt laks, salat og brød
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Tirsdag d. 15. december

Fiskefrikadeller m/ remulade sauce og kartofler
Peberfrugt/løgtærte m/ salat, dressing og brød
Torsdag d. 17. december

Flæskesteg m/ hvide og brunede kartofler, rødkål og sovs
Nøddepostej m/ hvide og brunede kartofler, rødkål og sovs
Ris a´la mande m/ kirsebærsovs

Priser Hyldeboere:
Voksne:

Priser gæster:

42 kroner

Voksne:

50 kroner

Børn 7-14: 20 kroner

Børn 7-14: 30 kroner

Børn 3-6: 10 kroner

Børn 3-6: 20 kroner

Cafeen holder julelukket
fra d. 20. december 2014 til d. 12. januar 2014,

Vi åbner op igen tirsdag d. 12. januar.
God jul og rigtig godt nytår
– menuen for januar måned vil kunne ses på www.hyldenet.dk
i starten af januar
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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 beboerhuse 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 Hyldecaféen en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Hyldecaféen skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).
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Redaktionen modtager meget gerne info ang. ændringer
af navne, adresser og telefonnumre.
Red.

I Hyldespjældet er der god plads til frivillige. Vil du også være med, lave noget fornuftigt, noget du brænder for, og gøre ting sammen med andre hyldeboere, så kig i listerne sidst i Hyldeposten. Der kan du se hvilke muligheder
der er. Hvis det er en ny aktivitet, du gerne vil starte op, kan du annoncere efter ligesindede her i bladet og/eller kontakte Afdelingsbestyrelsen med dit
forslag. God fornøjelse.
Red

Tøjbytteboden!!!!!!!!
Tøj- og bogbytteboden passes af en gruppe frivillige, der sørger for at
tøjet bliver sorteret og lagt på plads.
Der er mange, der kommer med tøj og mange, der henter, vi mangler bare nogen, der vil hjælpe med at holde den åben søndage kl. 12.30 - 14.00.
Du kan få nærmere oplysninger ved henvendelse til:
Elisa Christiansen, tlf. 6990 5001
Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf. 6073 7666
Anne Duer-Jensen Skipperlængen 6, tlf. 2679 0429
Mette Nielsen, Suderlængen 2, tlf. 61304539
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Det kan gost være, der er langt til Paris, men…..

Fra Albertslund er der 1.017 km til Paris og Klimakonferencen ”COP 21”. Det står der i
hvert fald på skiltet i Kanalens Kvarter ud for Agenda Centeret.
Klimakonferencen afholdes i december, og den er vigtig! For der er lagt op til, at alverdens
ledere indgår en global klimaaftale, der skal sikre, at temperaturen på kloden ikke stiger
mere end 2 grader. I dag er temperaturen allerede steget omkring 1 grad, og det er slemt
nok, med voldsommere storme, temperaturudsving, smeltende ismasser og mange flere
skybrud. Lykkes det ikke at få en global aftale på plads, bliver det for alvor, alvor!!
Det var i øvrigt den aftale, der kiksede på COP 15 i København i 2009. I de mellemliggende
år, har der været forhandlet og forhandlet og forhandlet, og nu er det så endnu vigtigere, at
det lykkes denne gang. Men det er desværre langt fra givet.
Til gengæld er det helt sikkert, hvad enten der kommer en aftale eller ej, at vi i Albertslund,
i vores boligområder, hjem og i vores hverdagsliv skal fortsætte med at gøre, hvad vi kan
for ikke at bruge mere energi end højest nødvendigt. Samtidig skal energiselskaberne hurtigst muligt omstille til vedvarende energi, så vi undgår udledningen af CO2 fra olie, kul og
gas og dermed klimaforandringer.
Derfor er der også en pil på skiltet i Kanalen, hvorpå der står ”0,009 km Agenda Centeret”.
Vil man lokalt være en del af den store nødvendige globale omstillingsproces, så er der
altid hjælp og inspiration at henne 9 meter henne ad gaden

Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
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Nyt fra Brugergruppen sep. 2015
Fuld gang i debatten om de nye affaldsordninger
Der er fuld gang i debatten i boligområderne om, hvilken affaldsordning de hver især
skal vælge. Beslutningen skal meldes ind til kommunen seneste den 1. november. I de
nye ordninger skal beboerne kunne komme af med syv fraktioner tæt på boligen. Det er
hhv.: Madaffald, plast, pap/karton, metal, glas, papir og rest. De nye affaldsordninger
skal være klar til at blive taget i brug den 1.10.2016. Formålet med det hele er at øge
vores genbrug fra 22% i dag til 50%.

Affaldstaksterne falder til næste år
Selv om vi skal have nye affaldsordninger med mere sortering, falder taksterne i 2016.
Det skyldes flere ting. En af dem er, at vi er gået sammen med fire andre kommuner om
at udbyde indsamlingen af vores affald – det giver en stordriftsfordel. En anden betydelig faktor er, at parcelhusene fremover skal ringe for at få afhentet storskrald og haveaffald. Det sker ikke længere automatisk. Alt i alt er det meget tilfredsstillende, at vi kan
indføre et nyt affaldssystem med meget mere sortering til billigere penge.

Varmetakster falder og stiger i 2016
Lige som vand og affald er også varmeværket et hvile-i-sig-selv selskab. Det betyder,
at der ikke er nogen, der skal tjene penge på varmen. Og kommer varmeværket til at
opkræve for meget det ene år, så skal taksterne sættes ned det næste år - og omvendt. I
2016 bliver den variable takst (det man betaler for den varme, man bruger) sat ned,
mens den faste takst (det man betaler for antallet af m2 boligen er på) stiger.

Energi-spare-aktiviteterne virker og fortsætter
I 2007 fik vi vores første Energispareplan. Gennem årene har den støttet en
lang række energibesparende tiltag i byen – både i boliger, offentlige institutioner og
virksomheder. Siden 2007 er det årlige varme- og elforbrug i Albertslund faldet med
60.000 MWh. Indsatsen virker altså, og derfor besluttede Brugergruppen også, at Energispareplanen skal fortsætte. I 2016 er der afsat 9,5 millioner kr. til formålet.
Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/
brugergruppen.
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe
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Kanontilbud (specielt) til børn og unge:
Vi giver 20 kroner for en pose afbrændt fyrværkeri
Den 31.12. skal der, som vanen byder, være fest og fyrværkeri!
Og den 1.1. skal der, som vanen også byder, ryddes op 

Derfor inviterer vi igen på frisk luft og til at starte året med en god gerning når vi give en tyver for hver fyldt bærepose med stort og småt fyrværkeri, som er samlet op i Hyldespjældet og som du kommer og afleverer på:

Genbrugsgården
fredag d.1.1.2014 mellem kl. 14 og 15
Og det er tilladt at komme flere gange og med mange poser.....

Godt nytår (når den tid kommer..)
Det grønne miljø udvalg

Husk:
- Instruer børnene om at fyrværkeri kan være farligt!

- Gå ikke tilbage til en fuser!

- Sikkerhed frem for alt

Vores affald skal ned i underjordiske beholdere. Det har Beboermødet
besluttet. Når vi til oktober næste år, skal til at sortere al vores dagrenovation i glas, papir, plast, metal, pap/karton, madaffanld og rest, så
skal vi aflevere det i nedgravede beholdere i 7 affaldsøer. Det bliver noget kønnere at se på, end alle de containere, vi har stående i dag.
Red.
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Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen
Janne E. Storm

Krageslippen 11

61 77 86 91

Marianne Grøn

Åleslippen 23

Charlotte Cornelius

Tømmerstræde 1

22 32 04 99

Miriam Holst

Åleslippen 57

29 27 79 43

Vinie Hansen

Tømmerstræde 3

40 22 78 90

Helene Eskildsen

Høkerlængen 6

43 64 96 86

Jens Theisen

Tømmerstræde 1

23 69 61 16

Povl Markussen

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 67 47

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Merete Larsen

Torvelængerne 11

41 43 49 82

Marianne Bahl

Høkerlængen 11

31 11 16 64

Henning Larsen

Torvelængerne 11

31 61 10 97

Det grønne miljøudvalg

Haveforeningen Salatfadet og Domen

Povl Markussen

Husdyrudvalget

Kommunens brugergruppe
Helene Eskildsen (suppleant)

Høkerlængen 6

43 64 96 86

Povl Markussen

Tømmerstræde 3

27 64 05 94
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Klunsergruppen
Bahjat Chamani

Tingstræderne 1

50 37 48 70

Bjarne Buzdeweicz

Støvlestræde 5

40 10 23 33

Gitte og Ole

Tingstræderne 15

22 71 56 97

Helene Eskildsen

Høkerlængen 6

43 64 96 86

Grethe Dencher

Mesterslippen 8

Jan Dahl

Maglestræde 13

25 37 32 40

Laila Kiss

Torveslipperne 15

28 99 74 47

Lasse Eskildsen

Høkerlængen 6

43 64 96 86

Leif Strandbech

Torveslipperne 13

43 64 32 38

Morten Rude

Væverlængen 4

26 82 80 94

Palle Nielsen

Potterstræde 4

43 64 24 08

Patrick Wilson

Pugestræde 9

61 60 89 03

Peter Kristensen

Åleslippen 1

23 31 86 42

Povl Markussen

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Tobias Nielsen

Tværslippen 7

28 40 78 44

Troels Vitt

Torvelængerne 5

28 58 55 55

Henning Larsen

Torvelængerne 11

31 61 10 97

Nina Rytter

Torveslipperne 8

41 59 06 10

Michael Larsen

Store Torv 23

53 63 47 81

Thomas Ottesen

Tværslippen 5

60 81 86 76

Gert Pedersen

Bryggerlængen 26

43 62 33 83

Mikkel Pandrup

Torveslipperne 14

Morten Rude

Væverlængen 4

26 82 80 94

Povl Markussen

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Lammelauget

Motionslokaleudvalget

Brian Norup Poulsen
Gitte Elise Klausen

Snorrestræde 13

Grethe Dencher

Mesterslippen 8

Mirian Holst

Åleslippen 57

Laila Kiss

Torveslipperne 15
24

29 27 79 43

Nyindflytterudvalg
Jan Dahl
Miriam Holst

Maglestræde 13
Åleslippen 5

25 37 32 40
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

22 71 56 97

Per Zoffmann Jessen,

Åleslippen 57

21 22 75 13

25 37 32 40

Mail: skulpturbank@hyldenet.dk
Hjemmeside: www.skulpturbank.dk

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

Anne Tittmann

Høkerlængen 9

25 96 94 55

Ida Hjælmhof

Bryggerlængen 34

21 91 72 83

Jan Dahl

Maglestræde 13

25 37 32 40

Laila Kiss

Torveslipperne 15

28 99 74 47

Ole Kristensen

Tingstræderne 15

22 71 56 97

Victoria Dahl

Storetorv 5

60 73 76 66

Jens Thejsen

Tømmerstræde 1

23 69 61 16

Udearealudvalget
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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

Janos Katona

Storetorv 6

43 63 62 04

Boremaskine
Jan Dahl

Maglestræde 13

25 37 32 40

Bordtennis og gymnastiksal

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

Potterstræde 4

40 10 23 33

Storetorv 5

60 73 76 66

Torvelængerne 8

43 62 38 37

Havefræser
Palle Nielsen
Kattetransportkasse
Victoria Dahl
Keramik
Harry Lind
Større haveredskaber:

Henv.: Kl. 17-18

Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Bjarne Bruzdewicz

Støvlestræde 5

40 10 23 33

Bjarne Bruzdewicz

Støvlestræde 5

40 10 23 33

Jørgen Lou
Morten Rude
Patrick Wilson
Peter Kristensen

Færgeslippen 1
Væverlængen 4
Pugestræde 9
Åleslippen 1

26 20 32 03
26 82 80 94
61 60 89 03
23 31 86 42

Træværkstedet
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Kontaktadresser i Hyldespjældet

Afdelingsbestyrelsen
FU

Vinie Hansen

Tømmerstræde 3

40 22 78 90

FU

Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 67 47

Medl.

Laila Kiss

Torveslipperne 15

28 99 74 47

Jørgen Lou

Færgeslippen 1

Kasserer

Per Zoffmann

Åleslippen 57

21 22 75 13

Suppleant

Henning Larsen

Torvelængerne 11

31 61 10 97

Marianne Faust Pedersen

Tømmerstræde 1

60 88 60 31

Sekretær

Bente Eskildsen

Ejendomskontoret

60 35 27 06

Revisor

Ole Kristensen

Tingstræderne 15

22 71 56 97

Birgit Dahl

Maglestræde 13

22 98 38 39

Repræsentantskabet BO-VEST
Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 6747

Hyldeposten
Redaktion:

Lone Rohr Kristensen

Åleslippen 1

23 31 86 43

Povl Markussen

Tømmerstræde 3

27 64 05 94

Ekstern post:

Tove Schouw

Høkerlængen 5

Trykker:
Uddelere:

Elisa Christiansen
Birgit Dahl

Suderlængen 11
Maglestræde 13

Marianne Simonsen
Palle Nielsen

Tingstræderne 24
Potterstræde 4

22 80 99 99

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

Søndag kl. 12:30 til 14:00
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Afleveringsfrist
til næste nummer

Hyldeposten
16. dec 2015
Indlæg sendes til:

pm@hyldenet.dk
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