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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   

FORSIDEFOTO: Væltepeter hjemme igen
Så kom Steen Christensens skulptur på palds i Hyldespojældet igen.
Velkommen hjem
Redaktionen ☺
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Der afholdes ordinært beboermøde den 25. marts 2020 
kl. 19.00 i beboerhuset, Store Torv

Dagsorden:
1.  Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet
2.  Status på helhedsplanen
3.  Regnskab 2019, herunder cafe, udlejning og aktivitetsbudget
4.  Status på det digitale beboerdemokrati
5.  Status fra parkeringsudvalget
6.  Status fra trafikudvalget
7.  Husdyr:
      -  Revision af husdyrregler og
      -  Revison af kommussorium for husdyrudvalget
8.  Indkomne forslag
9.  Beretninger fra:
      -  Afdelingsbestyrelsen
      -  Cafestyregruppen
      -  Husdyrudvalget
      -   Skulpturudvalget, herunder orientering om indkøb af  skulpturen ”Sæl med udlængsel”
10.  fdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2020
11.  Valg til afdelingsbestyrelsen
12.  Valg til cafestyregruppen
13.  Valg til husdyrudvalget
14.  Valg til skulpturudvalget
15.  Suppleringsvalg til motionsudvalget
16.  Valg af to interne revisorer
17.  Valg af to redaktører til hyldenet.dk
18.  Valg af to redaktører til Hyldeposten
19.  Valg til Albertslund brugergruppe
20.  Orientering om VAs generalforsamling den 19. maj 2020
21.  Eventuelt
22.  Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 11. 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 18. 
marts og kan ses på den digitale hjemmeside.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Velkommen til nyansat ejendomsmester
Afdelingsbestyrelsen vil gerne byde velkommen til Danny Stilling, som er ansat i 
en nyoprettet stilling som ejendomsmester. Ejendomsmesterstillingen erstatter den 
tidligere 1. mand og er således en opgradering bl.a. som følge af den kommende 
helhedsplan.

Behandling af budget 2020
I sidste nummer af Hyldeposten skrev vi, at budget 2020 ville blive behandlet på kom-
munalbestyrelsens møde i februar. Det blev det ikke, men er først til behandling på 
mødet den 10. marts 2020.

Kom og tal med afdelingsbestyrelsen
Vi har også holdt ” Åbent hus” i 2020 i januar og februar på kon-
toret på Store Torv 39. Der har kun været få beboere, som har 
benyttet sig af det. På mødet i januar kom en beboer og spurgte 
ind til planerne for de tre-etagers boliger og mulighederne for gen-
husning. På mødet i februar deltog der ingen beboere. Det sidste 
møde  er planlagt til den 1. marts 2020. Herefter vil vi evaluere 
tiltaget og vurdere, om det giver mening at fortsætte i denne form.

Anvendelse af lægens lokaler
I sidste nummer af Hyldeposten havde vi indkaldt til et møde om anvendelse af de 
tomme lokaler, mens vi venter på helhedsplanen. Et beboermøde har tidligere be-
sluttet, at det skal undersøges om Landsbyggefonden vil medvirke økonomisk til at 
ombygge lokalerne til tilgængelighedsboliger.
Vi var fem, der mødtes for at diskutere de mulige anvendelsesmuligheder.
Imidlertid har det nye rådgiverteam fra Rambøll lagt billet ind på lokalerne for at op-
rette et permanent byggekontor i afdelingen. Det, synes vi, er en god ide, som skal 
fremmes frem for andre tiltag. 

Legepladsinspektion
Hvert år får vi gennemgået vores legepladser, og resultaterne gen-
nemgås på et afdelingsbestyrelsesmøde, senest på mødet i januar.
Der skal derfor ske mindre reperationer, som udføres af driften, mens 
større ting foretages af de oprindelige leverandøren.  Bl.a. er den 
store gynge på Harry Postter taget ned, mens noget råd i træværket 
repareres af Hampus. 
En skulptur er også gået i råd, og dette tager skulpturudvalget sig af. 
Legepladsen for de helt små med nordiske dyr mangler vedligeholdelse. Driften laver 
en besigtigelse af de forskellige legepladsredskaber  for at vurdere, hvad der videre 

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 
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skal ske, og om den trækunstner, som har lavet dyrene, evt. skal på banen igen.
Legepladsen ved cafeen er meget nedbrudt, og spørgsmålet er, hvad der skal ske 
med den. Dette tages op på næste afdelingsbestyrelsesmøde, hvor vi også vil over-
veje, om der skal nedsættes et legepladsudvalg.

Skimmel i boligerne
Hvert år i januar, februar stiger anmeldelserne om skimmel i boligerne. Således også 
i år hvor en beboer oprettede en meningsmåling på FB for at få ” et indtryk af, hvor 
mange beboere, der oplever problemer med skimmel i deres bolig – og i hvor høj 
grad.”
Det reagerede mange beboere på, idet 46 svarede i mindre grad, 36 i større grad, 23 
at det har medført helbredsproblemer og 11 svarede nej til skimmel.
Derfor besluttede vi at indkalde til et ekstraordinært beboermøde om skimmel den 
25. februar og bede driften sende en skrivelse ud til alle beboere om at melde skim-
melproblemer til ejendomskontoret, så boligerne kan blive undersøgt nærmere og 
de udsatte steder saneret.

Ejendomskontoret har modtaget 31 henvendelser. Undersøgelsens resultater kan 
læses andetsteds i Hyldeposten.
Vi har ligeledes bedt driften om en mere detaljeret beskrivelse af procedurene for 
sanering af boliger med skimmel, herunder frister for, hvor længe, der må gå, inden 
der foretages noget i boligen.

Bebormøde med regnskab og valg
Vi afholder det ordinære beboermøde med regnskab og valg til afdelingsbestyrelse 
og udvalg den 25. marts.
Dagsordenen kan ses her i Hyldeposten og på den digitale hjemmeside fra den 26. 
februar. Her kan beboerne kommentere punkterne på dagsordenen og stille forslag 
senest den 11.marts . 
Hyldetryk med materiale til de forskellige punkter uddeles senest den 17. marts.

Vil du gøre rent i cafeen?
Vi mangler en beboer, som vil påtage sig at gøre 
rent i cafeen efter spisning og efter udlejning i 
weekenden.

Det drejer sig om ca. 4-6 timer om ugen.
Løn efter overenskomst.

Henvendelse på ejendomskontoret
Jesper Handskemager
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Nyt lag på brændemuren
Brændemuren ved Snorrestræde vokser. Nu er der blevet lagt 
nyt træ på den, til glæde for alt det krible-krable, der lever af den 
slags. Her i foråret skal der også jord på og plantes urter på den, 
så der rigtig kan komme gang i biodiversiteten 

Redaktionen  ☺

                        

                   F Æ L L E S S A N G

Kan du lide at synge og synge sammen med andre

Så kom til sangaften i cafeen

Morten Praem fra Albertslund Musikskole spiller til sangene

Fredag den   6. marts
fredag den  24. april 

Begge dage kl. 19.30-21.30
Alle dage kl. 19.30-21.30

Velkommen
Cafestyregruppen
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Fastelavn er mit navn....
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NYT FRA DRIFTEN
Nyt ansigt på ejendomskontoret :
Danny Stilling er startet som Ejendomsmester den 2. ja-
nuar. Danny kommer fra en stilling som mesterassistent 
DAB, hvor han har varetaget beboerbetjening og udført 
beboeropgaver. Danny har to børn og en kæreste og bor 
i hus i Ferslev ved Skibby.

Danny vil være den som i høj grad vil være ansigtet over 
for beboer på ejendomskontoret, og være den som koor-
dinerer løsning af de daglige opgaver.

Skure:
I skrivende stund er opmærkning af alle skure ved at blive gennemført. Formået 
er, at få en nem og sikker måde at holde styr på alle skure. Det skal bruges til, 
når vi vedligeholder med maling og foretager løbende udbedringer, for eksempel 
skursider.I år skal den første generation af nye skure med grønne tages males. Her 
vil opmærkning gøre det nemmere for os og leverandør at holde styr på hvilke skure, 
der er med i opgaverne, og hvis der er fejl eller mangler, hvilke konkrete skure det 
drejer sig om.

Udskiftning af målere:

Alle målere er skiftet, så gener fra lukning af vand skulle være overstået. Senere på 
året gennemgås alle boliger, så vi kan sikre, at alle hovedhaner til koldt vand virker. 
Dette skal sikre, at vi i fremtiden ikke behøver at lukke for andre boliger, når der er 
fejl på vandinstallation et sted.

Overdækning af fjernvarmebrønd: 
Der er kommet skur oven på fjernvarmebrønd ved stien op til Galgebakken (ved 
brændemuren). Skuret gør det muligt at foretage løbende service på fjernvarme, i 
perioden frem til det skal renoveres, hvilke er planlagt til at skulle ske i løbet af et par 
år eller tre.

Opgravning i Ulkestræde:
Varmeforsyning har oplyst at Wicotec kommer i slutningen af uge 
(9) og begynder at udbedre bruddet, og varmeforsyningen oplyser 
at det vil tage 2-3 uger, hvilket betyder, at arbejdet er afsluttet cirka 
midt i marts.

Opgravning ved Cafe:
Der er gravet op i Humleslippen ved Cafeen. Forsyning søger at 
forbinde koldvandsforsyningen således, at der vil være større flek-
sibilitet ved lukning af vand. Opgaven volder vanskeligheder og har 
derfor trukket ud.
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Vaskeri:

Der er installeret fugt og temperaturstyret udluftning på vaskeri. Der 
betyder, at der starter udluftning, når temperaturen eller fugten bliver 
for høj. Det skulle fjerne de gener, som mange har oplevet - særligt 
med høj temperatur i vaskeriet. 

HarryPotter:

I forbindelse med sikkerhedsgennemgang af alle legepladser i Hyldespjældet, blev 
der fundet en fejl på gyngestativet til netgyngen. Ved nærmere eftersyn har det har 
vist sig, at der er slid/tæring i stolper. Derfor skiftes stativet. Så snart det ny stativ er 
oppe, kommer netgyngen på igen.'

Hvad gør du, hvis din vandregning er høj? 
Hvis du har fået en stor regning, så tjek som det første om dit wc løber. Det kan 
i givet fald løbe op i mange tusind kroner. Tjek ved at tage et stykke wc-papir og 
tryk det mod bagvæggen nede i kummen. Bliver papiret vådt og bliver det ved med 
at suge vand, så er dit wc utæt, og det skal stoppes = ned på ejendomskontoret.

Hvis wc' et ikke løber, så overvej, om I har ændret vaner det seneste år. Flere i lej-
ligheden? Længere bade? Mindre i sommerhus? Ingen sommerferie? Store børn 
giver større forbrug.

Hvis det heller ikke er det, så aflæs måleren hver dag på 
samme tidspunkt for at finde ud af, ”hvor meget vand brugte 
vi i dag”, og når der er forskel på dags-forbrugene, hvorfor 
er der så det? Det kan også bruges til at tjekke, om der 
måles et forbrug, når der ikke er nogen hjemme. I parentes 
bemærket skal man ikke være bekymret for og de rørbrud, 
der har været rundt om i Hyldespjældet, om de kan få vores 
måler til at gå amok. Det kan de ikke. Vores måler, måler 
kun på det vand, der er kommet ind i lejligheden. Måleren 
kan ikke registrere, hvad der foregår ude i stræderne.

Hvis du stadig ikke har fundet forklaringen på det store forbrug, så er det, du kan 
begynde at overveje at få tjekket din måler. I givet fald skal du kontakte HOFOR. 
Hvis der er en fejl på måleren, så betaler HOFOR (det vil sige fællesskabet) for ef-
tersyn og test. Men er der ikke en fejl på vandmåleren, skal du selv betale kostpri-
sen for undersøgelsen. Og i øvrigt, hvis det er måleren, den er gal med, så får du 
også reguleret dit forbrug i regningsperioden, hvor den har været gal. Dit forbrug 
bliver så skønsmæssigt anslået (typisk til samme niveau som året forud), og så får 
du de penge tilbage, du har betalt for meget. Du skal derfor ikke protestere over 
en høj regning, ved ikke at betale den! Det bliver det kun dyrere af. Dels kommer 
der gebyrer på og i sidste ende, kan der blive lukket for vandet - og så koster det 
at få åbnet igen. Det er både bøvlet og dyrt – ret dyrt.

Vh Povl Markussen / GMU
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HUNDELORTE
Her i Hyldespjældet er svineriet med hundelorte 
taget til: Så husk poser til at samle din hunds 
efterladenskaber op, når I går tur..

Der er beholdere flere steder i Hyldespjældet 
med HØM-HØM-poser.

Poser skal smides i affaldsbeholderen for restaf-
fald. 

Poserne kan også købes i supermarkederne til 
få penge. 

Der findes endvidere små beholdere/ /despen-
sere, som man kan have poserne i. 

 Redaktionen ☺

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

Redaktionen ☺

  Spiseklub
Vi fortsætter med spiseklubben i marts frem til påske.

Det er desværre ikke lykkedes at finde en ny caféleder.

Stillingen genopslås og indtil da, forsøger vi med en vikar. 

Spiseklubben holder.åbent en gang om ugen hver torsdag, kl. 17.30-18.30.

Vi serverer to retter mad, en kød- og en vegetarret af en pris på 35 kr. for voksne 
og 20 kr. for børn.  Børn under 10 år spiser gratis.

Vi anoncerer menuen på FB og hyldenet.dk mandag aften og du skal tilmelde dig 
senest tirsdag kl. 20.00 til vih@hyldenet.dk eller mobil 40227890.

Venlig hilsen
Charlotte Cornelius Lillian Henriksen, 
Miriam Holst, Vinie Hansen

Cafestyregruppen
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cfStatus på skimmeundersøgelse 2020 (den 21. februar)
Der er udsendt skrivelse til alle beboere den 17. januar 2020. 

På baggrund af skrivelse og de sager, der kommet på anden måde, er der d.d. 31 
henvendelser.

Der er aftaler eller lagt besked til alle.
- 31 henvendelser
- 28 besigtigelser
- 2 sager hvor der ikke lavet aftale endnu
- 1 sag hvor beboer har skrevet, at der ikke er skimmel 

I 8 sager skal der ikke udføres arbejde i boligen, eller hvor der ikke er 
skimmel.

I 2 sager er problemet alene fuger i badeværelse.

I 13 sager er der aftalt forskellige arbejder. Typisk at der nedtages tapet, 
foretages afrensning af væg, og males med Silikatmaling1 fx under trap-
pen eller på ydervægge, fx omkring hoveddør. Heraf 2 boliger, hvor der 
foretages loggerundersøgelse.

I 1 sag undersøges boligen, mens der er genhusning.

Sammenligning af 2016/17 undersøgelsen og 2020 undersøgelse: 

Der er 5 gengangere:

- En bolig, med en ældre beboer, der skal have særlig hjælp (samme   
  beboer)
- En bolig, hvor der skal afrenses og nedtages tapet i et nyt rum    
  (samme beboer)
- En bolig, hvor der kun er fugt i vinduer, ikke tegn på skimmel (ny  
  beboer)
- En bolig, hvor er der skimmel i flere rum, der skal foretages fugtun 
  dersøgelse med logger (samme beboer)
- En bolig hvor der ikke er tegn på skimmel (samme beboer)

Loggerundersøgelse:

Der er gennemført loggerundersøgelser i 3 boliger i vinter 19/20, som 
i alle 3 dage viste, at der ikke varmes tilstrækkeligt op, eller ikke luftes 
tilstrækkeligt ud.

Jesper  Handskemager :o)

1 Diffusionsåben maling der lader væggen ånde og dermed mulighed for, at even-
tuel fugt nemt kan kommer væk, og samtidig har den fordel, at der ikke er så me-
get næring til eventuel skimmel.
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BESØG RENOVERINGSHJEMMESIDEN

HYLDESPJÆLDET-RENOVERING.DK
Her finder du seneste nyt, referater, rapporter,
information om genhusning og kontaktoplysninger. 

HAR DU SPØRGSMÅL
OM HYLDESPJÆLDETS
RENOVERING?

På hjemmesiden www.hyldespjældet-renovering.dk samles alle dokumenter og 
informationer om renoveringen. Så er der noget, du mangler eller er i tvivl om i fht. 
den store helhedsplan, vi skal i gang med, så er hjemmesiden et godt sted at starte. 

Redaktionen ☺
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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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Begræns mængden af parfume i din dagligdag
Flere og flere danskere udvikler parfumeallergi, og har du først fået parfumeallergi, 
så har du den resten af livet. 
Jo mere parfume du udsætter sig selv for, jo større er risikoen for at udvikle allergi. 
Derfor er det en god ide at skrue ned for parfumen, der hvor du kan.

Skru ned for antallet af produkter med parfume
Det er jo dejligt at ting dufter godt, så selvom det vil være bedst at droppe alt par-
fume, vil det for de fleste være mere realistisk at vælge at beholde nogle få produk-
ter, hvor du virkelig sætter pris på duften, og så undvære parfumen i de resterende 
produkter.

Mange produkter indeholder parfume
Og der er nok af produkter at tjekke op på. En lang række af de produkter vi bruger
til daglig, indeholder nemlig parfume, hvis ikke andet er angivet. Det er bl.a. 
plejeprodukter som shampoo, balsam, creme,
håndsæbe, deodorant og parfume og 
vaske- og rengøringsprodukter 
som                                  
opvaskemiddel, universalrengøring, wc-rens, 
vaskepulver m.m.                                           

 
Brug parfumefri deodorant og bodylotion     -                              
De produkter, der hyppigst fører til                                
parfumeallergi, er deodorant og 
bodylotion, der begge er produkter, 
der bliver på huden.. Derefter 
kommer produkter som                              
shampoo og håndsæbe,
så det vil være en 
god idé at undgå 
disse produkter..                                         

Med venlig hilsen 

Agenda Centeret 	

Tips til at nedsætte

din risiko for parfumeallergi

-  køb produkter mærket 

   "parfumefri", " uden parfume"

   eller mærket med Den Blå Krans

   eller Allérgy Certifide.

-  Hvis du vil bruge parfume, kan

         du  nøjes med at sprøjte det

                             på tøjet.                       
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  Oprettelse af seniorklub

Flere beboere har udtrykt ønske om, at vi får en seniorklub i Hyldespjældet.

Altså en klub for beboere 60+.

  
 
Derfor inviterer vi til møde den 29. marts kl. 15
 i afdelingsbestyrelsens lokale
ved ejendomskontoret Store Torv 39.

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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Status på Tårnet 
Projektet med at opføre et nyt tårn er desværre meget forsinket. Som det tidligere 
er oplyst er der efter udbud af opgaven indgået kontrakt med et smedefirma om 
produktion og opstilling af nyt Tårn. Da de afgivne priser ved licitationen lå langt 
over budgettet var det nødvendigt at finde muligheder for at reducere udgifterne. 
Efter en nærmere analyse blev det efter aftale med Tårnudvalget og Realdania be-
sluttet at ændre i konstruktionen så platformen i toppen af tårnet udgik. Det vil sige, 
at det aktuelle tårnprojekt er cylinderformet med to små reposer i toppen til at stå 
på. Projektet indeholder fortsat den særlige dobbeltsnoede trappe. Kontrakten med 
smeden er i øvrigt under forudsætning af, at de endelige konstruktive detaljer blev 
løst i samarbejde med ham.
 
Efter indgåelse af kontrakt er der 
imidlertid opstået nye tekniske 
udfordringer bl.a. at det ikke har 
været muligt for smeden at finde 
en leverandør, der kan galvani-
sere så store enkeltdele som der 
er forudsat. Bestræbelserne på at finde en leverandør har også omfattet den leve-
randør i Polen, der galvaniserede det første Tårn, men desværre uden held. Dertil 
kommer afklaring af en række detaljer omkring samlinger m.m. Afgørende for Niras i 
denne detaljering af konstruktionen har selvfølgelig været, at sikre tårnets stabilitet.
 
Udfordringerne i projektet har løbende været drøftet med Kuben Management, 
der  administrerer den særlige tilskudspulje for Realdania. Realdania har i to om-
gange øget det økonomiske tilskud til Tårnet. Udover de tekniske udfordringer om-
kring de konstruktive detaljer er projektet meget udfordret af det begrænsede bud-
get. Realdania har klart tilkendegivet, at der ikke er mulighed for yderligere tilskud 
ligesom det er Tårnudvalgets vurdering, at der ikke er mulighed for yderligere tilskud 
fra hverken de to afdelinger eller fra VA.
 
Her i januar ser det ud til, at der er endelig er en afklaring af de tekniske forhold i 
sigte. Tårnudvalget drøfter projektet en sidste gang på et møde i begyndelsen af 
februar. Opnås en aftale mellem sagens parter forventes det, at smeden kan opstille 
et nyt Tårn til den aftalte pris i løbet af foråret 2020. 
 
 Med venlig hilsen
 
Jesper Rasmussen Jesper Rasmussen
Seniorkonsulent
BO-VEST

P.s. Det omtalte møde i Tårnudvalget blev afholdt den 11.2., hvor det blev besluttet, 
at gå videre med Tårnet, som Jesper beskriver det.
Povl M.
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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.

15. marts
5. april (påskebanko)
3. maj
7. juni
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Udvalg og arbejdsgrupper

Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Lillian Henriksen Skipperlængen 11  61 33 10 56
Miriam Holst Åleslippen 57 29 27 79 43
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
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
Helene Eskildsen Høkerlængen 6 43 64 06 86
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 Åleslippen 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
Christina Jørgensen Torveslipperne 23 52 99 77 20
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,      91 66 16 93  

     Helle Kristofferen   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
Regitze Gørløv   20 72 94 11
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                      Åleslippen 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  
           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    Åleslippen 1         23 31 86 42
   Vibeke Lange   Sadelstræde 3         50 53 19 70
Sekretær  Bente Eskildsen   Ejendomskontoret       60 35 27 06
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  Åleslippen 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.)

Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666
                      Tøjbyttebod: Søndag kl. 10:00 -13:00

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til næste nummer af hyldepost nr. 395 
18. april 2020

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk


