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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   

Forsidefoto::
Planter til udplantning i græsplænen. I bestræbelsen på at skabe 
10% mere natur i Hyldespjældet, har "Ude Areal Udvalget" indkøbt 
insektvenlige planter, der vil bive udplantet i græsset ved Harry Potter 
og kælkebakken. 

Det bliver flot ☺☺ 
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Der afholdes ekstraordinært beboermøde 
den 31. august om husordenen kl. 19.30 i beboerhuset

På beboermødet den 21. juni blev det besluttet at afholde et temabeboermøde kun 
med punktet om revision af husordenen, så der er god tid til at debattere forslaget 
og komme med evt. ændringsforslag.

Forslaget er lagt på den digitale hjemmeside, så debatten også kan foregå der, og 
der kan stilles ændringsforslag, som andre beboere ligeledes kan kommentere.

Ændringsforslagene skal behandles på beboermødet, og målet er at få vedtaget et 
forslag til ny husorden, som efterfølgende sendes til digital afstemning.

Husordenen er tidligere uddelt til alle husstande, men kan også hentes på ejen-
domskontoret.

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

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Der afholdes budgetbeboermødeden 20. september 2021 
kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv 7

Dagsorden:

1.   Formalia, jnf. forretningsordenen for beboermødet
2.   Budget 2022 
3.   Indkomne forslag:
4.  Det grønne Miljøudvalg(GMU):
           a.  Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab
           b.  Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingsplan 2021-22
           c.  Valg til GMU (3 medlemmer)
5.   Udearealsudvalget(UAU):
           a.  Godkendelse af beretningen
           b. Valg til UAU (3 medlemmer)
6.    Valg til motionsudvalg (4 medlemmer)
7.   Valg til træværkstedsudvalg (4 medlemmer)
8.   Eventuelt
9.   Oplæsning og godkendelse af referat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 7. september til afdelingsbestyrelsen 
på n60@bo-vest.dk, på den digitale hjemmeside, adgang via hyldenet.dk, eller 
indleveret via brevsprækken Store Torv 39.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Tillykke med valgene

På beboermødet den 21. juni blev der valgt 26 beboere til afdelingsbestyrelse, udvalg og 
andre tillidsposter. Heraf var de 8 nyvalgte. Det er utrolig flot, at så mange beboere vil være 
med til at lave det frivillige beboerarbejde, som gør Hyldespjældet til mere end bare et sted 
at bo.

Temamøde om husordenen den 31. august

Der var mødt rigtig mange op til beboermødet, som gerne ville disku-
tere forslaget til ny husorden. For at få bedre tid til debatten og mulig-
heden for at stille ændringsforslag foreslog afdelingsbestyrelsen, at vi 
indkalder til et ekstraordinært beboermøde om husordenen efter som-
merferien. Det var der fuld opbakning til.

Opgradering af internettet

Det blev også enstemmigt godkendt, at administrationen skal indarbejde finansieringen af 
opgradering af internettet i antennebudgettet, som fremlægges til godkendelse på budget-
beboermødet den 20. september.

Husdyrudvalget 

Husdyrudvalget havde selv foreslået, at udvalget blev nedlagt, fordi mange opgaver som 
registrering, hundeposer mm. varetages af ejendomskontoret.  Dette bakkede beboermø-
det op om.

Indkomne forslag

Der var tre indkomne forslag. Det første handlede om solceller på parkeringspladser for at 
skaffe strøm til ladestandere. Der var tilslutning til, at det undersøges i forbindelse med det 
arbejde, som afdelingen skal til at i gang med for at etablere ladestandere.

Det andet forslag om bistader var der ikke opbakning til, da holdningen var, at 
der skal arbejdes for mere natur og dermed for flere vilde bier.

Det sidste forslag om at illuminere tårnet var der heller ikke opbakning til.

Seniorklubben holder sommerferie
Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er 
velkomne til at deltage i klubmøder og - aktiviteter. 

Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi i cafeen 
kl. 10-12 hver 2. mandag i ulige uger.

Første møde efter sommerferien er den 16. august

Kontakt Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk eller mobil 40227890
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I år brændte vi Coronaheksen af

Sankt Hansbål i Hyldespjældet
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Vi fejrer Hyldespjældets 45 års og Cafeens 30 års jubilæum, som 
blev aflyst sidste år pga. Corona med en sommerfest den 28. august.

Vi rejser det store cirkustelt, og Cafeen rykker ud på torvet. 

Vi sætter alle sejl til for at få en dag fyldt med aktiviteter for store 
og små.

Festen byder på forskellige oplevelser, aktiviteter og underholdning 
og slutter af med fællesspisning, musik og dans til kl. 24. 00.

Det foreløbige program byder på:

- Cykelringridning på plænen ved Harry Potter legepladsen

- Rundvisning i skulpturbanken

- Loppemarked

- Underholdning for børn

- Gratis kaffe- og kagebord

- Besøg i tårnet

- Grillmiddag

- Musik

Der er stadig plads til flere aktiviteter, hvis du har en god ide. Gerne 
noget for børnene. Det må gerne koste f.eks. 5-10.000 kr., da vi har 
sat penge af på aktivitetsbudgettet.

Henvend dig til afdelingsbestyrelsen på mail n60@bo-vest.

Det endelige program bliver omdelt til alle boliger efter sommerfe-
rien.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen 

SOMMERFESTENSOMMERFESTEN
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Kagekonkurrence og gratis kagebord
Til sommerfesten lørdag den 28. august vil vi gerne invitere til et fan-
tastisk kagebord. for at fejre cafeens 30 års jubilæum, som blev aflyst 
sidste år pga. Corona.
Vi håber derfor, at der findes nogle fantasifulde børne og voksne kage-
bagere, som vil lege med og deltage i en kagekonkurrence.

Vinderen i børnekonkurrencen får et børneklippekort til cafeen,    værdi 
kr. 180,00 Vinderen i voksenkonkurrencen får et voksenklippekort til 
cafeen,     værdi kr. 410,00

Kagerne bliver bedømt på, hvordan de ser ud, og hvordan de smager.

Hvis du har lyst til at deltage, skal du melde dig til Pernille i cafeen 
senest den 19. august.
Alle, der deltager med en kage, modtager som tak, et gavekort på 120,00 
kr. til en dagligvarebutik, når de afleverer kagen den 28. august kl. 13.30-
14.00 i cafeen.

Venlig hilsen
Cafestyregruppen

SOMMERFESTENSOMMERFESTEN
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SOMMERFESTENSOMMERFESTEN

Loppemarked

Har du lyst til at deltage i et 
loppemarked til sommerfe-
sten den 28. august?

Så henvend dig til :

John Christensen, 
Åleslippen 39, 
Mail: jlindbladc37@gmail.com
Mobil: 29476243
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Grillmiddag
Sommerfesten afsluttes med grillmiddag og musik på Store Torv. 

Vi serverer forskelligt grillet kød og pølser samt grillede grøntsager 
mm. til vegetarerne.

Pernille laver salater og flutes som tilbehør og en dejlig sommerdessert.

Fadøl, vin og vand sælges i baren.

Spisebilletter til festmiddagen kan købes i cafeen fra den 3.- 19. 
august.

Pris 50,00 for voksne, 25,00 for børn fra 10-14 år og børn under 10 år 
spiser gratis.

Gæster 100,00 for voksne og 50,00 for børn

Venlig hilsen

Cafestyregruppen

SOMMERFESTENSOMMERFESTEN
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Nyt fra Driften

Nyt fra DRIFTEN / Danny Stilling

Corona
Vi glæder os i driften over, at vi kan se lyset for enden af den kedelige Corona tunnel, som 
vi alle har været en del af siden foråret 2020. Efter vi ser flere og flere lempelser på krav til 
afstand, antal og brug af mundbind osv., kan vi forhåbentligt alle se en slutning på denne 
noget mørke periode. Jeg har dog haft en snak med folkene i driften om, at vi bibeholder 
mundbind de steder, hvor beboerne ønsker det, så vi ikke får skabt utryghed hos nogen. Vi 
bibeholder lukningen af ejendomskontoret, indtil videre, men forventer en tilretning bliver 
meldt ud i nærmeste fremtid. I denne periode bibeholder vi vores lempelige åbningstider 
”via vinduet”, hvor vi forsøger at tage dem der kommer i løbet af dagen, selv om det er uden 
for den normale 8.30 -10.30. 
Alle de beboere som vi har haft kontakt med, udviser en stor hjælpsomhed, og forståelse 
for de omstændigheder som vi alle er underlagt. Henvendelser via mail, eller telefon, bliver 
selvfølgelig håndteret så hurtigt vi kan.

Så mange tak fra vores side til alle jer, der er medvirkende til, at vi kan komme godt gennem 
den meget særlige og vanskelige situation.

Maling af hegn og skure
Der er rigtig mange, der har brugt tiden med isolation til at give hegn og 
skure en omgang. Vi tilbyder stadig af aflevere maling på adressen, som vi 
har gjort under hele Corona.

For- og bagbede
Man må sige, at sommeren er dukket op, og kombination af vand og varme, 
har fået vores grønne områder til at eksplodere. En lille reminder håndte-
ringen: Beboeren har ansvaret for vedligeholdelse af sin have, forstræde og 
bagstræde ud til stiarealet. Arealerne skal fremtræde ryddede, og ukrudts-
bekæmpelse skal foretages mindst 3 gange årligt, og der skal slås græs 
jævnligt. Det betyder, at beboerne selv kan beslutte at stå for renholdelse 
af for- og bagbede, men bemærk venligst, at det ikke indebærer at fælde 
træer. Beboeren må foretage nænsom beskæring eller lade det foretage af 
driften. Hvis du er i tvivl, kontakt venligst UAU, da det er UAU, der har 
kompetencen på dette område. 
Husk at fristerne for at ordne for- og bagbede er 15/5, 31/7 og 30/9.

Test af bed sammensætning
De boliger, hvor vi rydder for/bagbede, har vi ikke særlig meget tid til hver, så vi har løbende 
haft udfordringer med at bakke op om ”vild  med vilje” eller den generelle biodiversitet, vi 
alle ønsker af afdelingen. Slår vi det i bund, bliver det mildest talt ikke kønt. Tager vi det for 
lempeligt, vokser ukrudt os over hovedet, inden vi når hele vejen rundt.
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Derfor er vi lige for tiden i gang med at teste 4 forskellige frøblandinger, i nogle af de bede, 
som driften passer. Vi har en forhåbning om, at vi fremadrettet på den måde, kan danne nogle 
bede, som bakker op, om både forskellighed og insektliv, langt bedre end vi har gjort før. Vi 
håber vejret er med os, så vi sammen med UAU kan se på, om dette kunne være en fremtidig 
god håndtering af for/bagbedene, som driften passer.

Årets indvendige rensning af affaldsbeholderne er bestilt og udføres i slutningen af juni. Der 
er fremadrettet rensning på ydersiden 1 gang pr. måned, åbning på rest og bio, bliver vasket 
1 gang om ugen. Vi gør hvad vi kan for at tjekke standen i de forskellige fraktioner hver dag, 
så vi kan få håndteret evt. ekstra afhentninger i tide.

Vi har en del udfordringer med henstillet skrald ved affaldsbeholderne, hvilket ikke er me-
ningen. Jeg tror, vi alle sammen synes det ser forfærdeligt ud, så vi håber I vil hjælpe til, med 
at få det håndteret korrekt.

Trafikregulerende opgaver
Vi er nu færdige med alle de planlagte vej- og parkeringsmarkeringer, som gerne skulle være 
med til, at alle kan færdes mere sikkert i Hyldespjældet. Beredskabet er blevet slået sammen 
med Københavns beredskab, så vi har lavet lidt ændringer i nøglebokse, beredskabs marke-
ringer mm. som gerne skulle tilsikre, at hvis uheldet er ude, så kan de komme til undsætning, 
så hurtigt det er muligt.

Legepladser
Vi forventer, at vi hen over sommeren, har fået malet så meget vi kan, på de forskellige le-

gepladser. Vi er selv, gået i gang med slib og behandling 
af kanterne og aftale med ekstern leverandør om selve 
legepladserne, er på plads. Vi skifter en stor del af flisun-
derlaget i år, da det efterhånden er meget formuldet. Vi 
har igennem UAU, fået opstartet en aftale med en biolog 
fra Albertslund kommune om at genbruge den kasserede 
flis på den østlige del af Hyldemarken, så vi får genbrugt, 
så meget vi kan.

Bemanding
Efter små 2 mdr. med vores nye mand Claus Rasmussen, må vi sige, at vi føler, vi har fået 
taget det rette valg. Claus kommer med en positiv og konstruktiv tilgang til Hyldespjældet 
og udviser et dejligt gåpåmod.
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Så slår vi græs med el
Sten fra HRH har skiftet benzinklipperen ud med en el-græs-klipper – og det skal 
han ikke høre for, for den larmer nemlig ikke så meget ☺☺
Her i starten har der dog været nogle problemer med at få den justeret og indstil-
let rigtigt, men bortset fra det så får vi nu heldigvis klippet græs med el!

☺☺Redaktionen

 Hvis du nu ikke kan komme ned med dit tøj i vores åbningstid, er 
du velkommen til at putte tøjet i de to tøjcontainere vi har her i hylderen. Den ene 
står ved Store Torv, den anden står på Stædernes P plads.

Vi har lukket i hele Juli, da vi har sommerferie.

Åbningstiderne er hver søndag fra kl 10 til 13.

De kærligste Sommer Hilsner

Tøjbytterne

TØJBYTTEN
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Caféen siden sidst
Hyldecafeen er nu gået på sommerferie, efter en 
noget reduceret åbningsperiode.

Normalt, uden en global COVID-19 pandemi, vil-
le der have været omkring 45 åbningsdage inden 
sommeren. I år har der været 14 åbningsdage. 

Trods myndighedernes krav om fremvisning af 
Corona-pas og brug af mundbind, har det nu væ-
ret gode og ind i mellem travle dage. Særligt det 
nye tiltag omkring take away tallerkner, er taget 
rigtig godt imod. Endda så godt, at vi har mang-
let take away tallerkner i cafeen til ombytning. 
Det har medvirket, at folk igen måtte medbringe 
egen emballage. 

Efter sommeren, bliver der indkøbt nogle flere og vi regner med at fortsætte tiltaget, 
da det dels letter anretningen betydeligt, men også højner hygiejnen – hvorfor tilta-
get kom på tale til at begynde med. 

Hyldecafeen er baseret på, at 4 beboere, hver åbningsdag er med til at cafeen fun-
gerer. Der har i første halvåret, til tider været lidt for få. Så husk at meld jer som frivil-
lige – få et gratis spisebillet og hyg om dine med-beboere. Måske møder du endda 
én du ikke kender ☺☺ 

I et opslag på facebook, bad jeg inden sommeren, om menuforslag – også rettet 
mod børnefamilierne.

Det kom der rigtig stor respons på, så stort set hele menuen for både august og 
september, er lavet på baggrund af ønsker fra jer, tak for det.

Cafeen åbner igen 3, august – hvor vi glæder os til at slå dørene op!

Livets gang i Caféen

Priser   Hyldeboere    Gæster 
Voksen:        kr. 43,-         kr  51,-

Børn 7-14 år:  kr. 20,-         kr. 30,-

Børn   3-6 år : kr. 10,-         kr. 20,-
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AUGUSTAUGUST
Tirsdag d. 3. August 2021
Græsk inspireret kylling ELLER Bagt aubergine
Hertil: Kartoffelbåde, tzatziki & tomatsalat

Torsdag d. 5. August 2021
Hakkebøf ELLER Vegetarisk-”bøf”
Hertil: Nye kartofler, bløde løg, sauce & salat

Tirsdag d. 10.August 2021
Stifatho (Skært oksekød med løg & rødvin) ELLER Ouhmp med grønsager og vin
Hertil: Bulgur & kål-salat m appelsin, græskarkerner & frisk chili

Torsdag d. 12. August 2021
Krebinetter ELLER Vegetariske-krebinetter
Hertil: Kartofler & sommerstuvning med ærter & gulerødder  

Tirsdag d. 17. August 2021
Musaka ELLER den vegetariske – udgave med flere grønsager
Hertil: Courgette -salat

Torsdag d. 19. August 2021
Boller i karry ELLER Ovnbagt krydret blomkål med karry sauce
Hertil: Ris & råkost

Tirsdag d. 24. August 2021
Fish ´n Chips ELLER Pango-paneret grønsager
Hertil: tatarsauce & salat m bagte bønner

Torsdag d. 26. August 2021
Stegte ris med kylling og grønsager & oistersauce
ELLER
Stegte ris med æg og grønsager & sojasauce

Tirsdag d. 31. August 2021
Lasagne med oksekød ELLER Lasagne med grønsagsbolog-
naise 
Hertil: Grønsalat med tomater, agurk & peberfrugt
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SEPTEMBERSEPTEMBER
Torsdag d. 2. september 2021
Grydestegt oksebov med øl & rodfrugter 
ELLER Aubergine gratin med tomat
Hertil: Kartoffel/græskar-pure & salat

Tirsdag d. 7. september 2021
BURGER med Pulled – pork & Coleslaw ELLER 
BURGER med selleribøf & Coleslaw
Hertil: Ovn-kartofler med mayo

Torsdag d. 9. september 2021
Stegt flæsk med kartofler og persillesauce
ELLER Tomatdahl med brød (Bestil gerne dagen før!)

Tirsdag d. 14. september 2021
Tarteletter med høns i asparges
ELLER Ovnbagt græskar & kikærter i krydret blomme sauce

Torsdag d. 16. september 2021
Paprika-gryde med Gris ELLER Grønsager i paprika sauce 
Hertil: Mos og salat

Tirsdag d. 21. september 2021
Ovn-bagt laks ELLER stegte rødder & kål
Hertil: Perle couscous med salat, cherrytomat & majs og dild-dip

Torsdag d. 23. september 2021
Kødboller i tomatsauce ELLER vegetar-deller i tomatsauce
Hertil: Bulgur med grillet grønt & salat

Tirsdag d. 28. september 2021
Chili con carne ELLER chili sin carne
Hertil: Ris, cremefraiche & grøn-salat

Torsdag d. 30. september 2021
Mad-pandekager med oksekød, peberfrugt, løg, salat og dressing
ELLER Mad-pandekager med stegte squash, peberfrugt, løg, salat & dressing
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Udlejning af beboerhuset   ”Spjældet”

Udlejning af Beboerhuset:
Henvendelse til Pernille: pfb@bo-vest.dk

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:

          
  5. september

   10. oktober

Ingen lam i år
Vi får ikke lam i folden i år – desværre. Nogen skal 
jo stå for det, og da der kun var to hyldefamilier, 
der meldte sig, så nåede vi ikke op på de fire, der 
skal til, for at få det til at fungere.

Heldigvis bredte rygtet om ”ingen lam i år” sig til 
Galgebakken, så der var et par venlige familier, der 
gerne ville være med, så vi alligevel kom op på fire 
– men for sent! Nu kunne vi ikke skaffe lam mere. 
Dyregården, hvor vi normalt får dyr fra, og andre 
vi kender, havde lagt planer for deres dyr. Vi var for 
sent ude.

Der bliver altså ikke noget med lam i år, til gengæld kan græsset i folden ligge brak et år i 
fred og ro, og så kan vi se frem til 2022, hvor vi kan samarbejde om lamene med vores gode 
naboer i Galgebakken ☺☺
Venlig hilsen
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Beslutningsreferat fra
Beboermøde den 21. juni 2021 

i beboerhuset, Store Torv 7
Der var 30 husstande repræsenteret, og udleveret 8 fuldmagter, i alt 78 stemmer                         

Hyldetryk nr. 373 var uddelt til mødet

1. Formalia 

          -   Valg af mødeleder: Sif Enevold ble

          -   Valg af referenter: Kim Milton blev valgt til det fyldestgørende referat og Vinie Hansen til        
              beslutningsreferat

          -   Rettidigt indkaldt: Sif Enevold konstaterede beboermødets lovlighed og           
              beslutningsdygtighed i henhold til VAs vedtægter. 

          -   Stemmeudvalg: Tobias Nielsen, Janne Storm og Danny Stilling blev valgt

          -   Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt  

          -   Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt

2. Regnskab 2020

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

3. Revision af husorden, beboermødet besluttede at udsætte behandlingen af forslaget og 
indkalde til et ekstraordinært beboermøde, kun med punktet ”Revision af husordenen”. 
Husordenen lægges op og kan debatteres på den digitale hjemmeside i ugerne op til 
beboermødet. 

4. Opgradering af fibernet, beboermødet besluttede, at administrationen skal indarbejde 
opgraderingen og finansieringen i Antennebudgettet, som fremlægges til godkendelse på 
budgetbeboermødet i september 2021.

5. Tillæg til råderetskatalog om fliser i den private have, beboermødet godkendte 
forslaget.

6. Nedlæggelse af husdyrudvalget, beboermødet godkendte at nedlægge husdyruvalget.

7. Indkomne forslag:

7.1 Solceller, beboermødet tilsluttede sig, at det undersøges, om der kan etableres solceller  
      ifm. etablering af ladestandere, som afdelingen skal til at arbejde med.

7.2 Bier, forslaget blev nedstemt med 39 imod og 8 for og 9 undlader

7.3 Belysning af tårnet, forslaget blev nedstemt med 34 imod, 8 for og 18 undlader.
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8. Beretninger:

8.1 Afdelingsbestyrelsens beretning blev godkendt

8.2 Cafestyregruppens beretning blev godkendt

8.3 Skulpturudvalgets beretning blev godkendt

9. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2021, arbejdsprogrammet blev enstemmigt 
godkendt.

10. Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen, Betina Lauruhn, 
Vinie Hansen og Gert Pedersen blev valgt til afdelingsbestyrelsen, og Peter Christensen, 
Vibeke Lange og Laila Kiss blev valgt som suppleanter. 

11. Valg af 4 medlemmer til cafestyregruppen, Lisbeth Wilson, Charlotte Cornelius, 
Vibeke Lange og Liv Simonsen blev valgt til cafestyregruppen

12. Valg af 3 medlemmer til husdyrudvalget, der blev ikke valgt, da husdyrudvalget 
blev nedlagt.

13. Valg af 3 medlemmer til skulpturudvalget, Gitte Hansen, Jens Thejsen, Lis 
Livornese.blev valgt

14. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til motionsudvalget, Taimur Zaman og Daniel 
Zakhari blev valgt.

15. Suppleringsvalg af 1 medlem til træværkstedsudvalget, Patrick Wilson blev valgt.

16. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til byggeudvalget, Mona Lauersen og Leif 
Strandbech blev valgt.

17. Valg af 2 interne revisorer, Henrik Hansen og Janne Storm blev valgt.

18. Valg af 2 redaktører til hyldenet.dk, Henrik Hansen og Sif Enevold blev valgt.

19. Valg af 2 redaktører til Hyldeposten, Povl Markussen og Lone Kristensen blev valgt.

20. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Albertslund Brugergruppen, Povl Markussen 
blev valgt som medlem, og Henrik Hansen blev valgt som suppleant.

21. Eventuelt

Afdelingsbestyrelsen opfordrede alle til at deltage i sommerfesten den 28. august

og gerne komme med forslag til noget børneunderholdning.

22. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat   
Referatet blev oplæst og enstemmigt godkendt
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”Fugt og føde” 
- giver lugt og fluer i sommervarmen!

Sol og varme er skønt, men det betyder også at forrådnelsesprocessen af 
madaffaldet i affaldsbeholderen går meget hurtigt. Det får det til at lugte 
og tiltrækker fluer.

Det er svært helt at undgå, at affaldsbeholderen lugter i sommervarmen, 
men du kan komme den værste lugt, fluerne og miderne i forkøbet ved 
at følge disse råd:

    ●    Dryp madaffaldet godt af, inden du     
           kommer det ud i den grønne pose. 
           Væsken både lugter og tiltrækker fluer

    ●     Slå en ordentlig knude på poserne til  
     mad- og restaffald, gerne en dobbelt-   
        knude. Og hellere to mindre fyldte   
           poser end en overfyldt.
    ●    Sørg for at dine skraldeposer er helt    
          tætte, før du kommer dem i affalds-      
        beholderen. Er posen utæt, så brug en   
   ekstra.                      

    ●   Læg den grønne pose forsigtigt i affaldsbeholderen. På den måde  
         går posen ikke i stykker, så affaldet løber ud i affaldsbeholderen.

    ●    Luk låget på affaldsbeholderen ordentligt. 

Disse råd vil mindske lugten og holde fluerne ude af affaldsbeholderen 
- for der kommer kun fluer og maddiker i din skraldespand, hvis de kan 
finde føde og husly 

Med venlig hilsen 
Verdensmål Centeret
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Den nye affaldsplan på vej i høring. 
De tre nye affaldsfraktioner, vi skal have hjemme ved husstanden (kartonner, tøj og farligt 
affald), skal skrives ind i kommunens affaldsplan og -regulativ. Det skal fremgå, hvordan 
de skal sorteres, i hvilke beholdere, hvor beholderne må stå, hvor tit de bliver tømt mm. 
Det er en større proces, der dermed går i gang, og i juni var den nye affaldsplan og -regu-
lativ til behandling i Brugergruppen. Derefter skal den i Miljø- og Byudvalget og siden i 
Kommunalbestyrelsen, der skal sende planen i høring. Høringsperioden bliver forlænget, 
fordi den kommer til at ligge hen over sommerferien.
Når høringen er overstået, skal Brugergruppen og udvalget kigge på høringssvarene og 
finde ud af, hvad der skal tages med, og hvad der ikke skal tages med. Det ender så alt sam-
men, en gang i efteråret, i Kommunalbestyrelsen, der skal beslutte vores nye affaldsplan 
og -regulativ. Dermed er det ”kommunale lovgrundlag” på plads til, at vi alle skal sortere 
i de nye fraktioner.

Det første vi skal i gang med, er kartonner. 
Kartonner er ikke bare mælke-kartonner, men også dem der har været yoghurt, juice, flå-
ede tomater og andre fødevarer i. De skal alle sammen kommes i plastfraktionen, fordi 
den fabrik, der modtager plasten, har udstyret til at sortere kartonerne fra, så de kan blive 
genanvendt. Om alt går vel, skal vi starte på det i begyndelsen af 2022. 

I anden omgang kommer tøj så til. 
Lige nu afventer vi nærmere besked fra Miljøstyrelsen. Skal tøjet afleveres i de kendte 
”Røde Kors containere”, eller skal det også lige som kartonerne blandes med en af de andre 
fraktioner, eller….? Det ved vi ikke endnu, og derfor starter tøjsorteringen, med en contai-
ner tæt på boligen, også først op ved årsskiftet 2022-2023.

Det kommer alt sammen ikke til at betyder så meget for de boligområder, der i dag har 
alle fraktioner i nedgravede beholdere eller i minicontainere, men det gør det for dem med 
2-delte beholdere og især stativer. For alle, der i forvejen har tre 2-delte beholdere, skal 
fremover have fire beholdere, og alle med stativ skal skifte til 2-delte beholdere eller fælles 
affaldsø, fordi stativerne skal opgives.  

Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppemedlemmet i dit 
boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe

Nyt fra Brugergruppen  - juni 2021
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Der var engang i Hyldespjældet
☺☺ Redaktionen

I Hyldeposten no 25, februar 1979 skriver Erik Hansen, der har særlig interesse i 
lokalhistorie, om Hyldespjældets historie og navn. Vi har plukket i det, og bringer 
her forklaringen på navnene HYLDE og SPJÆLD:
Selve navnet HYLDESPJÆLDET ER ET INSPIRERENDE UDGANGSPUNKT.

Det er sammensat af to ord: HYLD og SPJÆLD.

Hyld er en plante af kaprifolium-familien. Det er en busk af træ-agtig karakter. Vildt 
har den vokset i det meste af Europa, i Kaukasus, i Lille-asien, i Armenien og i Vest-
Sibirien. Den blomstrer her i landet i maj-juni-juli, og dens små gul-hvide blomster 
er stærkt duftende og placeret i 5-grenede skærme. Senere kommer frugten: de 
såkaldte hyldebær, der er tre-frøede stenfrugter. Fuglene æder dem og spreder 
frøene.

Er den kommet ”vildt” til Danmark? Jeg husker HYLD fra min barndom som en al-
mindelig plante i krat-skove og ved gærder. Den fandtes dog også i haver, - og den 
var jo på sin vis en nytte- og kulturplante.

Måske er den indført hertil i middelalderen som lægemiddel. Munkene bragte jo 
ikke så få planter hertil, og hyld kan være en af disse.

Med sikkerhed ved vi, at ALMINDELIG HYLD var i landet omkring år 1300 (fra Hen-
rik Harpestrengs middelalderlige lægebog om helbredende urter). 

Der er flere arter af HYLD. Og at HYLD var udbredt, kan vi slutte af, at det indgår i 
utallige stednavne – landet over.

Hyldespjældet er ikke det eneste stednavn i Albertslund kommune, hvori det findes. 
Også HYLDAGERSKOLEN bringer ved sit navn i erindring, at også på dette sted lå 
et jordstykke: en ager, hvorved der voksede Hyldetræer eller hyldebuske. 

JORDAREALET, hvorpå BEBYGGELSEN HYLDESPJÆLDET er beliggende, har 
hørt til HERSTEDVESTER….. Det var ikke nogen helt ubetydelig landsby, som 
HYLDESPJÆLDETs grundareal hørte til. Det var en landsby med egen kirke – en 
landsby med sin særlige præste-, degne- og skolehistorie, samt befolknings histo-
rie…

Navnet Hersted-Vester kendes i forman: Hærstæde Wæstræ tilbage i 1248. Man 
kan vel ikke helt afvise, at noget kan findes frem om dette lille jordareal forud for det 
tidspunkt, hvor jeg først har truffet det. Men en anden del af navnet HYLDESPJÆL-
DET, der er ordet; SPJÆLD, er meget sigende og talende. 

Ordet spjæld blev altså brugt om et jordstykke eller en ager, der derudover i almin-
delighed dannede et HJØRNE eller en TREKANT.

Men ordet spjæld blev også brugt som navn på… de åse, der betegnede enheder 
i den jord, som alle landsbyens indbyggere dyrkede i fællesskab. 
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Udvalg og arbejdsgrupper

 

    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

Byggeudvalg
Vinie Hansen         Afdelingsbestyrelsen     40 22 78 90
Sif Enevold     Afdelingsbestyrelsen    31 45 6747
Betina Lauruhn    Afdelingsbestyrelsen    31 35 01 02
Peter Kristensen    Afdelingsbestyrelsen    23 31 8642
Povl Markussen    Det Grønne Miljøudvalg    27 64 05 94
Henrik Hansen            Udearealudvalg     61 68 77 31
Gert Petersen    Beboervalgt    61 78 70 35 
    Mona Laursen    Beboervalgt            21 56 26 89 
Leif Strandbech   Beboervalgt            53 30 07 95
 Danny Stilling                           Ejendomsmester                            88 19 02 20     

Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Lisbeth Wilson Pugestræde 9 81 73 59 50
Liv Simonsen Mesterslippen 18                            20 91 97 35
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
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Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson  Pugestræde 9                         81 73 59 60

Husdyrudvalget  er nedlagt
Kontakt vedr. husdyr: Afdelingsbestyrelsen n60@bo-vest.dk

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

Klunsergruppen   
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 9553 30 07 95
Liv SimonLiv Simonsen Mesterslippen 18   20 91 97 35              sen Mesterslippen 18   20 91 97 35              
 Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36 Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36
Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21
Michael Nava Åleslippen 55   28 51 88 66 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
Povl Markussen Tømmerstræde 3    27 64 05 94 

Motionsudvalget  
Daniel Zakhari                                      Krageslippen 11                     53 93 26 20        
 Merete Larsen Torvelængerne 11    41 43 49 55
 Taimur Zaman  Torvelængerne 10                  91 41 24 23
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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 
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 NielsenTobias Nielsen  Tværslippen 7                   28 40 78 44Tværslippen 7                   28 40 78 44

Brædder  
Peter Kristensen                      Gildestræde 1                                23 31 86 42 

  

Cykelværksted
Morten Rude Væverlængen 4                   26 82 80 94 
 

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

Træværkstedet: 
Morten Rude              Væverlængen 4                              26 82 80 94
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   Saltlængen 6         31 35 01 02  
Medl.           Henning Larsen   Torvelængerne 11       31 61 10 97
   Gert Pedersen   Bryggerlængen 26      61 78 70 35             
Suppleanter Laila Kiss    Torveslipperne 15       28 99 74 47  
   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
   Janne Storm   Tingstræderne 5       61 77 86 91 
 
     

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  
   
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. 403

18. august 2021

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

Lene Stevns Jensen "Freja Materiale: Bronze på podie af  Cortenstål


