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BO-VEST
Stationsparken 37, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17
mailadresse: bo-vest@bo-vest.dk
Ejendomskontoret		
Storetorv 39, 2620 Albertslund							
hyldespjaeldet@bo-vest.dk						

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

88 19 02 20
Fax: 88 19 02 23

Åbningstider:
Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Førstemand:
Nicky Knudsen
Kontorassistent: Bente Eskildsen
Ved akut hjælp
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO-VESTs åbningstider
70 25 26 32
Vaskeriets åbningstider: Alle dage 7-22
Hyldecaféens åbningstider: Tirsdag og torsdag 17-20
Køkkenet lukker 19:30
Genbrugsgårdens åbningstider: Sommertid: Tirsdag 17-18 ·
						
Hele året: Søndag 14-16
YouSee Fejlmelding:
Åbningstider: Hverdage 8-20 · Weekend/helligdage 10-20
70 70 40 40
Dansk Kabel TV Kundeservice/support
Åbningstider:
Mandag-torsdag 9-17 · Fredag 9-16

69 12 12 12

Hyldespjældets hjemmeside:
Her finder du mange nyttige oplysninger fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv.
Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepostens
kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk

FORSIDEBILLEDE:
Patrick renoverer hønsehuset ved autoklubben. Hønsehuset blev
lavet for snart 30 år siden, og nu trænger det til at blive fornyet. 7
familier har i alle årene passet hønsene - en dag hver om ugen.
Hvis du vil være med, når der bliver en ledig plads, så skriv til:
pm@hyldenet.dk og kom på ventelisten.
Redaktionen
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Der afholdes budgetbeboermøde
den 27. september 2017 kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv 7
Dagsorden:
1. Formalia: Valg af dirigent, referenter og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder
2. Status på helhedsplanen ved projektleder Christian Lind BO-VEST
3. Budget og økonomi for afdelingen:
- Orientering om langtidsbudgettet og afdelingens økonomi
- Godkendelse af budget 2018, herunder aktiviteter på langtidsplanen og beboeraktiviter
4. Fælles ejendomskontor og materialegård med Galgebakken
5. Indkomne forslag
6. Det grønne Miljøudvalg(GMU):
a. Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab
b. Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingsplan 2017-18
c. Valg til GMU ( 3 medlemmer)
7.

Udearealsudvalget(UAU):
a. Godkendelse af beretningen
b. Valg til UAU ( 5 medlemmer)

8.

Valg til motionsudvalg ( 4 medlemmer)

9.

Valg til træværkstedsudvalg ( 4 medlemmer)

10. Suppleringsvalg til cafestyregruppen (1 medlem)
11. Eventuelt
12. Oplæsning og godkendelse af referat
På beboermødet i marts 2017 besluttede vi at fortsætte med digitalt beboerdemokrati,
efter lovgivningen er ændret, så det er muligt at supplere det fysiske beboermøde med
digitale afstemninger.
Beboerne skal gå ind på hyldenet.dk og log ind med nem-id og efterfølgende lave sit
eget log-in.
Indkomne forslag skal være stillet senest den 13. september på den digitale hjemmeside eller direkte til afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
3

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Så skal vi til at tage stilling til helhedsplanen
Så nærmer tidspunktet sig, hvor vi skal tage stilling til indhold og økonomi for den renovering, som skal gennemføres i Hyldespjældet.
Derfor afholder vi først et informationsmøde den 25. oktober kl. 19.00 i beboerhuset, hvor de forskellige elementer og muligheder samt økonomien i renoveringen vil blive gennemgået af Byg/BO-VEST og rådgiverne.
Herefter afholder vi et ekstraordinært beboermøde den 28. november kl. 19.30,
hvor vi skal tage stilling til budgettet og hvilken løsning, vi skal sende til digital
afstemning blandt alle beboerne.
Vi du være med til at lave et nyt råderetskatalog
Vi skal til at revidere og udarbejde et nyt råderetskatalog, som senere skal behandles på et beboermøde.
Derfor har afdelingsbestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg og inviterer interesserede beboere til at deltage.
Råderetten er vores mulighed for at forandre og forbedre boligen, eksempelvis
renovere køkken og bad eller opføre en pergola. Råderetten findes både i en
individuel og kollektiv udgave, ligesom der skelnes mellem forandrings- og forbedringsarbejder.
Det første møde afholdes den 7. september kl. 16.30-18.30 i afdelingsbestyrelsens mødelokale på Store Torv 39. Interesserede kan bare møde frem eller
kontakte afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk.

Fælles ejendomskontor med Galgebakken
Galgebakken skal have et nyt ejendomskontor, og det skal vi også. Derfor er
ideen opstået, om det kunne være en fordel at bygge et fælles ejendomskontor.
Vores forudsætninger for at gå ind i et samarbejde med Galgebakken er, at det
skal være billigere, og at placeringen skal være god for begge afdelinger. Det
ved vi ikke noget om endnu. Derfor fremlægger vi et pricipforslag på beboermødet den 27. september og foreslår, at vi anvender et mindre beløb til at undersøge det nærmere.
Hyldespjældet som ”Bedste beboerdemokrati”
BO-VEST har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen indstillet Hyldespjældet
til prisen for ”Bedste Beboerdemokrati”. Prisen uddeles ved Boligselskabernes
Landsforenings Almene Boligdage i november.
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Vi har fået lavet en videopræsentation om det frivillige arbejde og frivillighedspolitikken, og beskrevet beboerdemokratiet i detaljer. Vi synes, vi har meget at
byde på, som kan være til inspiration for andre boligafdelinger. Så må vi se, om
dommerkomiteen er enig:)
Udkast til budget 2018
Afdelingsbestyrelsen er i gang med at udarbejde budgettet for 2018.
Der er sket en mindre stigning i udgifterne til bl.a. ejendomsskatter, vand og
renovation. Dette betyder, at der måske bliver en mindre huslejestigning.
Det endelige budget fremlægges på beboermødet den 27. september og sendes efterfølgende til digital afstemning.
Etablering af ekstra P-pladser
Kommunen har accepteret, at vi etablere P-pladser
ud mod Kærmosevej, men har afvist etableringen
af P-pladserne mod Damgårdsvej, fordi der ligger
en vejbyggelinie for evt. udvidelse af Damgårdsvej.
Vi har dog endnu ikke opgivet og vil se, om der ikke
alligevel kan findes en løsning.
Nyt vaskeri
Driften har i samarbejde med BO-VEST haft udskiftningen af vaskeriet i udbud,
og der er modtaget tilbud fra tre vaskerifirmaer.
Afdelingsbestyrelsen og Vaskeriudvalget afholder et fællesmøde den 24.
august, hvor tilbuddene drøftes og vi tager stilling til, hvilket firma, der skal gennemfører vaskeriudskiftningen.

Musikaften i caféen
Den skotske bluesmusiker Mike
Whellans spiller

fredag den 8. september kl. 21-24
Baren åbner kl. 20.00 - Der er gratis adgang
Vel mødt Cafestyregruppen
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NYT FRA DRIFTEN
Hundelorte i poser og i skraldespande, please
Vores grønne mand, Steen, der passer vores græsplæner,
har en stor bøn til alle hundeejere eller hundepassere.
Når hunde efterlader stort på vores græsplæner og der
klippes græs, sker der det kedelige, at græsslåmaskinen kaster det ud, så det spredes over et stort område.
Det er ulækkert og kedeligt for alle de mennesker, der
bruger græsplæner og de områder, der ligger lige op til
græsplæner.
Så hjælp dig selv og alle andre, saml efterladenskaber op,
der er hundeposer og skraldespande, så undgår vi spredning
af lo………
Nyt Vaskeri
Der er kommet tilbud på nyt vaskeri, således, at vi kan få sat nye maskiner
op her i efteråret. Der kommer mere information senere.
Udvidelse af parkering
Der er kommet positivt svar fra Albertslund kommune på
en del af de udvidelser der søgt om. Det drejer sig om
Længernes parkering og Strædernes parkering. Her vil
driften få taget tilbud hjem, således at der kan komme den
ønskede udvidelse.
På Slipperne er der nogle uafklarede spørgsmål, så det er
ikke kommet på plads, hvad vi kan få lov til der.
Nedgravet affald
Det er fortsat flot, som vore nedgravede affaldsbeholder bliver brugt, af
langt de fleste beboere. Der henstilles desværre nogle gange storskrald ved
affaldsøerne. Dette storskrald skal beboerne selv sørge for, kommer på genbrugsgården, så en henstilling til at dette gøres.
I forbindelse med sommeren har der været udfordringer med tømning af
vores beholdere, sammen med varmen har det betydet, at der har været
lugtgener. Vi sørger for, at der sker rengøring af vores beholdere, således at
gener kan mindskes. Vi håber, at det, sammen med en mere regelmæssig
tømning vil betyde, at der ikke kommer lugtgener fra beholderne.
Med venlig hilsen
Ejendomsleder Jesper Handskemager
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Boldburet har fået en makeover

Der var indkaldt til arbejdsdag d. 27.aug i Boldburet. Peter havde i forvejen taget de gamle
halvrådne plader ned.
Kl. 10 mødte 7 personer fra 4 lejemål op, det var
skuffende, at ikke flere ville deltage. Vinnie kom
med hjemmagte boller til morgenmad og til frokost
fik vi pizza'er. Efter 9 timers arbejde med at sætte
nye plader op gik vi hjem godt trætte. Mandag
måtte nogler af os så sætte de sidste plader op.

Rådne bundbrædder
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Dræbersnegle.

Læserindlæg fra John Lindblad Christensen Åleslippen

I år har jeg talt dem. Søndag den 13. august dræbte jeg dræbersnegl nummer 2400 bare
her i bagstrædet til Åleslippen, hvor jeg bor. Så til næste år vil der være ca en million
færre, fordi hver eneste af dem lægger 400 æg.
Simpelt regnestykke og en nem handling. Hver morgen i sæsonen går jeg ud og træder
på alle dem, der har vovet sig ud på fliserne. Meget humant at træde dem ihjel, fordi de
overhovedet ikke opdager, at de er døde.
Jeg har ligesom Povl Markussen oplevet, at selv kartoflerne bliver angrebet, så jeg
synes, at min kamp er retfærdig.
Men rundt om hører jeg, at «Uf! Jeg kan kan ikke lide at træde på dem.” Andre pipper
lidt med ved at strø salt på ryggen af dem. Dyrplageri! De får bare lov til at tørre langsomt ud. Det kan jo tage timer med ulidelige smerter. Andre fortæller, at de putter dem
i et glas med vand. Javel, men som jeg oplevet det, ret vanskeligt med 150 på en enkelt
morgen. Ølfælder er måske også gode, men sneglene drukner altså meget langsomt.
Problemet er stærkt tiltagende, så vi bør nok samles om en fælles indsats på linie med
oprydningsdage. Det vil sige, at vi ved den første regnvejrsdag alle går ud og træder
dræbersneglevalsen. Og fortsætter, så længe det er nødvendigt. Og endnu en gang: Det
mest humane er trædemetoden.
Jeg har på en cykeltur i Tyskland oplevet en strækning på et par kilometer, hvor der var
et fuldstændig tæt tæppe af snegle. Tusinder. Det kan vi nok komme til at opleve, hvis
ikke vi glemmer de fine fornemmelser ved at slå dem ihjel.
Tænk nu lige på, at hver eneste snegl, du træder på, sparer os for 400 næste år.

Sommervejret er super – i hvert fald for dræbersneglene!
Det er ikke alle, der godt kunne tænke sig, at det våde vejr
snart bliver skiftet ud med mere solskin. Dræbersneglene
for eksempel – de stortrives med regn og byger. Ja, de
bryder sig faktisk slet ikke om sol og tørke.
I Agenda Centeret har vi holdt øje med dræbersneglene
lige siden de kom til Albertslund for 20 år siden, og især i
starten var det slemt, men i år er også et af de ”rigtig gode”
dræbersnegle-år. F.eks. har vi set, at sneglene har kastet sig over kartoffelplanterne. Nogen af planterne er nærmest helt rippet. Men lige nu er sneglene også
fuldt udvoksede, og derfor er de store og meget sultne.
Vores opfordring er at tage en aftentur i haven, for det er om aftenen, sneglene
rigtig kommer myldrende frem. Saml dem så op i en spand og kom kogende
vand over eller endnu bedre, klip dem over og lad dem ligge på jorden.
I løbet af ganske kort tid, vil de så være gået ind i naturens store kredsløb igen.
8
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Flot fald i vandforbruget i Hyldespjældet
 forbruget helt nede på 83 liter om dagen
For andet år i træk er vandforbruget i Hyldespjældet faldet. I 2014 var forbruget i
gennemsnit på 99 liter om dagen per person, i 2015 var det faldet til 95 liter, og i
2016 var det yderligere faldet til 83 liter. Det er et fald på hele 16 % på to år. Det
betyder, at i 2016 har hver person i Hyldespjældet i gennemsnit sparet 5.840 liter
vand og 354 kr. i forhold til 2014.
Samlet set har Hyldespjældet sparet lige så meget vand fra
2015 til 2016, som der skal bruges til at fylde Vridsløselille
svømmehal 6 gange, hvilket er ret godt gået!
Udover, at det er godt for den enkeltes økonomi at spare på vandet, er det også godt
for sikringen af, at vi i fremtiden kan få rent drikkevand ud af hanerne i byen.
I Albertslund og resten af Storkøbenhavn har vi ikke nok grundvand til at dække
vores forbrug. I Albertslund er det kun 1/3 af det vand, der kommer ud af vores
vandhaner, der er hentet op fra jorden direkte under os. Resten af vandet får vi fra
boringer, der ligger uden for Storkøbenhavn.
Mange steder trues grundvandsressourcerne af forurening fra især nitrat, pesticider og
industriel forurening, hvilket betyder, at flere kildepladser hvert år må lukkes.

	
  
Derfor er det vigtigt at spare på vandet, og supergodt gået af jer beboere i
Hyldespjældet.	
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  hilsen	
  Agendacentret
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Livets gang i Caféen
DAGENS DESSERT:
Se Sandwich-skiltet i caféen:
17 kroner

Så er caféen oppe at køre på fulde omdrejninger igen, efter
en dejlig lang sommerferie. Der er ikke de store ændringer i
køkkenet. Vi har ansat Laila Kiss til at varetage rengøringen i
caféen efter cafédrift om torsdagen og Hjalte har begge cafédage som opvasker.
Fredag d. 8. september lægger caféen hus til Musikaften med
fredagsbar, Mike Whellans underholder fra kl. 21-24, baren vil
være åben fra kl. 20 og der er fri entre☺

Menuen for oktober måned vil kunne ses på Hyldenet.www i
slutningen af september.
I oktober vil caféen holder lukket i uge 42 – efterårsferien.
Husk at der tages forbehold for ændringer i menuen – vi ses i
caféen - Gitte

Priser Hyldeboere:

Priser gæster:

Vokse:
Børn 7-14:
Børn 3-6:

Vokse:
Børn
7-14:
Børn
3-6:

43 kr
20 kr
10 kr.

Suppe m/ brød:
16 kr
- m/ genopfyldning: 20 kr
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51 kr
30 kr
20 kr

September

Tirsdag d. 5. september
Oksekød i rød karry m/ ris

Florentinertærte (spinat) med feta samt salat og brød
Torsdag d. 7. september
Kylling m/ appelsincreme og rosmarin samt ristet kartofler
Veg. musaka m/ auberginer og kartofler, salat og brød
Tirsdag d. 12. september
Svensk pølsegryde m/ purløg og brød
Omelet med squash, løg urter og mild ost samt salat og brød
Torsdag d. 14. september
Italiensk farsbrød m/ pasta og tomatsauce
Kinesiske grøntsager m/ ris
Tirsdag d. 19. september
Paella m/ kylling og chorizopølse
Pastaruller m/ spinat og laks, salat o g brød

Fra 21. september er der suppe på menuen igen – dessert udgår,
men der vil være dagens kage ☺

Torsdag d. 21. september

–

Dessert erstattes med suppe

Ossobuco m/ mos
Kikært ratatouille m/ mos, salat og brød
Tirsdag d. 26. september
Mexicanske pandekager m/ oksekød, salsa og avokadodip
Grønsagsbiksemad m/ spejlæg, salat og brød
Torsdag d. 28. september
Frikadeller og stuvede hvidkål m/ kartofler
Kartoffelroulade m/ salat og brød
12

Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte
Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig henvendelse i caféen.
Pris for leje af Beboerhuset:
En dag:
Kr. 750 (betales v/booking)
To dage:
Kr. 1100 (betales v/booking)
Depositum: Kr. 1000 (betales ved nøgleafhentning)
Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum.
Der er mulighed for at leje:
Musikanlæg: Pris kr.100 for 1 dag. Kr.150 for 2 dage (betales ved booking)
Depositum: Kr.1000 (betales ved nøgleafhentning)
Grill-leje: Kr. 100.
OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr. 2000.
Børnefødselsdage
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal der gøres rent efter festen.
Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring kr. 355 automatisk blive fratrukket
depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner Beboerhuset gratis.
OBS!
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne Beboerhuset gratis.
Beboere kan ved bisættelser låne beboerhuset gratis.
Dog betales et depositum på kr. 750.Rengøring
Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring, men ikke oprydning.
Lejeren skal aflevere lokalerne i pæn stand. Bordene skal stilles rigtigt på
plads (der er en oversigt i køkkenet).
Hvis man lejer Beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Beboer
huset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).
Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer.
Henvendelse i Beboerhuset tirsdage og torsdage ml. kl 19 og 19:30
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BANKO i Caféen – 2017

Søndag d. 10. september
Søndag d. 8. oktober
Søndag d. 5. november (andespil)
Søndag d. 3. december (julebanko)
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.
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10 fødevarer står for
75 % af sprøjtegiftresterne i vores krop
Hovedparten af de sprøjtegiftrester, som vi har i kroppen stammer fra blot 10 populære
fødevarer. Så hvis du vil reducere mængden af sprøjtegiftrester i din mad, er det de her
fødevarer, det virkelig batter at købe økologisk: agurker, æbler, vindruer, pærer, salat,
jordbær, kartofler, tomater, hvedemel og rødvin.
Hele 75 procent af de giftrester, vi har i kroppen, stammer nemlig fra disse
populære fødevarer. Det viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet og
Fødevarestyrelsens pesticidkontrol.
Det er især de udenlandske fødevarer, der indeholder mange sprøjtegifte, men rester
af sprøjtegift findes også i fødevarer, der er dyrket i Danmark. De økologiske varianter
er til gengæld fri for sprøjtegift.
Det var primært sprøjtegiftene glyphosat og chlorpyrifos, der blev fundet. Chlorpyrifos
er ellers ulovlig at bruge i Danmark, men finder vej til middagsbordet med udenlandsk
frugt og grønt. Især gravide og børn bør undgå at spise fødevarer med rester af
chlorpyrifos, da insektmidlet skader nerverne og kan påvirke udviklingen af hjernen.

Søjlerne viser andelen af fødevarer, hvor der blev fundet rester af sprøjtegift.

						
							 Med venlig hilsen Agendacentret
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Lysprojektet udvikler sig
I skrivende stund ved vi ikke helt, hvor det ender, men vi har fået en mulighed for at
få mere og bedre og mindre energiforbrugende lys, og det tidligere end planlagt her
i Hyldespjældet. Det er lysprojektet, der især har været snakket om på Facebook, der
udvikler sig. Der er et stort EU støttet projekt, Lighting Metropolis, som kommunen er
en del af. I den forbindelse skal der laves noget nyt og udviklende lys i et boligområde,
som kommunen så har spurgt, om vi vil lægge hovedstier til. Det har vi sagt ja til.
Da al belysning i Albertslund er ved at blive skiftet ud til energibesparende LED, så er der også lavet en tidsplan, og i den skulle vi først få
ny belysning om flere år. Men fordi vi har sagt ja til lysprojektet, der
skal gennemføres nu, så vil vi blive rykket frem. Det kræver dog, at
vi beslutter os for, hvilke lamper vi vil have på hovedstierne gennem
Hyldespjældet. Det har vi jo slet ikke diskuteret, men der er udpeget
3 forskellige, vi kan vælge i mellem. Dem har vi skaffet eksemplarer
hjem af, som i den kommende tid, vil blive sat op. Hvis det giver sig
selv, hvilken vi vil have, så vil beslutningsprocessen være kort og lige
til, og vi kan være med i lysprojektet. Hvis vi er uenige, og det trækker ud, så er vi selvfølgelig nødt til at bruge mere tid på at diskutere
med os selv om, hvilke lamper vi vil have, og så kører løbet med lysprojektet, og vi falder tilbage i den oprindelige rækkefølge, med at
få nyt lys på hovedstierne. Men fred så være med det. Det vigtigste
er, at vi ikke træffer forhastede beslutninger.
Et af de nye spændeende formål med lysprojektet er, at stibelysningen også på en eller
anden måde, skal skabe mere lys på Harry Potter nogle timer om vinteren, så ungerne
kan bruge legepladsen lidt mere i den mørke tid. Det skal der lysdesignere ind over for
at finde ud af, hvordan det kan gøres. Men altså det kræver, at vi først beslutter, hvilke
lamper vi overhovedet vil have, så projektet kan arbejde videre derfra. Derfor kommer
der mere om det til det kommende beboermøde.
Med venlig hilsen Povl Markussen /GMU

Er
der nogen krea mennesker der kunne
tænke sig at mødes tirsdage formiddage i aktivhuset til
at sy strikke hækle m.m.
Min mail er Elisa@hyldenet.dk
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Tips til miljørigtig tøjvask
Hvordan du vasker dit tøj, har stor betydning for både energiforbrug, vandforbrug og
udledning af problematiske stoffer med spildevandet. Men hvordan minimere du
miljøbelastningen ved tøjvask, samtidig med at tøjet stadig bliver rent?
1. Skru ned for temperaturen ved almindelig tøjvask. Det vigtigste, du kan
gøre for at vaske mere miljørigtigt, er at skrue ned for vasketemperaturen, da det
din vaskemaskine bruger mest strøm på, er at opvarme vandet. Langt det meste
tøj bliver rent ved 30 grader. Undertøj, håndklæder, viskestykker, karklude og sengelinned
skal dog vaskes ved 60 grader, og tøj der har været i kontakt med fækalier, urin eller blod,
skal vaskes ved 80 grader.
2. Overdosér ikke vaskemidlet. For at så lidt som muligt af de problematiske
stoffer, der er i vaskepulveret, ender i naturen, er det vigtigt, at du ikke bruger
mere vaskepulver end højest nødvendigt. Undlad at dosere vaskemiddel på
slump, og doser i stedet efter anvisningerne på pakken. For meget sæbe er ikke bare skidt
for miljøet, men også for din hud, dit tøj og vaskemaskinen.
3. Brug afkalkningsmiddel sammen med vaskepulveret. I Albertslund er vandet hårdt.
Det betyder, at der skal bruges mere vaskepulver, end hvis vandet er blødt. Hvis du tilsætter
afkalkningsmiddel til din vask, kan du nøjes med at doserer vaskemiddel til blødt vand, og
dermed reducere forbruget af vaskepulver.
4. Vælg miljømærkede vaskemidler. Som almindelige forbruger er det svært at overskue
hvilke stoffer, der er dårlige for miljøet. Den letteste måde at sikre sig, at
vaskepulveret ikke indeholder mere end højst nødvendigt af skadelige stoffer er
ved at købe Svane- eller blomstmærkede vaskepulver.
5. Brug vaskepulver frem for flydende vaskemiddel. Flydende vaskemiddel indeholder
en større andel tensider end pulverprodukter, og de er de seneste år gjort meget mere
koncentrerede. Dette fører nemt til overdosering og høje tensid koncentrationer i
spildevandet. Flydende vaskemiddel tilsættes desuden andre stoffer, der er mistænkt for at
skade rensningen af spildevandet.
6. Undgå skyllemiddel. De er en belastning for renseanlæggene og for vandmiljøet.
7. Vask hele og ikke halve maskiner. Selvom din vaskemaskine har et program til at vaske
”halve maskiner” er det stadig bedst for strøm- og vandforbruget at vaske ”hele maskiner”.
8. Tør tøj på tørresnoren. Tørretumling bruger meget strøm. En tørring af en vask koster
omkring 6 kr., så er vejret til det, er det en god ide at bruge tørresnoren.
Med venlig hilsen Agendacentret

17

Postkassen ved Slippernes og Storetorvs indkørsel fra
Damgårdsvej er blevet fjernet.
Redaktionen ringede til PostNord. De vidste ikke, hvorfor den var fjernet,
men mente, at den nok ikke blev brugt ret meget.
Dette rammer især vores beboere, som er dårligt-gående.
Her er et kort over området og viser hvor de fire nærmeste postkasser står:

2

4

1

3

Breve lagt i postkassen er op til fem hverdage undervejs og omdeles
mandag til fredag. - Husk at quickbreve skal sendes fra posthuset
1. Egelundsvej v. Vestcentret, sidder på gavlmur overfor Netto.s indgang
2. Galgebakken Torv 2 (v. Købmand)
3. Ulfbuen 1
4. Rypehusene 1 v. Fakta og Vestegnens Pizzaria
Redaktionen
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Genbrugsgårdens åbningstider
Søndag året rundt: kl. 14 –16
		
Tirsdag Vintertid:
Lukket
			Tirsdag sommertid: Kl. 17-18
Med venlig hilsen De frivillige klunsere på Genbrugsgården☺

TØJBYTTEN

holder åbent søndage kl. 12:30-14

Kom ned og find et nyt sæt tøj eller sko. Der er tøj til damer og mænd, piger
og drenge i alle størelser.Hvis du har lyst til at blive passer så kom forbi i åbningstiden og få en snak med os. Alle er velkomne
☺ Hilsen Mette

Nogle kan ikke lide at få dræbersnegle under sine sko. Man kan så ty til andre
muligheder: f.eks bruge en skovl eller spade, hakkejern eller er hjemmelavet
værktøj bestående af et kosteskaft med et skarpt stykke metal i den ene ende.
Redaktionen☺

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Mette Morsing
Ulkestræde 3
Miriam Holst
Åleslippen 57
Nina Rytter
Høkerlængen 10
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3

22 32 04 99
51 23 53 18
29 27 79 43
41 59 06 10
40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg 		
Helene Eskildsen
Høkerlængen 6
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Sif Enevold
Væverlængen 4

43 64 96 86
23 69 61 16
27 64 05 94
31 45 67 47

Haveforeningen Salatfadet og Domen		
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
27 64 05 94
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Husdyrudvalget		
Henning Larsen
Torvelængerne 11
Merete Larsen
Torvelængerne 11
Marianne Bahl
Høkerlængen 11
Tove Schouw
Høkerlængen 5
Kommunens brugergruppe
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Helene Eskildsen (suppleant) Høkerlængen 6

Klunsergruppen
Bahjat Chamani
Bjarne Buzdeweicz
Gitte og Ole
Helene Eskildsen
Henrik Hansen
Jan Dahl
Laila Kiss
Lasse Eskildsen
Leif Strandbech
Morten Rude
Palle Nielsen
Patrick Wilson
Peter Kristensen
Povl Markussen
Tobias Nielsen
Troels Vitt
Henning Larsen
Nina Rytter
Michael Larsen
Thomas Ottesen

Tingstræderne 1
Støvlestræde 5
Tingstræderne 15
Høkerlængen 6
Torveslipperne 12
Maglestræde 13
Torveslipperne 15
Høkerlængen 6
Torveslipperne 13
Væverlængen 4
Potterstræde 4
Pugestræde 9
Åleslippen 1
Tømmerstræde 3
Tværslippen 7
Ulkestræde
Torvelængerne 11
Torveslipperne 8
Store Torv 23
Tværslippen 5

Lammelauget
Mikkel Pandrup
Morten Rude
Povl Markussen
Victoria Dahl

Torveslipperne 14
Væverlængen 4
Tømmerstræde 3
Storetorv 5
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31 61 10 97
41 43 49 82
31 11 16 64

27 64 05 94
43 64 06 86

50 37 48 70
40 10 23 33
22 71 56 97
43 64 96 86
26 73 64 92
25 37 32 40
28 99 74 47
43 64 96 86

53 30 07 95

26 82 80 94
43 64 24 08
61 60 89 03
23 31 86 42
27 64 05 94
28 40 78 44
28 58 55 55
31 61 10 97
41 59 06 10
53 63 47 81
60 81 86 76

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

Motionslokaleudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Jørgen Lou
Færgeslippen 1
Laila Kiss
Torveslipperne 15
Michael Kjellerup
Skipperlængen 7
Sandra Livornese
Åleslippen 6
Sandra Olsen
Åleslippen 33

26 20 32 03
28 99 74 47
31 14 87 89
60 81 04 82
60 16 82 75

Nyindflytterudvalg		
Jan Dahl
Maglestræde 13
Miriam Holst
Åleslippen 57

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
Per Zoffmann Jessen,
Åleslippen 57

25 86 94 55

25 86 94 55

25 37 32 40
22 71 56 97
21 22 75 13

Tøjcafé / Tøjbyttebod
(Bøger afleveres på vaskeriet)		
Helga Sandau
Torvelslipperne 4
91 66 16 93
Kirsten
Sadelstræde 1
61 60 26 20
Marianne Petersen
Torvelængerne 2
21 96 06 53
Mette Nielsen
Suderlængen 2
61 30 45 39
Victoria Dahl
Storetorv 5
60 73 76 66
		
Udearealudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Ida Hjælmhof
Bryggerlængen 34
Jan Dahl
Maglestræde 13
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Henning Larsen
Torvelængerne 11
Ole Kristensen
Tingstræderne 15
Victoria Dahl
Storetorv 5
21

25 86 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40
23 69 61 16
31 61 10 97
22 71 56 97
60 73 76 66

Udlån af nøgler og værktøj

Henvendelse på
på følgende
følgende adresser:
adresser:
Henvendelse
		
Autoværksted (200 kr. i depositum)
Autoværksted
Bjarne Bruzdewicz (200 kr. i depositum)
Støvlestræde 5		
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5		

40 10 23 33
40 10 23 33

Bordtennis og gymnastiksal
Janos Katona
Storetorv 6		
43 63 62
Boremaskine
04 		
Tobias
Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Boremaskine
Jan Dahl
Maglestræde 13		
25 37 32 40
Brædder		
		
Niels
Peter Dahl
Bomslippen 4
43 62 07 92
Brædder		
Niels Peter Dahl
Bomslippen 4
43 62 07
Cykelværksted
92		
Morten
Rude
Væverlængen 4		
26 82 80 94
Cykelværksted
Tobias
Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Morten Rude
Væverlængen 4		
26 82 80
94
Havefræser
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23 33
44
		
Kattetransportkasse
Havefræser
Victoria
Dahl
Storetorv
5			
60
Palle Nielsen
Potterstræde
4		
4073
1076
2366
33
		
Keramik
Kattetransportkasse
Harry
Lind
Torvelængerne 8
43 62 38 37
Victoria Dahl
Storetorv 5			
60 73 76
66
Større haveredskaber: Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
		
Henv.:
Kl. 17-18
Keramik
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33
Harry Lind
Torvelængerne 8
43 62 38
37
Træværkstedet
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33
Større
haveredskaber:
Henv.:
Kl.
17-18
Keld Nielsen
Torvelængerne 12
Drænspade,
El-hækklipper,
Græstromle,
Patrick Wilson
PugestrædePælebor
9
61 60 89 03
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
5
4031
1086
2342
Peter Kristensen
Åleslippen 1
23
33
Træværkstedet
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Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
40 22 78 90
FU			Sif Enevold				Væverlængen 4		31 45 67 47
Medl.			
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
31 61 10 97
			Jørgen Lou				Færgeslippen 1		26 20 32 03
Kasserer		
Per Zoffmann			
Åleslippen 57		
21 22 75 13
Suppleanter
Laila Kiss				
Torveslipperne 15
28 99 74 47
			
Peter Kristensen 			
Åleslippen 1
23 31 86 42
Sekretær		
Bente Eskildsen			
Ejendomskontoret
60 35 2706
Revisor		
Ole Kristensen			
Tingstræderne 15
22 71 56 97
			Birgit Dahl				Maglestræde 13		22 98 38 39

Repræsentantskabet BO-VEST
			

Sif Enevold

				

Væverlængen 4

31 45 6747

Hyldeposten

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

23 31 86 43
27 64 05 94
25 15 06 33
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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EFTERLYSNING:
Går du med en forfatter i maven.
Har du lyst til at dele en oplevelse,rejse eller andet til Hyldespjældets beboere,
Kontakt da redaktionen med din historie gerne med navn eller anonymt
Redaktionen skal have navn): pm@hyldenet.dk eller rohr@hyldenet.dk

Afleveringsfrist til næste nummer
er den 18. oktober 2017
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

