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Åbningstider:
Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Førstemand:
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

Forside-

Forsidefoto: GMU og Agenda Centeret har kontrolsorteret restaffaldet i en af de beholdere. På forsiden tømmes posen ud på en presenning på Genbrugsgården. Resultatet af eftersorteringen viste,
at der stadig er en hel del madaffald og plast, der kommer i restaffald, i stedet for at blive sendt til genbrug. Til gengæld var der
stort set intet glas, papir, pap og metal. Så det er plast og madaffald, vi skal prøve at blive bedre til at sortere fra til genbrug
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Der afholdes ordinært beboermøde
den 21. marts 2017
kl. 19.30 i beboerhuset, Store Torv
Dagsorden:
1. Formalia, jnf. forretningsorden for beboermadet
2. Status på arbejdet med helhedsplanen, herunder resultater af
skimmelundersogelsen
3. Regnskab 2016, herunder cafe, udlejning,
aktivitetsbudget og afdelingbestyrelsens
rådighedsbelsb
4. Indkomne forslag
5. Forslag om fortsættelse af digitalt beboerdemokrati,,
- Godkendelse af revideret forretningsorden
- Godkendelse af økonomi
6. Forslag til udskiftning af vaskeri
7. Forslag til etablering af flere p-pladser
8. Orientering om økonomi for leje af carporte
9. Beretning fra:
- Afdelingsbestyrelse
- Cafestyregruppe
- Skulpturudvalg
- Husdyrudvalget
10. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2017
1L. Valg til afdelingsbestyrelsen
12. Valg til cafestyregruppen
13. Valg til husdyrudvalget
14. V alg til skulpturudvalget
15. Valg af to interne revisorer
16. Valg til Hyldepostens redaktion
17. Valg til Albertslund Brugergruppe
18. Orientering om VA‘s generalforsamling den 23. maj 2017
19. Eventuelt
20. Godkendelse af beslutningsreferat
Indkomne forslag skal være stillet senest den 10. marts til afdelingsbestyrelsen på
n60@bo-vest.dk.
Den endelige dagsorden og materiale til de enkelste punkter i Hyldetryk senest den
14. Marts.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
3

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Flere parkeringspladser
Beboermødet i september besluttede at afsætte kr. 75.000 til at få udarbejdet et forslag
til flere parkeringspladser.
Vi har set på, hvor der kan anlægges flere p-pladser uden at nedlægge grønne fælles
arealer eller pladser, som beboerne har anlagt. Vi har derfor fået beregnet priser på at
inddrage græsrabatterne langs randbeplantningerne i forbindelse med de eksisterende
p-arealer. Det vil vi fremlægge på beboermødet i marts sammen med en finasieringsplan,
så er det op til beboerne at vælge.
Nyt vaskeri
Et udvalg bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, beboere valgt på
beboermødet og ejendomslederen har været ude og besigtige forskellige vaskeriløsninger
for at få inspiration til, hvordan vores vaskeri skal fornys.
Vaskeriudvalget fremlægger sit forslag på det kommende beboermøde i marts med
bestykning, indretning, antal, evt. præbooking, energibesparelser mm.
Fraflytteskure mm.
Selv om vi forventer, at skure og hegn skal udskiftes i forbindelse med helhedsplanen,
bliver skure og hegn registreret ved fraflytningen for at vurdere, om der er behov for
renovering, eller det kan vente til helhedsplanen.
Driften har pt. en liste med ca. 14-16 steder, som vil blive renoveret i løbet af foråret af
vores egen tømrer.
Beboermøde i marts
Den ordinære beboermøde med bl.a. regnskab afholdes den 21. marts kl. 19.30 i cafeen.
Her vil ejendomslederen også orientere om skimmelundersøgelsen, og der vil være
mulighed for at spørge ind til status på helhedsplanen.

Vi gør Junglestien klar til ungerne
Junglestien skal gøres forårsklar, så ungerne kan få maks. glæde af den hen
over sommeren. Vi gør det søndag den 2. april, hvor Naturfredningsforeningen i forvejen har deres store nationale rengøringskampagne.
Vi ses :o)
UAU og GMU
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Små fif til bedre
udnyttelse af varmen og bedre varmekomfort
Der er i de senere år blevet talt og skrevet meget om
energirenoveringer. Det er bare ikke alle, der har
mulighed for eller råd til at renovere deres bolig - og
energirenovering gør det heller ikke alene. Adfærd
spiller nemlig også en stor rolle i forhold til din
varmeregning.
Her er derfor en liste med gode råd til at spare på
varmen – både til beboere i velisolerede huse og
beboere i mere beskedent isolerede huse:
1. Hold en temperatur på 19-21 grader, alt efter rumtype. Hvis du sænker
rumtemperaturen med 1 grad, sparer du ca. 5 % i årlig varmeudgift.
2. Hold fødderne varme. Hvis de er kolde, fryser man over hele kroppen.
Med varme fødder er 20 grader ofte nok.
3. Indstil radiatorerne i samme rum ens. Det giver
en bedre opvarmning at have 2 radiatorer på 50 %
end én, der er skruet helt op.
4. Varm helst alle rum i boligen – også soveværelset. Men luk døren ind til et rum du
foretrækker, skal være køligere end resten af boligen. Det kolde rum vil nemlig
trække varme fra de andre, hvilket gør, at der bliver fodkoldt, og at det trækker.
5. Luft ud med gennemtræk. Gør det ofte, men i kort tid ad gangen – især om
vinteren. Så undgår du, at vægge og møbler bliver kolde og mere energikrævende at
varme op igen. Lufter du ud i længere tid, så luk for radiatorerne.
6. Møbler og gardiner skal ikke være for tæt på radiatoren - det spærrer for varmen og
kan forhindre termostaterne i at virke rigtigt.
7. Træk gardinerne fra om dagen, så solen kan varme rummene, og for om aftenen, så
de kan holde på varmen.
Med varme hilsner
Agendacenteret
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NYT FRA DRIFTEN
Nyt ansigt på ejendomskontoret:
Iben Raffnsøe er startet på ejendomskontoret 1. januar. Iben sidder som ejendomsmester, hvor hun skal varetage driften af kontoret. Iben har i sin den
første tid brugt næsten alt hendes tid med den store skimmelundersøgelse.
Iben har en baggrund som driftschef i et andet Boligselskab og har tidligere
arbejdet med skimmel. Vi siger tak for den positive velkomst, som Iben har
fået af alle beboerne.

Skimmel undersøgelser:
Arbejdet med helhedsplanen betyder, at vi skal undersøge, hvor mange boliger i Hyldespjældet, der har forekomst af skimmel. Derfor har vi udsendt to breve til alle beboerne med opfordring om at deltage i den samlede
undersøgelse. De breve fik 38 beboere til at henvende sig, og vi har været ude og undersøge alle disse boliger.
Undersøgelserne er blevet analyseret af Dansk Miljøanalyse og videresendt til Cowi, der arbejder på en supplerende ansøgning til Landsbyggefonden om at få midler til fx isolering af vægge.
Ved gennemgangen af lejlighederne har der vist sig et billede, som vi alle kender, misfarvning/skimmel i de
kolde hjørner, under trappen, ved entredøren og i badeværelser.
For at være sikker på, at vi har fået afdækket så fyldestgørende som muligt, er der udsendt brev til yderligere
46 beboere. Målet er, at få undersøgt om der er beboer som, uden at vide det, har forekomst af skimmel i deres
bolig. Og på den måde få så godt et billede som muligt, af de bygningsmæssige mangler. Af de 46 boliger har
vi (i skrivende stund) fået under søgt 22, og der har vist sig at der er forekomst af skimmel i 7 boliger. Så det er
muligt at vi vil udvide antallet af boliger som får et brev, således vi kan være sikre på at skimmelproblematikken er veldokumenteret.
Det er tydeligt at beboer i Hyldespjældet har meget stor forståelse for, at vores bygninger har svagheder, og
at man skal tage hensyn for at undgå, at der kommer skimmel, og at alle søger for at tage de hensyn, som er
nødvendige. Samt at alle sørger for at vaske ned, hvor der ses misfarvning/skimmel.
Og så er det fantastisk dejligt med den store imødekommenhed, som alle har udvist, det har givet mange gode
besøg.

Vandskader:
Vi har haft 4 vandskader i den sidste periode. Der har været to badeværelser på 1. sal med
utætte rør i væggen, et enkelt utæt armatur og et forsyningsrør der også var utæt. I alle tilfælde har beboer været meget hurtige at henvende sig på ejendomskontoret. Det betyder at
følgeskader er meget begrænset, og dermed at udgifter er meget lave. Skader på rør i badeværelser har kunne ses på loftet i entre, hvor der har været fugtskjolder, og hvor maling
har ”boblet” i loftet.

Herudover har fjernvarmen gravet et enkelt varmeforsynings rør op, som de er ved at udbedre.

Forsøg med miljøvenlig vinterbekæmpelse
Vi har siden januar lavet forsøg med CMA, som er et miljøvenligt alternativ til salt. Vi
vil søge at finde ud af om det er muligt at udvide snerydning med dette produkt som kan
smelte sne og is, på samme måde som salt, og dermed søge at få færre glatte og is belagte
flader. Vi har brugt det på nogle af de skrå flader, men desværre har der ikke været
særlig mange dage hvor vi har kunne bruge det. Vi fortsætter forsøget for at finde
ud af, om det er muligt med en forbedret bekæmpelse.
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Vand og varme forbrug
Vi har haft et par sager hen over vinteren med beboere som har fået efterregninger på
vand og varme forbrug. Det er meget vigtigt at understrege, at det er den enkelte beboer,
der skal holde øje med, om forbruget løber løbsk, ved at aflæse målere løbende. Hvis der
viser sig et øget forbrug, skal man komme på ejendomskontoret, og bede om at få efterset
de tekniske installationer. Målere, til både varme og vand, sidder inde i installationsskabet i entre.
Den udgift, der kommer fra vandspild eller varmespild, er desværre noget, som beboeren
selv skal betale. Så husk at kigge på dine målere regelmæssigt, både på din varmemåler
og din vandmåler. Aflæsning hver måned vil være fornuftigt.

Nedgravet affald:
Vores nedgravede beholder har nu været i brug efterår og en del af vinteren. Generelt er
der god sortering af affald, og langt det meste, der ikke kan komme i beholdere, kommer
på genbrugsgården. Det viste sig at lågene blev beskidt/ulækre, så vi har vi nu lagt i plan,
at der foretages løbende rengøring af låg og toppen på beholderne.
Der kommer stadig nogle forkerte poser madaffald. Der skal bruges de grønne bioposer,
som er nedbrydelige, og som kan indgå i biogasproduktion. Der ses stadig madaffald som
er pakket i almindelig indkøbsposer
Hvis der er nogen der mangler grønne bioposer, kan de hentes på ejendomskontoret.
Da der er kommet en øget trafik med store lastbiler i Hyldespjældet,
har det været nødvendigt at opstille nogle store natursten de steder,
hvor lastbiler kan skade vores kantsten
Ejendomsleder Jesper Handskemager

Vi har været så heldige...
Vi har været så heldige, at komme med i et lys-projekt. Et sted i Hyldespjældet, får
vi mulighed for, at gøre noget særligt med lys. Noget spændende nyt, hvor lyset kan
blive brugt på en ny måde. Det kan være oplysning af Harry Potter nogle timer ved
vintertide, så legepladsen kan bruges mere. Det kan være en demonstration af ny stiog hoveddørsbelysning, eller det kan være kunstlys på gavle. Der kommer et oplæg
om mulighederne på Facebook, så starter vi debatten der, og ser hvor den bringer os
hen.
Med venlig hilsen
GMU
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Kun grønne bioposer
til madaffaldet☺

Plastikposer ødelægger processen i bio-

gasanlægget. Derfor kun grønne poser
til madaffaldet.
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Få et bedre indeklima med planter
Det er igen blevet moderne med grønne planter i indretningen af hjemmet. Men udover at være moderne, så har grønne
planter også en række positive effekter, der gør, at du med fordel kan gå ud og anskaffe dig et par stykker til dit hjem.
Blandt de positive egenskaber ved planter er, at de renser luften og omdanner CO2 til ilt. Planter fungerer også som en slags
støvsugere, der suger støv til sig ved hjælp af statisk elektricitet, hvilket gør, at partiklerne bliver på bladene. Planter skal
derfor skylles engang imellem.
Vores indeluft indeholder kemikalier i form af organiske gasser fra f.eks. computere,
elektronik, tæpper, møbler og maling. Flere undersøgelser har vist, at nogle planter er
i stand til at optage disse kemikalier fra luften og nedbryde dem, og at folk, der arbejder i rum med mange planter, generelt har bedre trivsel, mindre sygefravær, og mindre
hovedpine.
Det er generelt bedst at
vælge bladrige
planter, som
skal have godt
med lys og tilpas med vand,
for at omdannelsen af CO2
til ilt fungere
optimalt.
Helt almindelige planter som efeu(Hedera), Afrikansk drageblodstræ, Aloe vera, Væddeløber, Fredslilje, Fingerfilodendron, Stuebirk, Svigermors skarpe tunge, Bregner, Kalanchoe og Orkide, er gode for indeklimaet.
							
Med venlig hilsen
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BANKO i Cafeen – 2017
Søndag d. 5. marts
Søndag d. 2. april (påskebanko)
Søndag d. 7. maj
Søndag d. 11. juni
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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Livets gang i Caféen

Livet går sin vante gang i caféen. Fra tirsdag d. 28/2 er Grethe Dencker
startet i praktik i caféen. Grethe har tidligere være i caféen, så dejligt at
have hende tilbage i køkkenet. Det ser fornuftig ud med passerlisten, et
godt team af passere er gode til at træde til, når der er huller i passerplan
– tak for det. Jeg opfordrer dog dem som spiser jævneligt i caféen (og ikke
rigtig får taget nogle vagter), til at deltage i pasning af caféen – det er super hyggeligt og du får et måltid mad som tak. 
Husk at der tages forbehold for menu ændringer. Se dagens menu for april
på hjemmesiden www.hyldenet.dk

		
Glade forårsfornemmelser
Gitte og co.

Priser Hyldeboere:
Voksne:
42 kr.
Børn 7.14: 20 kr.
Børn 3-7: 10 kr.
Priser gæster:
Dagens suppe m/ brød: 16 kroner
Med genopfyldning:

Voksne:
50 kr.
Børn 7.14: 30 kr.
Børn 3-7: 20 kr.

20 kroner
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MARTS MÅNED
MENU
Torsdag d. 2. Marts
Hakkebøf m/ Madagaskar pebersauce og kartofler
Pastaspinat ruller m/ røget laks, salat og brød
Tirsdag d. 7. marts
Barbecue Grill køller med salater
Ovnkartoffel æggekage m/ peberfrugt, tomat og purløg
Torsdag d. 9. marts
Pasta carbonara m/ salat og brød
Veg Quinoa burger m/ salsa, guacamole samt salat
Tirsdag d. 14. marts
Forloren hare m/ kartofler og ribsgele samt sauce
Laks i sennep/pebersauce m/ kartofler, salat og brød
Torsdag d. 16. marts
Lasagne m/ salat
Indbagt kartoffeltærte m/ salat og brød
Tirsdag d. 21. marts
Okse i rød karry m/ ris
Chilinudler m/ sur/søde grøntsager, salat og brød
Torsdag d. 23. marts
Biksemad m/ spejlæg, rødbeder og purløg
Sprød Kartoffel pizza på tortilla med salat
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Tirsdag d. 28. marts
Kylling i ovn m/ pastasalat og hvidløgsdressing
Krabbekager m/ avocadosalsa og salat
Torsdag d. 30. marts
Biodynamisk medisterpølse, brun sovs og kartofler samt rødkål
– Mød efterfølgende bonden i caféen og høre om
biodynamisk landbrug/fødevarer og smag på herlighederne såsom pølser, ost og honning fra kl. 19.30.
Se endvidere side 14
Grønsags curry m/ ris, kokosmælk og mandler

Se dagens menu for april
på hjemmesiden www.hyldenet.dk
HUSK NU: Kun grønne bio-poser i beholderne
til madaffald!
Madaffaldet skal bioforgasses, så vi kan få energi og næringsstoffer ud af det. Derfor må
der ikke komme plastposer i beholderne – og
selvfølgelig heller ikke alt mulig andet affald.
Så kom dit madaffald i de grønne bioposer,
slå knude på, og drop dem i beholderen til
madaffald.
Mangler du grønne poser, så hent dem på
ejendomskontoret eller Genbrugsgården. De
bliver også omdelt med jævne mellemrum
Med venlig hilsen
GMU
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Hyldespjældets Café byder på biodynamisk middag.
Til dig der tænker over, hvad du spiser, og hvor det kommer fra.

Den 30.03 2017 fra kl 17.00 – 19.00
Medisterpølse med sovs, kartofler og rødkål
med efterfølgen smags prøver af 10 slags pølser og skønne oste.
Til de sædvanlige cafepriser
Medister leveres af biodynamisk bonde Chriss Hedeager

Kl. ca. 19.30 fortæller Chriss
om sit biqdynamiske landbrug Hedeagergard i Ølgod.
Vel mødt
Nina Rytter og cafestyregruppen
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte
Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig henvendelse i caféen.
Pris for leje af Beboerhuset:
En dag:
Kr. 750 (betales v/booking)
To dage:
Kr. 1100 (betales v/booking)
Depositum: Kr. 1000 (betales ved nøgleafhentning)
Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum.
Der er mulighed for at leje:
Musikanlæg: Pris kr.100 for 1 dag. Kr.150 for 2 dage (betales ved booking)
Depositum: Kr.1000 (betales ved nøgleafhentning)
Grill-leje: Kr. 100.
OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr. 2000.
Børnefødselsdage
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal der gøres rent efter festen.
Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring kr. 355 automatisk blive fratrukket
depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner 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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Nye åbningstider på
Genbrugsgården fra 1. januar
Søndag året rundt: kl. 14 – 16
Tirsdag Vintertid:
Lukket
Tirsdag sommertid: Kl. 17-18
Vi skærer ned i åbningstiden, fordi der er færre besøg på Genbrugsgården efter de nye nedgravede beholdere er taget i brug.

De betyder færre besøg på genbrugsgården
- men heldigvis også meget mere genbrug☺
Med venlig hilsen De frivillige klunsere på Genbrugsgården

Tilmeld dig Giftfri Have
Hvert år bliver der brugt 30 tons gift mod ukrudt og skadedyr i de danske
haver. Det er på alle måder skidt, for os selv, for livet i haven og for grundvandet. Vær derfor en af dem, der lover ikke at bruge gift i haven. 10.000
har allerede tilmeldt sig! Du kan gøre det på www.giftfri-have.dk
Vh GMU
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TØJBYTTEN
holder åbent søndage kl 12.30-14.00
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.
for alle nuværende og kommende passere.
Alle er velkomne ☺
Hilsen Mette

Foråret står for døren. Er du interesseret i en køkkenhave i haveforeningen
ved elefanttrappen, et bed i drivhuset Domen ved Snorrestræde eller en
plads i lammelauget, så skal du skrive dig på ventelisten. Se kontaktpersoner
i adresselisten sidst i Hyldeposten.
Redaktionen
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Strømbesparelser i køkkenet. Lille indsats – stor effekt.
Et af de rum, der har det højeste strømforbrug er køkkenet. Er du indstillet på
at ændre lidt ved dine vaner i køkkenet, er der meget strøm (og penge) at hente,
uden at det går ud over resultatet. Ikke mindst ovn og kogeplader bruger meget
strøm. Ved at begrænse tiden, de er tændt, sparer du (naturligvis) strømmen.
Her er nogle gode råd:
- Udnyt for- og eftervarmen. Langt de fleste retter behøver ikke at komme i en
forvarmet ovn, selvom det står i opskriften. Sluk for ovnen før retten er helt færdig,
så kan den stå i eftervarmen. Ved at udnytte for- og eftervarmen kan du spare op til
25 %, uden at det påvirker tilberedningen.
- Tø madvarer op inden tilberedning. Det tager længere tid og kræver op til 50 %
mere energi at tilberede frosne madvarer. Tø i stedet maden op i køleskabet. Det
sparer samtidig strøm til køleskabet.
- Læg et tætsluttende låg på gryden.
Kogning med låg på skrå kræver 35 % mere energi.
Kogning uden låg kræver 65 % mere energi.
- Kog med så lidt vand som muligt. Jo mindre vand, der skal varmes op, jo mindre
bliver energiforbruget. Både pasta, kartofler, grøntsager og æg kan koges med meget
mindre vand, end de fleste af os er vant til at bruge. Hverken kartofler eller æg
behøver at være helt dækket af vand for at blive kogt – blot låget slutter tæt! F.eks. er
det nok med en halv deciliter vand i bunden af gryden, når der skal koges æg.
- Brug kun pander og gryder med lige bund og som passer til kogepladen. Det
kan betyde et merforbrug af strøm på op til 50 %, hvis gryden er meget bulet.
- Brug, hvis muligt, de små apparater som elkedel, mikroovn og brødrister. De
er hurtigere og mindre energikrævende, end kogepladen og den almindelige ovn.
F.eks. bruger elkedlen kun den halve energi i forhold til komfuret og brødristeren
bruger kun 1/10 energi i forhold til ovnen.
Mikrobølgeovnen kan med fordel anvendes til tilberedning af mindre portioner – eller
til opvarmning af mindre portioner færdiglavet mad.
Se flere råd på hjemmesiderne: www.sparenergi.dk og www.seas-nve.dk
Med venlig hilsen Agenda Center Albertslund
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DE FIRBENEDE
Henvendelse på hverdage mellem kl. 9-10
Dyrlæge Inger Stilling
Nyhusvej 3, Volderslev
4632 Bjæverskov
Telefon: 34 82 82 02
På Facebook har der været kommentarer om, at der opsættes emhætter i
energiklasse “E” i Hyldespjældet. Sådan skal det naturligvis ikke være, for
i Hyldespjældet har vi fokus på, at vi ikke bruger mere strøm end højest
nødvendigt. Driften har da også oplyst, at den slags emhætter ikke opsættes
længere, og de finder nogen i en bedre energiklasse.
Redaktionen

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Janne E. Storm
Tingstræderne 5
Mette Morsing
Ulkestræde 3
Miriam Holst
Åleslippen 57
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3

22 32 04 99
61 77 86 91
51 23 53 18
29 27 79 43
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
19

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
Grethe Dencker
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
Mesterslippen 8
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
20

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
22

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
23

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

