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

88 18 08 80 
Fax 88 18 08 81 

Ejendomskontoret 
Storetorv 39, 2620 Albertslund · hyldespjaeldet@bo-vest.dk 
Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18 
Ejendomsleder: Michael Jensen 
Førstemand: Michael Kassow 
Kontorassistent: Bente Eskildsen 

88 19 02 20 
Fax 88 19 02 23 

Ved akut hjælp 
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO-
VESTs åbningstider 

70 21 51 34 

Vaskeriets åbningstider: Alle dage 7-22 

Hyldecaféens åbningstider: Tirsdag og torsdag 17-20 · Køkkenet lukker 
19:30 

Genbrugsgårdens åbningstider: Tirsdag 17-18 · Søndag 13-16 

YouSee Fejlmelding 
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 

Forsidebilledet:  Hyggeligt ser det ud; fanget i Væverlængen 

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 Hyldepo-
stens kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemme-

side:                                  www.hyldenet.dk 

Udvidet beboerdemokrati 
 
 

Nu kan du også følge og deltage i debatter, be-

slutninger og beboermøder fra din computer.  

Klik ind på hyldenet.dk og tilmeld dig. 
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Der indkaldes hermed til budgetbeboermøde  

den 15. september 2014 kl. 19.00 

i beboerhuset Store Torv 7 

 

Da beboermødet er en del af pilotprojektet ”Digitalt beboerdemo-

krati” vil alle afstemninger foregå på nettet dagen efter beboer-

mødet.  

Læs om det ”Digetale beboermøde” her i Hyldeposten eller på 

Hyldenet.dk. 

 

1.    Langtidsbudgettet og afdelingens økonomi   

2.    Godkendelse af budget 2015 

3.    Det grønne Miljøudvalg(GMU): 

-    Godkendelse af beretningen og agendaplanen 

- Godkendelse af grønne miljømål og -principper 

- Valg til GMU 
4.   Udearealsudvalget(UAU): 

    -   Godkendelse af beretningen 

    -   Revision af plejeplanen 

    -   Valg til UAU 

5.   Motionsudvalget: 

- Godkendelse af beretning 

- Valg til motionsudvalget 

6.    Eventuelt 

 

Forslag til beboermødet kan stilles på nettet indtil den 29. august, 

mens opstilling til de forskellige udvalg kan ske frem til det fysi-

ske beboermøde den 15. september.  

Materiale til beboermødet vil blive offentliggjort på nettet og ud-

delt i Hyldetryk. 
 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

  

 
 

Ny ejendomsleder 
Michael Jensen har opsagt sin stilling som ejendomsleder, og vi skal derfor i 

gang med at ansætte en ny leder for  driften. 

Vi har været meget glade for samarbejdet med Michael Jensen, som har været i 

Hyldespjældet i over 10 år. Michael Jensen har været afgørende for, at afdelin-

gen i dag er velfungerende både økonomisk og driftsmæssig. 

På sidste afdelingsbestyrelsesmøde blev der nedsat et ansættelsesudvalg bestå-

ende af Sif Enevold, Nina Rytter, Vinie Hansen samt Ole Kristensen fra Ude-

arealsudvalget og Povl Markussen fra Det Grønne Miljøudvalg. Medarbejderne 

inddrages ligeledes i ansættelsesprocessen i samarbejder med BO-VEST. En 

ny leder forventes at være på plads ca. 1. november eller december. 

 

 
 

Uro på Store Torv 
Afdelingsbestyrelsen er blevet kontaktet af beboere på og omkring Storetorv, 

som er meget generet af en gruppe unge mænd, som dagligt opholder sig på 

torvet, hvor de ryger og sælger hash og andre stoffer til andre unge.  

Deres adfærd er aggressiv og truende, og beboerne føler sig meget usikre og 

bange for at gå på torvet. De fortæller eksempler på, at de er blevet passet op 

og forfulgt enkeltvis. 

Afdelingsbestyrelsen har derfor inviteret repræsentanter fra kommunen, politiet 

og BO-VEST til et fællesmøde, hvor vi gerne vil vide, hvad vi i fællesskab kan 

gøre for at dæmme op for den uheldige udvikling, som er i gang og truer dag-

ligdagen for beboerne i et ellers meget velfungerende boligområde. 

Vi vil senere orientere mere om, hvilke initiativer, der sættes i værk. 

  

 
Nyt træværkstedsudvalg 
Træværkstedet er blevet sat i stand i samarbejde med nogle 

beboere, og vi vil derfor foreslå, at der nedsættes et udvalg 

på beboermødet den 15. september.  

Formålet er at opretholde og udvikle træværkstedet som en 

god beboeraktivitet, og udvalget skal bl.a. holde træværkste-

det åbent en gang om ugen, varetage udlånet af værkstedet 

og udarbejde et forslag til udlån af maskiner m.m. 
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Digitalt beboerdemokrati i Hyldespjældet 

 
Til beboermødet den 15. september 2014 bliver det muligt at stemme, opstille og 

debattere på nettet. Det betyder dog ikke, at der ikke bliver afholdt et fysisk 

møde. Det betyder blot, at du kan stille forslag digitalt før mødet, og at du dagen 

efter mødet kan stemme over internettet. Afstemningen finder du på hyldenet.dk 

og du kan stemme til udvalgene og om de forslag, der blev diskuteret på 

beboermødet.  Det betyder, at alle har mulighed for at stemme også dem, der er 

forhindret i at deltage på det fysiske beboermøde. 

 

God debat på nettet  

Når beboermødet bliver digitaliseret giver det mulighed for at diskutere forslag til 

nye ting i Hyldespjældet længere end bare de timer beboermødet varer. 

 

Det digitale beboermøde foregår over 5 uger. Beboerne har fået adgang til det 

digitale møde fredag d. 15. august, fire uger før det ”fysiske” beboermøde, som 

foregår næsten som det plejer, med beretninger og debat. Fra start er der to uger 

til at stille forslag.  Derefter er der mulighed for at debatterer og udbygge de 

eksisterende forslag. Frem til og med det ”fysiske” beboermøde kan alle stille op 

som kandidat til udvalgene.  

 

Fire uger inde i forløbet afholdes det ”fysiske” beboermøde. Den eneste forskel 

på dette er, at afstemningen om de enkelte forslag, budget m.m. ikke foregår på 

selve mødet. Dagen efter det fysiske beboermøde modtager alle husstande et brev 

med information om, hvordan der kan stemmes. 

 

Alle kommer med – også dem uden computer  

Det er ikke alle, der er trygge ved computer eller har en der hjemme. Derfor vil 

der blive stillet en computer op i cafeen på åbningsdagene, hvor frivillige vil 

hjælpe dem, der har brug for det.  

Det sker fra den 19/8 til den 18/9 kl. 18-20. 

 

Følg med  

Der vil løbende blive bragt information om digitalt 

beboerdemokrati på hyldenet.dk, hvor alle har mulighed for at 

tilmelde sig en nyhedsmail. På den måde bliver man hele tiden 

opdateret på processen omkring det digitale beboerdemokrati. 
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NYT FRA DRIFTEN 

Kontortider i efterårsferien 
I efterårsferien er der ingen aftenkontortid tirsdag den 14/10 2014 mellem 
kl. 17 og 18. For øvrige kontortider er der ingen ændringer.  
 
Vær opmærksom på, at du altid kan kontakte os pr. mail, telefon eller ved at 
bruge formularen ”Bestil service” under ”Ejendomskontor” på Hyldenet.dk. 
Her fremgår vores e-mail adresse også. Husk at skrive tlf.nr og evt. mail-
adresse. 
 
 
For- og bagbede. 
Husk at fristen for at ordne sine for- og bagbede er 30. 
september 2014. 
 

 
Renovering af skure 
På beboermødet i marts og i maj, blev de endelige be-
slutninger om renovering af 30 skure langs hovedstierne 
godkendt. Renoveringen sker grundlæggende som de oprindeligt blev byg-
get, som åbent skur. Hertil blev det godkendt at tage begrønnes. Lokalpla-

nen giver mulighed for at skurene kan lukkes og, med enkelte 
undtagelser eller begrænsninger, også udvides, og disse mulig-
heder blev det godkendt at tilbyde udført ifm. renoveringen og 
med betaling over 10 år. 
 
Arbejdet er, i skrivende stund, ved at blive endeligt planlagt. Det 

forventes igangsat i slutningen af august og varer resten af efteråret. De 
berørte beboere er blevet varslet særskilt. 
 

 
Vandforbrug – tjek løbene 
 
Vi har, via Albertslund forsyning, været inddraget i en sag, hvor en utæt sik-

kerhedsventil i teknikskabet ved en beboer, har givet et ekstra 
ordinært stort vandforbrug og efterfølgende en meget stor ekstra 
regning fra HOFOR.  
 
Dette kan ske i alle boliger, og det er derfor vigtigt at kontrollere 
sit vandforbrug løbende. Vi anbefaler at man aflæser måleren 

mindst én gang hver måned. Og husk - der er kun dig selv til at betale. 
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Hvis du oplever utætheder, uanset om det er omkring installationerne i 
teknikskabet eller en vandhane, der drypper eller et toilet, der løber, skal 
du hurtigst muligt kontakte ejendomskontoret, så det kan blive repareret.  
 
 
Tabte nøgler 
Vi oplever jævnligt at der er smidt nøgler i vores brev-
kasse. Sikkert af nogen, som har fundet dem i områ-
det. Hvis du har tabt dine nøgler, kan du kigge forbi 
ejendomskontoret, da de kan være blandt dem vi har 
liggende. 
 
 

Michael Jensen 
Afdelingsleder 

Frivillig i Hyldespjældet!? 
  
I Hyldespjældet har du mange muligheder for at være 

med i de forskellige aktiviteter, grupper og udvalg. Slå op på adresse-

listen over kontaktpersoner sidst i bladet og se, hvad du kunne tænke 

dig at være med i. 
 

 Red. 

  

 

 

Biogas snart for alle 
 
Lige nu er der kun 10-15 husstande i Hyldespjældet, det sorterer deres 

organiske affald fra bioforgasning. Affaldet kommer de i de særlige 

containere i affaldsøen ved Genbrugsgården. Flere må gerne bruge dem, 

men ellers skal vi til at vende og til tanken om, at vi snart allesammen 

skal til at sortere vores organiske affald fra til bioforgasning.  

 
 Red. 
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Det milde sommervejr giver mange steder problemer med hvepse, der vil 
med til frokostbordet eller ødelægger skovturen. Det kan være 
fristende at finde giften frem – men der findes andre udveje. 
Med lidt forebyggelse og en hvepsefælde kan resten af 
sommeren blive både hvepse- og giftfri. 

Finder du et hvepseboet så beskyt dig selv med f.eks. regntøj, 
kom så en pose/sæk om boet, knæk det af og ned i posen med 
et hurtigt snuptag. Det er bedst sen aften, når de sover. Kom 

posen i fryseren et par dage eller drukn dem i regnvandstønden.  

Har hvepsene udset sig et særligt hjørne eller hulrum til at bygge bo, er det 
meget sandsynligt, at de vil vende tilbage til samme sted år efter år. Finder 
du først hvepseboet sidst på efteråret, er det ikke nødvendigt at ødelægge 
det, da hvepsene alligevel snart vil dø. Hvis det er muligt, kan du i stedet 
vente og spærre stedet af, når hvepseboet er dødt, så der ikke kommer et nyt 
hvepsebo næste år. Spærrer du vejen til hvepseboet før hvepsene er døde, 
bliver de aggressive, og de finder som regel alligevel en anden vej ind. 

Du kan også tage toppen af hvepseplagen ved at lave en hvepsefælde, der 
tiltrækker og fanger hvepsene. Sådan gør du: 

 Skær toppen af en stor sodavandsflaske.  

 Læg madding i bunden af flasken. Sidst på sommeren skal det være 
noget sødt som saft, sukker, syltetøj eller en bananskræl. Først på 
sommeren kan du også prøve med kød. 

 Hæld lidt vand i bunden sammen med et par dråber opvaskemiddel. 
Opvaskemidlet bryder vandets overfladespænding, så hvepsene 
drukner hurtigere. 

 Sæt toppen af flasken omvendt på, så flaskehalsen danner en tragt, 
der fører ned til maddingen. 

 Maddingen vil lokke hvepsene ned i fælden, hvor de drukner, fordi 
de ikke kan finde ud igen. Tøm flasken og indsæt frisk madding efter 
behov. 

Du kan læse mere om bekæmpelse af hvepse og andre skadedyr på Miljøsty-
relsens hjemmeside: www.bekæmp.dk 

Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 
”For et bæredygtigt Albertslund!” 

Sensommer uden stik og uden gift 
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FRA AFFALD TIL RESSOURSER 
 

Tirsdag den 7. oktober kl. 17-21 afholder BO-VEST det første møde i et 
nyt Miljøforum. 
Miljøforum er åbent for alle beboere i VA, AB og Tranemosegård, der 
interesserer sig for klima, energi og miljø.   
 
Mødet finder sted i BO-VESTs administration på Malervangen 1 i Glos-
trup.  
 
På dagsordenen er regeringens ressourcestrategi, der bl.a. betyder, at 
hver enkelt husstand nu skal til at sortere affaldet meget bedre. På mø-
det vil repræsentanter fra Miljøstyrelsen fortæller om planen “fra affald 
til ressouircer”, der gives en kort status på affaldsområdet i BO-VEST 
kommunerne, og der vil være mulighed for at diskutere løsningsmodel-
ler i afdelingerne. Yderligere information om program og tilmelding 
kommer senere. 
 
BO-VEST 
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I Love Albertslund dag  

 
Søndag den 5. oktober 2014 gentager vi successen fra sidste år og afholder I 

Love Albertslund dag. 

Her inviteres du og alle andre albertslundere til at være med til at forskønne 

byen. 

Vi har arrangeret det sådan, at man om formiddagen forskønner i og om-

kring sit eget boligområde. Det kan gøres ved at samle affald, plante blom-

ster, fjerne ukrudt, beskære træer, feje, male, reparere, eller hvad man i det 

enkelte boligområde synes, der trænger til at blive gjort. 

Kl. 13 mødes alle, der har været med, på Birkelundgård, hvor vi inviterer på 

underholdning, mad, drikke og udfordrende konkurrencer :o) 
 

 

Sidste år deltog mere end 160 beboere fra 14 forskellige boligområder. 

Bor du i et område, hvor der ikke bliver lavet en fælles indsats, er du allige-

vel meget velkommen til at deltage på egen hånd – eller endnu bedre, prøve 

at samle en gruppe, der vil være med.  

Du kan enten tilmelde dig/jer på: tlf. 43 62 20 15,  

på mail: landon@agendacenter.dk,  

eller i: Agendacentret, Kanalens Kvarter 32. 
         Med venlig hilsen 

           Agenda Center Albertslund 

mailto:landon@agendacenter.dk
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 Vi ordner Junglestien på  
”I Love Albertslund dagen” 
 

Søndag den 5. oktober 2014 er der igen “I Love 
Albertslund dag”, og i Hyldespjældet bidrager 
vi med at ordne Junglestien. Vi skal have klip-
pet det mest vildtvoksende og fjernet affald og 
alle de rekvisitter, som ungerne har slæbt til deres hulebyggerier i løbet af året. 
Tag meget gerne børn med i alle aldre, det er Junglestien rigtig velegnet til. Det 
plejer at være rigtig hyggeligt – og ikke mindst gavnligt, så Junglestien igen kan 
blive tip-top til at få en spændende og “farlig” oplevelse på.  
Vi mødes ved elefanttrappen op til Galgebakken kl. 11 – og dem der deltager, invi-
teres med til Agenda Centerets arrangement med frokost, sjov og konkurrencer 
på Birkelundgård kl. 13. 

 

Med venlig hilsen 

GMU / Povl M.  

 

Tårn på vej 
 

Tidligere i år blev fundamentet støbt til det 9.5 meter høje Tårn, der skal 

stå på kælkebakken. Nu nærmer tidspunktet sig så, hvor selve Tårnet an-

kommer. Trinnene er blevet klippet og bukket, og nu er det hele ved at 

blive svejset sammen til to dele, som vil blive kørt hertil på lastbil. På 

stedet bliver de sat oven på hinanden og samlet – og så skal vi ellers alle 

sammen til Tårn-indvielse. 

 Red. 
 

 

El-regningen for 1-rumsene er relativ høj  

     – men sådan behøver det ikke være.  
 

Desværre er det alt for dyrt at skulle installere individuelle målere i 1-rumsboligerne. 

Det er undersøgt i flere omgange, og kan slet ikke betale sig. Derfor har 1-rumsene 

kollektive målere og afregning. Måske er det derfor deres elregning er lidt høj. Men 

det kan der heldigvis gøres noget ved. Jo flere der er opmærksomme på ikke at bruge 

mere strøm end højest nødvendigt, jo lavere vil elregningen (der betales over 1-

rumsenes husleje) blive.  

 Red. 



12  

 

Musik og spisning i Hyldecafeen 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Den skotske bluesmusiker Mike Whellans spiller i 

Hyldecafeen 

den 15. november kl. 21. 

 

Der er gratis adgang til musikken. 

 

Vi starter med fællesspisning kl. 18.30. 

Cafe-Gitte serverer grillet flæskesteg med dejligt til-

behør og dessert. 

 

Der kan købes spisebilletter i cafeens åbningstid fra 

den 21/10 – 11/11. 

 

Priser for Hyldeboere: Voksne kr. 60, børn kr. 30 

Priser  for gæster: Voksne kr.  100, børn kr.  50 
 

 

Vel mødt 

Cafestyregruppen 
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Så fik vi startet caféen op igen efter en god og lang sommerferie. 

Gitte Larsson giver fortsat en hånd med i køkkenet og vi har sagt 

farvel til Thomas Rhod d. 17. august efter ½ års praktikforløb.  

 

Den 3. oktober afholdes der ølsmagning i caféen, se andet sted i 

Hyldeposten – Husk at få købt billet til dette smagfulde  

arrangement. 

 

I takt med at vi går koldere tider i møde, vil desserten blive ud-

skiftet med en suppe i løbet af september måned. 

 

Menuen for oktober måned, vil være at finde på www.hyldenet.dk 

- 

 i slutningen af september måned. 

 

Det er nu muligt at betale med Mobile Pay i caféen frem til 1. ok-

tober, hvorefter vi evaluerer ordningen. 

 

Caféen har fået en kæmpe ”patte-gris” grill, som kan lejes for 100 

kr., når man holder fest i caféen ;-) 

 

Og så et lille opråb – husk at tag en passervagt i caféen – hvis 

du spiser der jævnligt. Så redder du dig et gratis måltid 

mad   

 

Vi ses i caféen – Café-Gitte  

http://www.hyldenet.dk
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Tirsdag d. 2. september 

Koteletter a la bombay (karry, banan, ananas) m/ ris 

Kinesiske grøntsager m/ ris 

Dagens dessert 

 

 

 

Torsdag d. 4. september 

Kylling m/ appelsincreme og rosmarin samt ristet kartofler 

Omelet med squash, løg urter og mild ost samt salat og brød 

Dessert 

 

 

 

 

Tirsdag d. 9. september 

Svensk pølsegryde m/ purløg og brød 

Kartoffelroulade m/ salat og brød 

Dagens dessert 

 

 

 

Torsdag d. 11. september 

Malaysisk gullasch m/ ris 

Veg. Lasagne m/ salat og brød 

Dagens dessert 

 

RIV UD OG GEM 
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Priser Hyl-

deboere: 
Voksne: 42 kro-

ner 

Børn 7-14: 20 kro-

ner 

Børn 3-6: 10 kro-

ner 

 

Menuen for oktober måned, vil være at finde på www.hyldenet.dk  

 

Torsdag d. 18. september 

Oksekød i rød karry m/ ris 

Florentinertærte (spinat) med feta samt salat og brød 

Suppe m/ brød 

 

 

 

Tirsdag d. 23. september 

Kokos kyllingefilet m/ chilikrydrede nudler 

Mexico pizza m/ guacamole og salat 

Suppe m/ brød 

 

 

 

Torsdag d. 25. september 

Skinke m/ flødekartofler og salat 

Grillet grøntsager m/ hvidløgsdressing, salat og brød 

Suppe 

 

 

 

Tirsdag d. 30 september 

Italiensk farsbrød m/ pasta og tomatsauce 

Veg. mousakka m/ auberginer og kartofler, salat og 

brød 

Suppe m/ brød 

http://www.hyldenet.dk
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet” 
 
 
Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte 
Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig hen-
vendelse 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 børnefødsels-
dage skal der gøres rent efter fe-
sten. Hvis dette ikke sker, vil  
prisen for rengøring kr. 355.- 
automatisk blive fratrukket  
depositummet. 
Børnefødselsdage, hvor fødselaren 
er under 13 år låner beboerhuse 
gratis. 
 
OBS! 
 
Interne grupper i Hyldespjældet kan 
låne beboerhuset gratis. 
Beboere kan ved bisættelser låne 
beboerhuset gratis. Dog betales et  
depositum på kr. 750.- 

Rengøring 
Der er i lejen inkluderet 2 timers  
rengøring, men ikke oprydning.  
Lejeren skal aflevere lokalerne i 
pæn stand. Bordene skal stilles rig-
tigt på plads (der er en oversigt i 
køkkenet).  
Hvis man lejer Hyldecaféen en fre-
dag, er det først fra kl. 14.00 og Hyl-
decaféen skal forlades senest kl. 
10.00 den efterfølgende dag.  
Den næste lejer har først caféen fra 
kl. 12.00 (dette af hensyn til rengø-
ringen). 
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 Krea Klubben 

Frivillighed der giver god mening -  

på Genbrugsgården! 
 

Jo flere frivillige klunsere der er, jo mere og bedre kan vi få 
sorteret og genbrugt vores affald. Det giver god mening. Vil 
du være med, gøre godt for miljøet, møde mange nye naboer, 
og have mulighed for selv at klunse hvad du skal bruge, så tag 
en snak med en af klunserne næste gang du er på Genbrugs-
gården, og spørg ind til hvordan det foregår. 

 Red. 
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Vi skal sortere mere affald fra til genbrug – men hvordan? 
  

 

I Albertslund er genbrugsprocenten fra husstandene kun 19 %. Det er nu politisk be-

sluttet, at den skal op på 50 %. Det er rigtig godt, at der nu for alvor kommer skub i 

genbruget, men det betyder også, at vi skal sortere i flere fraktioner, og det udfordrer 

vores affaldsøer, vores Genbrugsgård og i det hele taget den måde, vi håndterer affal-

det på i Hyldespjældet. 

  

De store ændringer er, at vi skal sortere madaffaldet og andet organisk fra til biofor-

gasning, så der kan blive udvundet energi af det. Det afgassede materiale vil efterføl-

gende blive brugt til jordforbedring som kompost på landbrugsjord. Endvidere skal vi 

frasortere plast og metal – ikke bare som nu på Genbrugsgården, men ved husstande-

ne eller i affaldsøerne. 

  

I skrivende stund har vi ikke en deadline for, hvornår det nye affaldssystem skal være 

på plads, men en 2 årig horisont er realistisk. 

  

I GMU har vi diskuteret, hvordan vi kan løse opgaven. Vi ser fire forskellige model-

ler: 

  

1.      ”Som nu”. Det vil sige, at der i alle affaldsøer skal placeres containere (ud 

over de nuværende til restfraktion) til madaffald og de øvrige nye fraktioner. 

  

2.      ”Overflade løsningen”. Det vil sige , at vi nedlægger nogle af affaldsøerne 

og samler det hele i færre, men større affaldsøer. 

  

3.      ”Under jorden”. Det vil sige, at vi samler det hele i færre affaldsøer med 

nedgravede beholdere. 

  

4.      ”Kombi – under og over jorden”. Det vil sige, at vi i færre affaldsøer benyt-

ter nedgravede beholdere til nogle fraktioner og containere over jorden til 

andre. 

  

Som udgangspunkt tænker vi i GMU, at tiden er inde til alvorligt at overveje nedgra-

vede beholdere – løsning 3, evt. 4. Men det må vi jo nu få diskuteret; første gang på 

beboermødet den 15. - herunder på det digitale beboermøde, som du kan tilmelde dig 

via www.hyldenet. 

  

GMU / Povl M 

http://www.hyldenet
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Søndag d. 7. september 

Søndag d. 5. oktober 

Søndag d. 9. november 

Søndag d. 30. november 

 

 

 

Spillet starter kl. 14:00                                                                              
Cafeen åbner kl. 13:30 

 

Plader koster 10 kr. stk., og er gyldige til alle 6 spil.                                                              

Vi spiller om éen række, to rækker, samt fuld plade, 

i hvert spil. 
 

Der serveres gratis kaffe & the.                                                                                             

Øl & sodavand kan købes, til de normale Cafe-

priser. 
 

 

Vel mødt  

Victoria & Deano. 

 

(RIV UD OG GEM) 
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    GRÆSKAR-FEST d. 2/11 kl. 13 
 
Så er vi nået til afslutningen af græskarprojektet ”Fra jord til bord” 

For at undgå de samme kuldeproblemer som sidste år, udsatte vi 

Græskar-såning-dagen. Desværre stødte vi så på et utroligt regnvejr 

og børnefestugen. Jeg håber alligevel nogle har fået held med at dyr-

ke egne græskar. 
 

Til festen skal vi sammen lave GRÆSKAR-LYGTER, og spise GRÆSKAR-KERNE

-SNACK og lækker  GRÆSKAR-SUPPE. Til desser t skal vi have GRÆSKAR-

KAGE. 

  

Alle børn skal medbringe et GRÆSKAR og gerne et forklæde. Deres forældre skal 

medbringe passende værktøj til udskæring af lygterne.  

Jeg glæder mig til at se jer  
MVH 

 Janne                

(på vegne af GMU og Cafestyregruppen) 

 

  

 

 
Det er om aften d.31. oktober, man kan risikere at få besøg af hekse og spøgelser, der råber 

”slik eller ballade” Det er en god ide, at stille et græskar foran sin dør, hvis man gerne vil have 

besøg. 
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Spis Hyldespjældet – NU! 
 
 
Rundt om i Hyldespjældet står der masser af frugttræer og -buske i 
fællesarealerne.  
Gå selv på opdagelse og find dem. Mange af dem er mode lige nu,  
og står de på fællesarealet, må du hjertens gerne plukke og spise dem 
– de skulle jo nødig gå til spilde. Men lad også nogen være tilbage til 
andre. Vi har bl.a. æbler og blommer, mirabeller og ribs, solbær og 
stikkelsbær, masser af brombær i hegnet op til Galgebakken, hyld, 
pærer og såmænd også en enkelt valnød. Velbekomme! 
 
Redaktionen 
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Udlån af nøgler og værktøj 
Henvendelse på følgende adresser: 

 
 
Autoværksted  (200 kr. i depositum) 

Bjarne Hagen Støvlestræde 5 43 62 03 33 

 
 
Bordtennis og gymnastiksal 

Janos Katona Storetorv 6 43 63 62 04 

Jeppe Juhl Skipperlængen 5  

 
Boremaskine 

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40 

 
Cykelværksted 

Morten Rude Væverlængen 4 43 64 84 94 

Tobias Nielsen Tværslippen 7 28 40 78 44 

 
Havefræser  

Palle Nielsen Potterstræde 4 43 64 24 08 

 
Kattetransportkasse 

Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66 

 
Keramik  

Harry Lind Torvelængerne 8 43 62 38 37 

 
Træværkstedet, haveredskaber og brædder  

Niels Peter Dahl Bomslippen 4 43 62 07 92 

Kenneth Humleslippen 5 26 51 40 67 
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Aktivhuset 
Booking af lokaler (møder & lign.) 

Victoria Dahl, Hjortelængen 10, tlf.: 60737666 

Piratjollen Tirsdag 16-19 

Socialpsykiatrien ”Sputnik” Onsdag 10-13 

Tøj- & bogbytteboden Søndag 11.-13:30 

Udvalg under VA og BO-VEST 

Repræsentantskabet BO-VEST 

Per Zoffmann Åleslippen 57 42 62 34 20 

Afdelingsbestyrelsen 
FU 
FU 
Medl. 
 
Kasserer 
Suppleant 
Sekretær 
Revisor 

Vinie Hansen 
Sif Enevold 
Nina Rytter 
Jørgen Lou 
Per Zoffmann 
Laila Kiss  
Henning Larsen 
Ole Kristensen 
Birgit Dahl 

Tømmerstræde 3 
Væverlængen 4 
Høkerlængen 10 
Færgeslippen 2 
Åleslippen 57 
 
Torvelængerne 11 
Tingstræderne 15 
Maglestræde 13 

23 82 35 79 
43 64 84 94 

 
 

43 62 34 20 
 

31 61 10 97 
22 71 56 97 
22 98 38 39 

Hyldeposten 

Kontaktadresser i Hyldespjældet 

Redaktion: Povl Markussen Tømmerstræde 3 
               27640594 

 Lone Rohr Kristensen Åleslippen 1                23318643 

Ekstern post: Tove Schouw Høkerlængen 5  

Trykker: Elisa Christiansen Suderlængen 11 22809999 

Uddelere: Birgit Dahl Maglestræde 13  

 Marianne Simonsen Tingstræderne 24  

 Palle Nielsen Potterstræde 4  
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Glæd jer til  

JULEMANDENS  
VÆRKSTED  

 

Lørdag d. 29-11 kl. 14-17 i Caféen 
 

 

Læs mere om det i næste nummer af Hyldeposten. 

Idyl i Hyldespjældet 
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Caféstyregruppen   

Janne E. Storm Krageslippen 11 61 77 86 91 

Marianne Grøn Åleslippen 23  

Marie Elberling Tingstræderne 5  

Miriam Holst Åleslippen 57 43 62 34 20 

Vinie Hansen Tømmerstræde 3 23 82 35 79 

   

Det grønne miljøudvalg    

Helene Eskildsen Høkerlængen 6 43 64 96 86 

Janne E. Storm Krageslippen 11 61 77 86 91 

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

Sif  Enevold Væverlængen  4 43 64 84 94 

   

Haveforeningen Salatfadet og Do-

men 
  

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

   

Husdyrudvalget   

Anne Katrine Aasberg   

Marianne Bahl Høkerlængen 11  

Merete Torvelængerne 11 41 43 49 82 

Udvalg og arbejdsgrupper 

Nu skal vi snart sortere alt det biologiske fra til bioforgasning 
 

Det bliver interessant at følge affaldsområdet i den kommende tid. Gen-

brugsprocenten fra husstande i Albertslund skal øges fra 19 til 50! Det 

stiller helt nye krav til vores affaldssystem og sortering. F.eks. skal 

madaffaldet og andet organisk også sorteres fra til bioforgasning, så vi både 

kan få energi og kompost ud af det. Hvordan vi klarer den i Hyldespjældet, 

skal nu diskuteres på beboermødet – både det fysiske og det digitalt. 
 

 Red. 
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Klunsergruppen 

Bahjat Chamani Tingstræderne 1 50 37 48 70 

Bjarne Buzdeweicz Støvlestræde 5 43 62 03 33 

Gitte og Ole Tingstræderne 15 22 71 56 97 

Helene Eskildsen Høkerlængen 6 43 64 96 86 

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40 

Jeppe Juhl Skipperlængen 5 61 60 14 48 

Laila Kiss Torveslipperne 15 28 99 74 47 

Lasse Eskildsen Høkerlængen 6  43 64 96 86 

Leif Strandbech Torveslipperne 13 43 64 32 38 

Morten Rude Væverlængen 4 43 64 84 94 

Palle Nielsen Potterstræde 4 43 64 24 08 

Patrick Wilson Pugestræde 9 43 64 34 19 

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

Tobias Nielsen Tværslippen 7 28 40 78 44 

Troels Vitt Torvelængerne 5 28 58 55 55 

   

Kommunens brugergruppe    

Helene Eskildsen Høkerlængen 6 43 64 96 86 

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 

   

Lammelauget 

Gert Pedersen Bryggerlængen 26 43 62 33 83 

Mikkel Pandrup Storetorv 17  

Morten Rude Væverlængen 4 43 64 84 94 

Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94  

   

Motionslokaleudvalget   

Gitte Feddersen Storetorv 4 42 17 62 05 

Jan Schmidt Tømmerstræde 5 23 33 11 92 
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Nyindflytterudvalg   

Jan Dahl Maglestræde 13 25 37 32 40 

Miriam Holst Åleslippen 57 43 62 34 20 

   

Tøj- og bogcafé   

Anne Duer-Jensen Skipperlængen 6 26 79 04 29 

Gloria Storetorv 18 53 55 53 73 

Helga Sandau Torvelængerne 13 31 71 27 67  

Lisbeth Suderlængen  14  

Mette Nielsen Suderlængen 2 61 30 45 39 

Victoria Dahl Storetorv 5 60 73 76 66 

   

Skulpturudvalget   

Anne Tittmann,  Høkerlængen 9  

Britt Gerner,  Pugestræde 11  

Gitte Krogsgaard,  Tingstræderne 15  

Jan Dahl,  Maglestræde 13  

Jørgen Lou,  Færgeslippen 2  

Ole Kristensen,  Tingstræderne 15  

Per Zoffmann Jessen,  Åleslippen 57  

   

  

  

   

Udearealudvalget   

Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 96 94 55 

Ida Hjælmhof Bryggerlængen 34  

Jørgen Lou Færgeslippen 2  

Ole Kristensen Tingstræderne 15 22 71 56 97 

Per Zoffmann Åleslippen 57 43 62 34 20 

Victoria Dahl Store Torv 5 60 73 76 66 

Mail: skulpturbank@hyldenet.dk 

Hjemmeside: www.skulpturbank.dk  

mailto:skulpturbank@hyldenet.dk
http://www.skulpturbank.dk/
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Afleveringsfrist  

til næste nummer af Hyldeposten 
  

19. oktober 2014 
 

Indlæg sendes til pm@hyldenet.dk 

 


