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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

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

Ejendomskontoret		
Storetorv 39, 2620 Albertslund							88 19 02 20
Fax: 88 19 02 23
hyldespjaeldet@bo-vest.dk 					
Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Åbningstider:
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Ejendomsmester: Danny Stilling
Ved akut hjælp
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO-VESTs åbningstider
70 25 26 32
										
Vaskeriets åbningstider: Alle dage 7-22
Hyldecaféens åbningstider: Tirs- og torsdag 17-20 Køkkenet lukker 19:30
Søndag 14-16
Genbrugsgårdens åbningstider: Hele året:
							Sommertid: Tirsdag 17-18		
69 12 12 12
Fejl på internetforbindelse- kontakt Dansk Kabel tv support på
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
Weekend/helligdage 10-20					
Åbningstider: Hverdage 8-20 ·
			
Spørgsmål om dit TV- eller internetabonnement, regning mv. kontakt Antenneforeningen af 1986,
77 99 29 55
Åbningstider mandag -fredag kl. 10-14, dog torsdag kl.til kl. 17		
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

Forsidebilledet
Den nye udsmykkede træstamme ved Harry potter blev tegnet op af
en række hylde-børn og siden bliver den skåretud af trækunstneren,
Jørn Hansen, med hans motorsav.
Se mere inde i Hyldeposten på side 6

☺Redaktionen
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Der afholdes budgetbeboermøde
den 17. september 2020 kl. 19.30
i beboerhuset Store Torv 7
Dagsorden:
1.

Formalia, jnf. forretningsordenen for beboermødet

2.

Budget 2021

3.

Indkomne forslag

4.

Ombygning af erhversboligerne på Store Torv

5.

Det grønne Miljøudvalg(GMU):

6.

a.

Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab

b.

Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingsplan 2020-21

c.

Valg til GMU ( 3 medlemmer)

Udearealsudvalget(UAU):
a.

Godkendelse af beretningen

b.

Valg til UAU ( 2 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år)

7.

Valg til motionsudvalg ( 4 medlemmer)

8.

Valg til træværkstedsudvalg ( 4 medlemmer)

9.

Eventuelt

10.

Oplæsning og godkendelse af referat

Indkomne forslag skal være stillet senest den 3. september til afdelingsbestyrelsen på
n60@bo-vest.dk, på den digitale hjemmeside eller indleveret via brevsprækken
Store Torv 39.
Den endelige dagsorden og materiale til de enkelte punkter omdeles i Hyldetryk senest
den 10. september og kan ses på den digitale hjemmeside.
På grund af Corona har ministeriet givet tilladelse til, at der kan stemmes med fuldmagt
på beboermødet for de beboere, som ikke ønsker at deltage på grund af smitterisikoen.
Ejendomskontoret har et skema, som kan anvendes til at give en anden beboer fuldmagt
til at stemme. Kontakt 88190220 eller hyldespjaeldet@bo-vest.dk.
Hver beboer må kun modtage fuldmagt fra to andre husstande ud over sin egen.
Af fuldmagten skal fremgå navn og adresse på hvem, der afgiver fuldmagten og navn og
adresse på den beboer, som modtager fuldmagten samt dato for beboermødet.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Budget 2021
Afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag til budget med 0% i huslejestigning. De
væsentligste ændringer i budgettet handler om stigning i ejendomsskatter og diverse reguleringskonti samt fald i forsikringer og afskrivning på forbedringsarbejder.
På langtidsplanen er der en ny aktivitet, trafikforanstaltninger i 2021 på 50.000 og
desuden er der sat et større beløb af til udskiftning af varmevekslere i boligerne på
5.2 mio og 1.7 mio til udskiftning af varmevekslere på Store Torv i 2023.
Budgetforslaget vil blive gennemgået på beboermødet den 17. september.

Revision af husorden mht. støj
Det blev også besluttet på beboermødet, at afdelingsbestyrelsen skulle nedsætte et
udvalg, som kommer med forslag til revideret husorden ift. håndtering af støj. Udvalget blev annonceret i sidste nummer af Hyldeposten, hvor interesserede kunne
melde sig.
Udvalget holdt sit første møde den 23. august og gennemgik nogle forslag fra deltagerne, som i store træk handler om:
-

At varsle fester, så naboer kan nå at finde et andet sted at være

-

Ikke at spille musik for åbne vinduer

-

Tidsbegrænset brug af maskiner ude og inde

-

Brug af trambolin

-

Hunde luftning og gøen

-

Høns i private haver

-

Klagemuligheder og – vejledning

Det blev aftalt, at afdelingsbestyrelsen beder BO-VEST om bistand til at udforme et
forslag, som behandles på udvalgets næste møde.
Sideløbende hermed reviderer afdelingsbestyrelse resten af husordenen også i
samarbejde med BO-VEST.
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Nedlæggelse af erhverslejemål på Store Torv
Afdelingsbestyrelsen fremlægger et principforslag på beboermødet den 17. september om nedlæggelse og ombygning af erhvervslejemålene på Store Torv.
I de senere år har der været stigende uro, salg af stoffer og vold og Storetorv. Det
blev også debatteret på sidste beboermødet, hvor rigtig mange beboere gav udtryk
for deres bekymring for udviklingen og spurgte ind til, hvad der kan gøres for at ændre det, så der igen bliver trygt at færdes på torvet.
Vi foreslår derfor, at afdelingsbestyrelsen undersøger de tekniske og økonomiske
muligheder for at nedlægge erhverslejemålene og ombygge dem med en bedre udnyttelse af erhversdelen, f.eks. med etablering af bad og toilet.
Hvis beboermødet godkender forslaget, vil vi senere fremlægge et konkret forslag
til behandling på et beboermøde.

Børnene udsmykker en træstamme
Den 22. august afholdt vi et børnearrangement med udsmykning af en af vores robiniestammer sammen med trækunstneren Jørn Hansen. Børnenes tegninger blev
overført på stammen og færdiggøres den 13. september kl. 14-16. I de mellemliggende uger skærer og pudser Jørn tegningerne, så de er klar til, at børnene kan
male dem.
Jørn Hansen har også lavet troldkvinden, som er udskåret af et kastanjetræ og står
på stien op mod Galgebakken lige før fodboldbanen.

Ny cafeleder
Den 18. august åbnede cafeen med Pernille Brinck som ny cafeleder. Hun og hendes mad er blevet vældig godt modtaget af beboerne. Så på trods af, at opvaskemaskinen og det ene køleskab valgte at stå af på selve åbningsdagen, er cafeen
kommet godt i gang. Selv om der er restriktioner på antallet af gæster i cafeen på
50, er der stadig plads til, at flere kan deltage, da der også er mulighed for at benytte
cafegården.
Menuen kan læses her i Hyldeposten og på hyldenet.dk.

Udlejning til private arrangementer
At cafeen nu er åbnet igen, betyder også at bookning af beboerhuset til private arrangementer igen skal ske i cafeens åbningstid fra 19-19.30. På hyldenet.dk er en
kalender, hvor man kan se ledige datoer.
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Glimt fra udsmykning af en robiniestamme ved
ved Harry Potter Legepladsen
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Luft Corona ud!
Sommeren er ved at være slut. Vi begynder at lukke for vinduerne og opholde os
mere indendørs. De fleste ved godt, at de skal lufte ud flere gange om dagen. Men
når det begynder at blive koldt udenfor, kan det være svært at lukke den dejlige
varme ud, for at få frisk luft ind. I dette efterår er det dog ekstra vigtigt at gøre. For
udover fugt, partikler, CO2 og andre gasarter, der er usunde for os, kan luften også
indeholder Coronavirus.
Smittespredning og sygdomsforløb
Jo længere tid du opholder dig i et lukket rum,
jo mindre rummet er og jo flere der er derinde,
desto større er risikoen for at få rigtig mange viruspartikler ned i luftvejene. Derfor er det ekstra
vigtigt at få luftet ud på arbejdspladsen, i skolen,
i institutionerne og andre steder, hvor mange
mennesker er samlet. Men det er også vigtigt
at få luftet ud derhjemme, hvor nogen desværre
også får virus inden for døren.
Fra andre virussygdomme ved man, at en høj
dosis ved første infektion giver et værre sygdomsforløb og højere dødelighed. Og alt tyder
på, at det samme gør sig gældende for covid-19.
Derfor er det vigtigt at få luftet ud regelmæssigt,
så koncentrationen af viruspartikler ikke bliver
høj.
Sådan bør du lufte ud derhjemme
Luft ud mindst tre gange om dagen. Den bedste måde at lufte ud på er ved at lave
gennemtræk i nogle minutter. På den måde bliver luften udskiftet, uden at overflader
på vægge og møbler når at blive kolde – de vil kræve en større mænge energi at få
varmet op igen, end hvis det kun er luften, der skal opvarmes.
Så gør udluftning til en vane. Det vil dels begrænse spredningen af coronavirus og
dels mindske sygdommens alvorlighed, hvis du skulle blive smittet.

								
								

Med venlig hilsen
Agendacenteret
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Vi har modtaget:

Albertslund mod ensomhed, på tværs af alder
Albertslunds fire råd: Sundhedsrådet, Udsatterådet, Handicaprådet og Ældrerådet vil gøre
en indsats mod ensomhed på tværs af alder i Albertslund. Derfor har de i samarbejde med
biblioteket inviteret Jann Sjursen som foredragsholder. Han sætter fokus på social udsathed
og ensomhed.
En ide er at nedsætte en aktionsgruppe, der skal tage livtag med ensomheden på tværs af
alder. Planen er, at arrangementet skal munde ud i nedsættelse af denne aktionsgruppe.

Tid: 1. oktober kl. 19:00-21-30
Sted: Bygning M, Liljens Kvarter 2
Program:
Kl. 19:00
Jensen

Velkomst og indledning ved socialudvalgsformand Paw Østergaard

Kl. 19:10

En fællessang

KL 19:15-20:00

Indlæg af Jann Sjursen

Kl. 20:00-20:20

Opklarende spørgsmål

Kl. 20:20-20:40

Pause med præsentation af deltagende foreninger

Kl. 20:40-21:20
politiker

Debat med panelet, bestående af en fra hvert inviterede råd og en

Kl. 21:20 		

Nedsættelse af en aktionsgruppe til udformning af „Albertslunds
civilsamfunds handlingsplan mod ensomhed på tværes af alder”.

		

Alle er velkommen til at melde sig til gruppen.
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SENIORKLUBBEN
Etablering af en seniorklub
Søndag eftermiddag den 23. august mødtes seks friske seniorer i cafeen for at
tale om at starte en seniorklub, 60+.
Der blev nævnt mange forslag til, hvad man kunne foretage sig sammen, og hvad
formålet med en seniorklub skulle være.
Der blev bla. nævnt flg.:
-

tage sammen til forskellige aktiviteter som biograf, musikarrangement,
kunstudstilling m.m..

-

gå sammen ned og spise i cafeen

-

lære andre beboere at kende og få et netværk, når man er enlig

-

købe ind for hinanden ved sygdom

-

have en telefonkæde/livline, så man holder lidt øje med hinanden

Desuden talte vi om, om det skulle være en seniorklub eller en pensionistklub,
men vi fastholdt seniorbetegnelsen, så klubben henvender sig til alle, der er fyldt
60 år og bor i Hyldespjældet.
Der var enighed om at mødes mandag hver 14. dag med første gang den 21. september kl. 10-12 i beboerhuset. Så må fremmødet og tiden vise, hvad det udvikler
sig til.
Vi blev også enig om at søge beboermødet om 5.000 kr. til klubbens drift på beboermødet den 17. september.
Seniorklubben mødes flg. mandage kl. 10-12 i ulige uger:
Den 21. september
Den 5. oktober
Den 19. oktober
Den 2. november
Den 16. november
Den 30. november
Den 14. december
-------------------------Den 4. januar
Kontaktperson: Vinie Hansen, 40227890
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HVERT KILO TÆLLER!

Metal kan ikke brænde!
Send det til genbrug
og spar op til 95 % energi
– det er godt for klimaet!
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Nyt fra Driften

Nyt fra DRIFTEN

Corona:

Vi er fortsat med restriktioner i august, og gør det sandsynligvis også i september.
Det vil sige, der er åbent på telefon mellem 8:30 og 10:30. Og kun fysisk kontakt
efter aftale.

Personale:

Jim Medina har fået nyt arbejde i en anden afdeling i Bo-Vest. Jim stoppede den 3.
juli. Vi siger tak for den store indsats, som Jim har ydet, mens han har været ansat
i Hyldespjældet.
Pernille Faxholm Brinck er startet som Cafeleder i Hyldespjældet. Pernille kommer
fra en produktionsskole og mange års erfaring med madlavning. Velkommen til Pernille.

Hovedhaner til vand skal gennemgås i alle boliger:
Alle boliger får besøg i efteråret. Det skal skiftes hovedhaner de
steder det mangler. For at sikre at det sker alle steder, skal alle
boliger have besøg.
Baggrunden er at vores hovedhaner, og de rør der er omkring hovedhanen, er slidt og tæret. Hovedhaner virker dårligt, og mange
steder er rørene sprøde.
På den måde sikres, at alle boliger har nye hovedhaner til koldt
vand, og at der ved reparation/udskiftning kun skal lukke for den
enkelte bolig i fremtiden.
Jesper Handskemager

Følg renoveringen på: www.hyldespjældet-renovering.dk

☺ Redaktionen

Huskede du at lukke havelågen?
Det er ikke sjovt at gå eller cykle ind i en åben låge på bagstræderne, når det er mørkt. Man kan f.eks sætte en dørlukker på
lågen. Fås i de fleste byggemarkeder.
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Tirsdag den 15. september
					 tager vi Junglestien
Egentlig plejer vi at gøre junglestien forårs klar til ungerne,
samme dag som Naturfredningsforeningen har sin store
landsdækkende affaldsindsamling, Men grundet Corona er
begge dele udskudt, og vi tager i stedet Junglestien tirsdag
den 15.9., hvor vi samler affald.
Junglestien går i princippet hele vejen rundt om Hyldespjældet, inde i beplantningen. Den er spændende og "ufarlig”, udfordrende og fyldt med oplevelser. Og som alt andet skal den
lige gås efter en gang imellem.
GMU og UAU sørger for poser, snappere, juice og kiks og den
slags. Du sørger for to hænder og tag ungerne med, det er jo
deres sti J
Mødested: Elefanttrappen op til Galgebakken kl. 18.00
Med venlig hilsen
Det Grønne Miljøudvalg / Udeareals Udvalget
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Bruger du din kompostbeholder?
Hvis ikke,
så aflever den på genbrugsgården.
Der er ingen grund til, at den står
og ser dum ud i bagstrædet!

☺ Redaktionen

Harry Lind er død
Harry døde den 5. august, 94 år gammel. Mange beboere, der lige som jeg, har
boet i Hyldespjældet i mange år, vil huske Harry fra keramikværkstedet, som han
var med til at få op at stå og passede og plejede i mere en 25 år. Mange beboere
og også børn, har været forbi værkstedet og under Harrys kyndige og altid venlige
vejledning lært at dreje og forme ler til krukker og fade og efterfølgende brænde
det i lerovnen.
Efterhånden faldt interessen for ler og den form for kreativitet, og som Harry blev
ældre, kneb det med at holde værkstedet kørende.
Han blev derfor glad, da nogle beboere foreslog, at keramikværkstedet blev lavet
om til et malerværksted.
Jeg ville gerne have vist Harry den sidste ære ved at deltage i hans begravelse.
Men på grund af Corona var der kun plads til den nære familie og venner.
I stedet sendte vi i afdelingsbestyrelsen en bårebuket med et bånd, hvor der stod:
Beboerne i Hyldespjældet takker for din indsat i keramikværkstedet.
Efterfølgende har vi modtaget et lille kort fra hans kæreste gennem mange år,
hvor hun skriver: Tak for blomster og smukt bånd til Harrys begravelse. Det føles
rart at tænke på, at Harry var værdsat.
Æret være Harrys minde.
Vinie Hansen
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Godt nyt fra P-pladserne
I flere år er antallet af biler i Hyldespjældet bare steget. Det gav pres på P-pladserne, og vi var nødt til at etablere 40 nye pladser for et par år siden. Det koster
fællesskabet mange huslejekroner, og det optager plads, der ville ligge kønnere
hen uden biler.
Men nu er der en god historie. Antallet af biler fra 2019 til 2020 er gået ned. Fra
185 til 166. Altså et fald på 19 biler! Det er ret markant og på alle måder godt –
også for klimaet.
Optællingen af biler er foretaget af GMU. En gang om året, om natten mellem to
hverdage, laver vi en optælling. Og fra august 19 til august 20 altså med det glædelige resultat: 19 færre biler.
P.s. Hvis du ikke sådan helt rigtigt har brug for din egen bil, så er der jo også Albertslund Delebil. De har 20-25 biler, store og små - til enhver lejlighed. Måske
var det noget for dig. Se: www.albertslund-delebil.dk
Med venlig hilsen
Det grønne Miljøudvalg / Povl

Kære alle brugere af

TØJBYTTEN

Jaa! Selvom det er hot, hot, hot endnu, kommer efteråret/vinteren jo snart, inden vi har set os om.
Så kom gerne ned med noget pænt og nyvasket vintertøj så vi har lidt til vinteren, og vi har noget at bytte
med - det er så hyggeligt.
Hvis du har lyst til at komme med i tøjbyttegruppen
så kom endelig ned en søndag og snak med os og få
en kop kaffe/te.
Hilsen os i Tøjbytteren.
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Livets gang
i Caféen
Velkommen til Pernille Brinck, ny cafeleder
Vi er rigtig glade for, at cafeen igen kan holde åben og invitere beboerne ind til fællesspisning med lækker mad.
Pernille havde sin første arbejdsdag den 3.
august, og cafeen åbnede den 18. august.
I de første uger er Pernille blevet introduceret til cafeen og de praktiske opgaver med
regnskab mm. Desværre spændte Coronaen ben for, at hele det planlagte program
kunne gennnemføres, så nu er der lavet et
nyt og et samarbejde med en erfaren cafeleder i Askerød.
Pernille er uddannet kok og kommer fra en
stilling som køkken faglærer på en produktionsskole, der arbejder med unge uden uddannelse, der af forskellige årsager har brug
for støtte og motivation til at komme videre.
Desuden har Pernille arbejdet med Københavns Madhus med omstilling til økologi.
Her i Hyldeposten kan du læse menuplanen for de kommende måneder, og den kan
også ses på hyldenet.dk.
Vi glæder os til et spændende samarbejde.
Cafestyregruppen
Charlotte Cornelius, Lise Nielsen, Vibeke Lange, Lisbeth Wilson, Vinie Hansen
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MENU September
Du kan altid bestille mad ved at kontakte Pernille på mobil 60 35 27 07
Tirsdag 1. september
Kylling bryst ELLER Blomkål med sprød polenta & salvie Hertil: Gratineret
kartoffel-fad med savojkål.
Bagt græskar m mix salat & baby mozzarella
Torsdag 3. september
Langtidsbraiseret kalveskank ELLER Portobello m
porre & urter
Hertil: Ovnbagt rodfrugter m urter. Spiresalat m Babyspinat Peberfrugt &
rugbrødskrymmel
Tirsdag 8. september
Skaftekotelet ELLER Bagt pastinak
Hertil: Vilde ris med ingefær, limeblade, chili & persille
Spæd grønkålssalat m pære & granatæble. Dip rørt m citron & dild
Torsdag 10. september
Shepherds pie m lammekød ELLER Grønsagsbolognese
Hertil: Franske bønner, klassisk grøn salat med tomat, peber & agurk og brød
Tirsdag d. 15. september
Hakkebøffer ELLER Vegetarbøffer
Hertil: Kartofler, bløde løg, rødkålssalat & masser af sauce
Torsdag d. 17. september
Indisk Dahl m linser & blomkål
Bestil: Med ELLER uden kylling (men ekstra grønsager)
Hertil: Ris, naanbrød, grøn salat & raita-dip
Tirsdag d. 22. september
Fiskefrikadeller ELLER vegetar-deller
Hertil: Friskbagt rugbrød, råkost, små kartofler & remoulade
Torsdag d. 24. september
Coq au vin med kartoffelmos (Kylling i rødvinssauce)
ELLER Vegetarisk brændende kærlighed m grillet grønsager
Hertil: Brød & grøn salat
Tirsdag d. 29. september
Moussaka m kartofler og aubergine. Vælg Med ELLER uden kød (men ekstra
grønsager)
Hertil: Græsk salat med oliven & feta, tzatziki og brød
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MENU Oktober
Torsdag d. 1. oktober
Ribollita med bacon ELLER rugbrøds croutoner
(Toscansk hverdags suppe m grønsager, bønner & parmesan)
Hertil: Grønsagsstave & brød m urte-dip, oliventapanade & humus
Tirsdag d. 6. oktober
Frisk pasta m flanksteak, rucola, parmesan & revet æggeblomme
ELLER vælg pastaretten m grillet grønsager i stedet for kød
Hertil: Brød & grøn salat
Torsdag d. 8. oktober
Chili con ELLER sin carne (ikke hot, hot, stærk chili on the side)
Hertil: Crème fraiche, bulgursalat & brød
Tirsdag d. 13 oktober

Stegt flæsk ELLER Stegt grønsags-bøf
Hertil: Kartofler, glaseret gulerødder & persillesauce i lange baner
Torsdag d. 15 oktober
Pulled beef sandwich m coleslaw ELLER m frisk mozzarella, tomat, ruccola &
pesto
Hertil: Små ovnstegte kartofler med aioli
Tirsdag d. 20 oktober
Husar-steg (nakkefilet) med svampe ELLER Oumph m svampe (lavet på soyabønner)
Hertil: Bagt kartoffel m kryddersmør og salat
Torsdag d. 22 oktober
Pastapenne bagt i ovnen m tomatsauce & moELLER spinat og grønsager
Hertil: Mix salat med 3 slags bønner og cherry tomat

zzarella, kødboller

Tirsdag d. 27 oktober
Kylling i karry med kokosmælk & grønsager ELLER vegetar curry med blomkål
og kikærter
Hertil: Ris og kål-salat med peanuts
Torsdag d. 29 oktober
Øl braiseret svinekæber ELLER Øl braiseret Oumph m grønsager
Hertil: Bagte rodfrugter og salat
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Ejendomskontoret:
Tirsdag & torsdag kl. 19:00-19:30
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 Beboerhuset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først beboerhuset fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen.

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer.
Henvendelse på Ejendomskontoret.
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Der var engang i Hyldespjældet….
Af Redaktionen
.I tunnellen over mod stadion har vi en mosaik. Mosaikken (eller snarere mosaikkerne)
blev lavet af frivillige Hyldeboere og Kulturøkologisk Forening som en gave til Hyldespjældet i forbindelse med bebyggelsens 30 års jubilæumsfest lørdag den 9. september
2006. Mosaikken hedder ”Hyldespjældet og de 6 elementer”, og den gamle historie, der
blev skrevet ned dengang, lyder således:

”Hyldespjældet og de 6 elementer”
For godt 2400 år siden konkluderede den græske naturfilosof Empedokles, at: ”Alting består af kombinationer af fire grundelementer: Ild, Luft, Vand og Jord”. Hermed
havde han formuleret, hvad der skulle komme til at stå til troende i ikke mindre end
2000 år: Alle ting er dannet i en kombination af de 4 elementer og de 4 elementer kan
ikke opløses i mindre enheder.
Først med oplysningstiden og udviklingen af den eksperimentelle fysik og kemi i
1700-tallet opdagede man, at den fysiske verden er mere kompliceret end som så.
Man fandt ud af, at verden består af en række stoffer - grundstoffer - som i midten af
1800-tallet blev systematiseret i ”Det periodiske system”. Og i 1900-tallet dykkede
man endnu dybere ned i tingenes byggestene og fandt elementarpartiklerne. Men i
2000 år var de 4 elementer god latin.
Og da Hyldespjældets Grønne miljøudvalg og Kulturøkologisk Forening skulle vælge motiv til Hyldespjældets 30 års jubilæumsmosaik, var den latin god nok at tage
udgangspunkt i. For gennem den gamle græske naturfilosofi kan meget, af det som
Hyldespjældet står for, fortælles – men dog ikke alt, for som i den videnskabelige
verden hvor de 4 elementer ikke slog til, så slår 4 elementer heller ikke til i Hyldespjældets verden. Vi måtte tilføje 2 elementer for at kunne gøre billedet af bebyggelsen komplet. Således endte vi op med ”Hyldespjældet og de 6 elementer”: Jord,
Luft, Vand og Ild samt Liv og Ånd.
De første 4 er stadig den fysiske verdens elementer, mens de 2 sidste udtrykker
det, som ikke bare er fysisk. Dels er det livet - det levende; unge som gamle hyldeboere, deres dyr og planter og det liv de til sammen lever i bebyggelsen. Og dels er
det ånden - Hyldespjælds-ånden; det er netværkene, demokratiet, holdningerne og
handlingerne.
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1. Element: Jorden
Jorden er symboliseret med genbrugscirklen, der viser kredsløbet ”Fra jord - til
bord - til jord”. Øverst ses gulerødderne
der bringes til bordet, hvorfra resterne
ender i kompostbeholderen. Komposten
kommer ud i beboerhaverne og på den nu
nedlagte Hyldemark, hvor der avles nye
gulerødder.
Inde i cirklen ses det kuppelformede drivhus Domen, en kop fra Hylde-cafeen der
i snart 15 år har serveret økologisk mad 2
gange ugentlig, planter der vokser af jorden, og en vase lavet på keramikværkstedet af jordens ler – eller er det måske snarere en urne? For som det også hedder: Af jord er du kommet, til jord skal du blive,
af jord skal du igen opstå…..

2. Element: Luften
Luften er symboliseret med en sky. I skyen vejrer 2 flag - ét 30-års fødselsdags flag
og så Hyldespjældets Grøn-Diplom-flag samtidig svajer træerne og vasketøjet tørrer. Pilen viser, at CO2 udslippet skal ned,
vindmøllen fortæller, at Hyldespjældet en
gang (ganske civilt ulydigt i øvrigt) havde
købt en vindmølleandel, Delebilen, at vi
ikke behøver hver vores bil, cykelstien, at
cykling også er godt for luften og i drivhuset
lyser den røde lampe, for vi skal gøre noget
ved den globale opvarmning. Det tynde blå
lag rundt om kloden udstiller atmosfærens
lidenhed og sårbarhed. Og øverst forsvinder luften på vej op mod den 7. (stjerne)
himmel. Næsen i det lukkede rum har indeklimaproblemer, der er de grønne tage og
beplantningen i øvrigt, der renser luften, og så er der en storm i et glas vand – dem
har der naturligvis også været en del af i løbet af de sidste 30 år…..
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3. Element: Vandet
Vandet er symboliseret med en dråbe. Dråben
er delt i 2 af ”vandspejlet”. Tidligere brugte Hyldespjældet hele dråben; nu er vandforbruget
mere end halveret. Derfor kommer den øverste halvdel naturen til gode. En hånd rækker
ud og fanger regnen som symbol på, at her tager vi vare på vandet. Der er en vandkande og
en paraply, en opgående sol, der spejler sig
og en and, der lystige svømmer rundt – måske på en af Hyldespjældets flade tage efter
et voldsomt regnskyl.
Nederst ses det vand, der fortsat bruges i Hyldespjældet. En beboer sidder i et badekar og
antyder dermed, at forbruget fortsat kan nedsættes. Men i vandet lever der også planter og
fisk, og pilene hele vejen rundt viser, at vandet
ikke bare bruges en gang – det er det samme
vand, levende organismer har brugt i millioner
og atter millioner år. Vandet ”går igen” og skal
bruges mange gange endnu - derfor skal vi
passe på det….

4. Element: Ilden
Ilden er symboliseret med solen; den strålende, lysende, varmende og livgivende energikilde uden hvilken jorden ville være et goldt,
koldt og mørkt fnug i universet. Det flammende
Sankt Hans bål viser det årlige ritual, hvor solens lysende ild fejres – det lys som også udnyttes i solcellerne. Men man skal også passe
på; solen er ikke til at spøge med; får man for
meget af den, bliver man rød og forbrændt,
som den uheldige solbader.
Ild er energi. Uden energi er der og sker der
ingen ting…..
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5. Element: Livet
Livet er symboliseret med et menneske – en
hyldeboer. Livet i Hyldespjældet holdes i gang
af det bankende hjerte midt i kroppen. Op gennem kroppen vokser der planter. I det ene ben er
der mennesker. Husdyrene er symboliseret med
hundene og fårene der går på græs. En hest har
også sneget sig ind og alle børnenes bamser er
heller ikke glemt. Livet er en forunderlig mangfoldighed - et produkt af naturens 4 fysiske elementer; jord, luft, vand og ild…..

6. Element: Ånden
Ånden er symboliseret med et netværk af Hyldeboere. Og netværket er stort, mangfoldigt
og stærkt - rundt i kanten er det symboliseret
med 5 personer, der med hver deres farve
repræsenterer de 5 øvrige elementer. Inde i
netværket er genbrugsgården og tøjbytteren,
solen der skinner på solcellerne, driftens traktor og affaldsvogn, den nye skæve naturlegeplads og hesten, vindmøllen og reolerne
med alt papirarbejdet - med alle indkaldelser
og Agendaplaner, budgetter og beretninger,
referater og naturligvis med Hyldeposten.
Midt i det hele er der et spejl – det er selverkendelsen! For den hører med til historien om
Hyldespjældet. Heller ikke i Hyldespjældet er
alt nemlig ideelt. Træerne er ikke vokset ind i
himlen. Og derfor er der også skår i spejlet.
Kigger man på sig selv, ser man ikke altid det,
man gerne vil se! Men Hyldespjældet er på
vej, og Hyldespjældsånden binder det hele sammen med sine usynlige tråde. Den
er helheden af tanker og viden, tradition og fornyelse, demokrati og organisation,
holdninger og handlinger og ikke mindst viljen til at ville en bæredygtig bebyggelse…..
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SKAL DET LUGTE AF ROSE?
SLÅ EN KNUDE PÅ DIN POSE!
FAKTA OM SPYFLUER OG MADDIKER:
-

Maddiker er små larver, der kommer fra spyfluers æg.

-

De udklækkes ét til to døgn efter, at fluen har lagt æggene.

-

På en uge vokser maddiker sig store og efter 10-12 dag bliver de til fluer.

-

Maddiker er ikke sundhedsskadelige, de er bare ulækre.

-

Fluer elsker råddent mad, og det er lugten, der tiltrækker dem.

-

Er posen lukket forsvarligt, mindsker man risikoen for æglægning.

Problemet opstår, når betingelserne for spyfluer er optimale
- og det er de:
- Når det er varmt
- Når der ligger "snask" i bunden af containeren/skraldspanden.
-

Når affaldsposerne ikke bliver lukket forsvarligt.

Så slå en knude på posen før du dumper den i affaldsbeholderen
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Gør dine penge grønne!
Penge er et af de vigtigste virkemidler til at påvirke verden med. Derfor er det ikke
ligegyldigt, hvad du bruger dine penge på, og hvordan du placerer dine opsparede
midler. Efterspørgsel og investeringer får verden til at rykke i bestemte retninger,
og dine penge kan være med til at bestemme retningen.

Bæredygtige indvesteringer

Mamge har penge stående på nulrente-kontoer, hvor de hverken gør gavn for andre, eller for en selv. Ved at investere dem bæredygtigt kan de, samtidig med at de er ude at
arbejde for en bedre verden, generer et fornuftigt afkast.
Skorstene eller vindmøller: Det er spørgsmålet!

Faktisk kan bæredygtige investeringer have større betydning for klima og bæredygtig udvikling, end det at skære ned på bilture, kødforbruget og mange af de
andre daglige tiltag, vi alle kender.
Ligesom ved alle andre typer investeringer er der dog desværre ingen garanti for,
at få et stort afkast ved bæredygtige investeringer, men hvor mange tidligere så
bæredygtige investeringer som ren velgørenhed, så viser det sig nu, at virksomheder, der arbejder mest med bæredygtighed, ofte er dem, der klarer sig bedst
over tid og gennem kriser, og derfor er det et godt sted at investere. Spørg din
bankrådgiver hvad de kan tilbyde – og gå evt. videre til en af de grønne banker.
Bæredygtige indkøb kan også gøre en forskel.
Har du ingen penge at investere, kan dine penge stadig være med til at påvirke
verden i en mere bæredygtig retning gennem dine daglige indkøb. Det er nemlig
ikke ligegyldigt, om du vælger kylling frem for oksekød, svanemærkede produkter
frem for produkter med unødige kemikalier, eller danske æbler fremfor sydamerikanske. Så uanset størrelsen på din økonomi, er du med dine penge med til at
påvirke verden – retningen er op til dig

Med venlig hilsen
Agenda Centeret
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I CaféeN 2020

Spillet starter kl. 14:00

13. september
11. oktober
8. november (andespil)

Cafeen åbner kl. 13:30
Plader koster 10 kr. stk.
		og er gyldige til alle 6 spil.

6. december (julebanko)

Der serveres gratis kaffe & the,
øl & sodavand kan købes til de normale Cafe-priser
Vi spiller om éen række, to rækker,samt fuld plade i hvert spil

Der kan kun betales med kontanter til Banko
		
Vel mødt
Victoria & Deano.
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HVERT KILO TÆLLER!

Genbrugsglas kræver ikke nye ressourcer,
og det sparer klimaet
for 1/3 af energiforbruget!
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HUSK: at du ikke må køre på knallert i
Hyldespjældet.
Du skal trække knalleten.

Henven
delse p
mellem å hverdage
kl.
Dyrlæ
ge Ing 9-10
er
Nyhusv
ej 3, Vo Stilling
lder
4632 B
jævers slev
k
Telefon
: 56 82 ov
82 02

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Lisbeth Wilson
Pugestræde 9
Lise Nielsen
Suderlængen 13
Vibeke Lange
Sadelstræde 3
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3

22 32 04 99
81 73 59 50
26 16 33 16
50 53 19 70
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

Domen		
Povl Markussen

Tømmerstræde 3
27

27 64 05 94

Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson

Pugestræde 9

81 73 59 60

Husdyrudvalget ny mailadresse: husdyrudvalget@hyldenet.dk
Gurli Visler		
Torvelængerne 6
40 51 70 81
Henning Larsen		
Torvelængerne 11
31 61 10 97
Merete Larsen		
Torvelængerne 11
41 43 49 82
Vibeke Lange		
Sadelstræde 3
50 53 19 70
Kommunens brugergruppe
Henrik Hansen
Povl Markussen
Klunsergruppen
Allan Laumann
Asley Dahl
Bjarne Buzdeweicz
Helene Eskildsen
Henning Larsen
Henrik Hansen
Leif Strandbech
Liv Simonsen
Marianne Simonsen
Nina Rytter
Palle Nielsen
Patrick Wilson
Peter Kristensen
Povl Markussen
Tobias Nielsen
Torben Holm Nikolajsen
Vibeke Lange

Tirveskuooerbe 12
Tømmerstræde 3

61 68 77 31
27 64 05 94

Apotekerlængen 4

26 21 67 55

Støvlestræde 5
Høkerlængen 6
Torvelængerne 11
Torveslipperne 12
Torveslipperne 13

40 10 23 33
43 64 96 86
31 61 10 97
61 68 77 31
53 30 07 95

Tingstræderne 24
Torveslipperne 8
Potterstræde 4
Pugestræde 9
Gildestræde 1
Tømmerstræde 3
Tværslippen 7
Tingstræderne 5
Sadelstræde 3

28 77 75 36
41 59 06 10
43 64 24 08
61 60 89 03
23 31 86 42
27 64 05 94
28 40 78 44
40 62 26 51
50 53 19 70

Lammelauget
Hanne Nielsen
Maglestræde 1
Helga Sandau
Torveslipperne 4
Nina Schouw Rytter
Torveslipperne 8
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Victoria Dahl		

23 32 33 60		
50 38 51 09
41 59 0610
27 64 05 94
60 73 76 66

Motionsudvalget		
Jan Visler
Torvelængerne 6
Merete Larsen
Torvelængerne 11

21 77 12 21
41 43 49 55
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Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius
Miriam Holst

Tømmerstræde 1
Åleslippen 57

22 32 04 99		
29 27 79 43

Seniorklubben
Vinie Hansen

Tømmerstræde 3

40 22 78 90

Skulpturudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Britt Gerner
Pugestræde 11
GItte Hansen
Torveslipperne 12
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Lis Livornese
Tingstræderne 12

25 86 94 55
43 62 21 34
29 80 05 72
23 69 61 16
26 65 38 10

Tøjcafé / Tøjbyttebod
(Bøger afleveres på Genbrugsgården)
Elisa Christiansen
Suderlængen 11
22 80 99 99
Gitte Grandahl
Pugestræde 4
21 72 25 60
Helga Sandau
Torveslipperne 4
50 38 61 09
Helle Kristofferen
StoreTorv 1		93 60 2815
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
Vibeke Lange
Sadelstræde 3
50 53 19 70
Victoria Dahl		
60 73 76 66

Udearealudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Bendte Poulsen
Maglestræde 9
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Henrik Hansen
Torveslipperne 12
Gitte Elise Klausen
Snorrestræde 13
Lis Livornese
Tingstræderne 12
29

25 86 84 55
23 69 61 16
61 68 77 31
27 50 52 12
26 65 38 10

Udlån
Udlån af
af nøgler
nøgler og
og værktøj
værktøj

Henvendelse på følgende adresser:
Henvendelse på følgende adresser:
		
Autoværksted (200
(200
i depositum)
Autoværksted
kr. kr.
i depositum)
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
5		
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
5		
Bordtennis
og gymnastiksal
Boremaskine
Janos
Katona
Storetorv
6		 7		
Tobias
Nielsen
Tværslippen
Boremaskine
Jan
Dahl
Maglestræde 13		
Brædder		
		
Peter Kristensen
Gildestræde 1
Brædder		
42
Niels Peter Dahl
Bomslippen 4
Cykelværksted
Cykelværksted
Morten Rude
Væverlængen 4		
Morten Rude
Væverlængen 4		
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
		
Havefræser
Havefræser
Palle
Nielsen
Potterstræde
4		
Palle
Nielsen
Potterstræde
4		
		
Kattetransportkasse
Kattetransportkasse
Henning
Larsen
Torvelængerne
11		
Victoria
Dahl
Storetorv
5			
			
		
Maler Atelier
Keramik
Lis Livornese
Tingstræderne
Harry
Lind
Torvelængerne
8 12
Gitte Elise Klausen
Snorresstræde 13		

Større haveredskaber:

Henv.:
		Kl. 17-18

40
4010
1023
2333
33

4340
6378
6244
04 		
28
25 37 32 40
23 31 86
43 62 07 92		
26 82 80 94
26 82 80 94
28 40 78 44
28 40 78 44
40
4010
1023
2333
33

31
6061
7310
7697
66

26
4365
6238
3810
37
20 12 74 10

Drænspade,
El-hækklipper, Græstromle,
Pælebor
Større haveredskaber:
Drænspade,
El-hækklipper, Græstromle,
Bjarne
Bruzdewicz
40 10 23 33
Pælebor
Henv.: Kl. 17-18 Støvlestræde 5
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33
Træværkstedet
Bjarne
Bruzdewicz
5 mod et depositum på
40kr.
10200,23 33
Tennisbanen:
Net og Støvlestræde
stolper kan lånes
Jørgen Lou
Færgeslippen 1
26 20 3203
Mikkel Pandrup
Torveslipperne 14
41 46 68 88
Morten Rude
Væverlængen 4
26 82 80 94
Patrick Wilson
Pugestræde 9
61 60 89 03
Træværkstedet:
Peter Kristensen
Åleslippen 1
23 31 86 42
Keld Nielsen
Torvelængerne 12
Morten Rude
Væverlængen 4
Patrick Wilson
Pugestræde 9
61 60 89 03
Peter Kristensen
Gildestræde 1
23 31 86 42
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Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
FU			
Sif Enevold				
Væverlængen 4
Medl.			
Betina Lauruhn			
Åleslippen 22
Sekretær
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
Kasserer		
Per Zoffmann			
Åleslippen 57
Suppleanter
Jan Visler				
Torvelængerne 6
			
Peter Kristensen 			
Gildestræde 1
			
Vibeke Lange			
Sadelstræde 3
Revisor		Henrik Hansen			Torveslipperne 12
			

40 22 78 90
31 45 67 47
31 35 01 02
31 61 10 97
21 22 75 13
21 77 12 21
23 31 86 42
50 53 19 70
61 68 77 31

Repræsentantskabet BO-VEST
			

Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 6747

Hyldenet

Redatører: 		
Henrik Hansen			
			Sif Enevold 			

		

				

Torveslipperne 12
Væverlængen 4

61 68 77 31
31 45 6747

Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
Gildestræde 1		
			
Povl Markussen			
Tømmerstræde 3
				
Trykker:		
Merete Larsen			
Torvelængerne 11
				
Uddelere:		
Jan Visler				
Torvelængerne 6		
			Marianne Simonsen		Tingstræderne 24
			Palle Nielsen			Potterstræde 4

23 31 86 43
27 64 05 94
41 43 49 82
21 77 12 21

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)
Elisa Christiansen, Suderlængen 11, Mobil nr.: 22809999.
Tøjbyttebod: Søndag kl. 10:00 -13:00
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Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 398
18. Oktober 2020
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

