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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						
Åbningstider:
Ejendomsleder:
Førstemand:
Kontorassistent:

Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Jesper Handskemager
Nicky Knudsen
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: Tirs- og torsdag 17-20 Køkkenet lukker
19:30
Søndag 14-16
Genbrugsgårdens åbningstider: Hele året:
17-18
Tirsdag
Sommertid:
							
						
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
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Der afholdes ordinært beboermøde
den 27. marts 2019 kl. 19.00 i beboerhuset, Store Torv
Dagsorden:
1. Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet
2. Regnskab 2018, herunder cafe, udlejning,
aktivitetsbudget og afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb
3. Indkomne forslag
4. Beretning fra:
- Afdelingsbestyrelse
- Cafestyregruppe
- Husdyrudvalg
- Skulpturudvalg
5. Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2019
6. Valg til afdelingsbestyrelsen
7. Valg til cafestyregruppen
8. Valg til husdyrudvalget
9. Valg til skulpturudvalget
10. Valg af to interne revisorer
11. Valg til Hyldepostens redaktion
12. Valg af to redaktører til hyldenet.dk
13. Valg til Albertslund Brugergruppe
14. Orientering om VA’s generalforsamling den 22. maj 2019
15. Eventuelt
16. Godkendelse af beslutningsreferat
Indkomne forslag skal være stillet senest den 13. marts 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 20. marts og kan ses på den digitale hjemmeside.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Vedligeholdelsesreglement og Råderetkatalog
Vi har arbejdet med et nyt reglement for vedligeholdelse og råderet i og uden for
boligerne.
Det skal erstatte de eksisterende dokumenter. Vi regner med at kunne fremlægge udkastene på et ekstraordinært beboermøde i foråret.
Opfølgning på temamødet om det frivillige arbejde d. 3. november
En gang om året inviterer vi de frivillige i Hyldespjældet til et temamøde med
efterfølgende middag for at anerkende det store arbejde som mange beboere
udfører og som er med til at gøre Hyldespjældet til mere end bare et sted at bo.
Sif Enevold har beskrevet det nærmere her i Hyldeposten.
To af de ideer, som kom frem, og som vi vil arbejde videre med, handler om at
undersøge interessen for at danne en pensionistklub med bestyrelse, vedtægter
mm., som kan få tilskud fra kommunen. Derudover var der forslag om at planlægge en dag, hvor malerværksted kan have åben for børn. Måske i forbindelse
med en sommerfest eller lignende.
Et detaljeret budget
En beboer har foreslået, at afdelingsbestyrelsen fremover fremlægger budgettet og regnskabet i detaljer og gennemgår alle konti mm. I dag gennemgår vi og
driften budgetter og regnskaber i hovedtræk og lægger vægt på de store linjer
og de væsentligste afvigelser og ændringer.
Vi er selvfølgelig klar til at gennemføre en mere detaljeret gennemgang, hvis
beboermødet ønsker det. Så det vil vi tage en debat om på regnskabsbeboermødet den 27. marts.
Grafitti igen
Der er igen sket en kraftig stigning i graffititags rundt omkring på facader, skure,
skulpturer og opslagstavler. Det ser ud til at være den samme ophavsmand,
som efterlader underskriften SIPS. Det ses også mange andre steder i Albertslund. Vi prioriterer at få det fjernet hurtigst muligt.
Driften tager billeder af graffitien, som måske kan anvendes til politiets efterforskning eller hvis afdelingen får mulighed for at rejse krav om dækning af
udgifter til afrensning.
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Søg hjælp på ejendomskontoret
Vi har lige alle sammen fået skiftet vand- og varmemålere. Nogen steder gik det ud
over vandtrykket. Kalk i rørene kan have revet sig løs, og sat sig på tværs andre steder,
så det spærrer. Nogen steder har det været nok at skrue perlatoren på vandhanen af og
tømme den for kalk, andre steder er det gået over af sig selv, men bliver det ved, så
søg hjælp på ejendomskontoret.
:

Redaktionen    

Udskiftning af varme- og vandmålere
Det har været noget af en udfordring at få udskiftet vores varme- og vandmålere.
Bl.a. fordi ejendomskontoret ikke var informeret om, at firmaet, der har stået for
udskiftningerne på vegne af HOFOR og Forsyningen i kommunen, havde udsendt breve til beboerne om udskiftningen.
Driften understreger, at det ikke er beboernes opgave at sikre, at installationer
fungerer og er tilgængelige. Dette hører under driften, dog undtagen fjernelse af
eventuelt indhold i skabene.
Der har været en del følgeskader i forbindelse med udskiftningerne, da det har
vist sig, at en del af ventilerne ikke virkede samtidig med, at der har været en del
skidt i rørene, så armarturerne blev tilstoppede.
Dette har driften selv måtte udbedre, eller måtte bruge afdelingens VVS leverandør, en større udgift, der ikke er budgetteret.
Beboermøde med regnskab og valg
Vi afholder det ordinære beboermøde med regnskab og
valg den 27. marts. Se dagsordenen andetsted her i Hyldeposten.
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere en glædelig jul og et godt nytår.

FORSIDEFOTO
Ved døren til vaskeriet har vi vores hjertestarter hængende. Nu
kan du også få instruktion i, hvordan du skal bruge den. Læs indlægget inde i bladet side 9
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Fastelavn
er mit navn…..
Søndag d. 3. marts
Kl. 13.00 er tønderne klar
Kl. 13.30 åbner caféen med salg af kakao og
fastelavnsboller.
Omkring kl. 14.00 kåres årets kattekonger og dronninger
De heldige vindere får et fint fastelavnsris med hjem
Alle børn får en godtepose

Arrangementet er gratis
Vel mødt Cafestyregruppen

Er du til høns?
I Hyldespjældet har vi flere hønsegårde. Nogen af dem er fælles. Dvs. du kan også
være med, hvis du har lyst til at passe høns og få friske æg. I den store hønsegård ved
Væverlængen kan 7 familier være med. De passer hver især en dag om ugen. Hvis det
er noget for dig, så kontakt Gert Petersen, Bryggerlængen 26 og hør om der er en ledig
plads.
Redaktionen
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Skulpturer i Hyldespjældet
Skulpturerne i Hyldespjældet er med til at gøre stedet til noget særligt. Man går
rundt i bebyggelsen og møder smukke, underlige og pudsige skulpturer. Der
kommer folk udefra for at opleve skulpturerne og indimellem er der rundvisninger. Skulpturbanken lever i bedste velgående og den skal bestemt fortsætte og
udvikles. Skulpturudvalget har derfor flere initiativer i gang. Nogle af skulpturerne skal placeres nye steder i Hyldespjældet, så vi kan opleve dem på en ny
måde og der er et par nye skulpturer på vej. Men som noget nyt, har vi fået lov
til at udstille et par skulpturer af en af de store nordiske kunstnere Sigurjón
Ólafsson. I maj udstilles to af hans skulpturer som venligt er udlånt af Sigurjón Ólafssons Museum i Reykjavik
Den lille skulptur ”sælen med udlængsel” af
Lene Stevns har været væk en periode og
flere var bekymrede.
Kom den tilbage? og
hvor var den? – rigtig mange er glade for
skulpturen og heldigvis er den tilbage og
til stor glæde måske
især for børnene. 		
											En sæl er vendt hjem
Længslen efter sælen gør, at vi vil forsøge om vi kan skaffe midler til at købe
sælen. For selv om den har udlængsel hører den til her i Hyldespjældet.
Det er stadig muligt at få rundvisninger om skulpturerne – så spred budskabet
– Ole Kristensen kommer gerne og fortæller.
Hvis nogle af skulpturerne mangler skilte eller skriften er lidt udtydelig så send
lige en mail til post@jensthejsen.dk

For skulpturudvalget
Jens Thejsen
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NYT FRA DRIFTEN
Udskiftning af målere
Der er blevet skiftet målere hos mange beboer. Det er Albertslund forsyning og HOFOR,
der har fået firmaet Intego til at skifte vand og varmemålere i samme omgang. Mange
steder er det gået uden problemer, men desværre har det vist sig, at der i cirka 1/3 af boligerne er installationer til brugsvand, der ikke virker, samt at der har været en del steder,
hvor skidt i rør har betydet, at der er skabt tilstopning i armatur, vaske og opvaskemaskiner, som driften eller vores VVS leverandør har måtte udbedre.
De boliger, hvor der ikke har kunnet sættes nye målere op, vil få besked. Det er forskelligt, hvad der skal foretages, men mange steder skal der monteres en ny hovedhane. Vi
samler sammen i områder, så der lukkes så få gange som mulig for forsyning. Det aftales
med Albertslund forsyning, men det vil komme til at ske i de første måneder i det nye år.

Fejl på lys:
Citilum har overtaget vedligeholdelsen af vores udendørslys. Fejlmelding sker bedst via
APP: ”giv et praj - Albertslund”, eller https://albertslund.dk/selvbetjening/by-og-trafik/giv-et-praj/
Vi har vicevært ordning på alle væg lamper (vises som grønne på kort). Vi får rabat
fordi vi selv skifter pærer. Derfor kommer der en afvisning på giv et praj, på den enkelte
lampe, men:
Brug beskrivelse, især når det er flere lamper. der ikke virker:
Skriv gadenavn og nummer, og gerne hvis det er flere lamper fx åleslippen 2~12,
vær meget opmærksom på at du sørger for at placering er ved lampen. Fejlmeld
gerne via APP på telefon lige hvor lampen er, så det sikres at position er korrekt.
På den måde får både Albertslund forsyning og Citilum besked. forsyning og Citilum
kan se fejl på kort, og forsyningen kan se om fejl bliver udbedret.
Der har været afholdt flere møder mellem driften og Albertslund forsyning/Citilum. Citilum er ved at gennemgå de strækninger, der har givet problemer med lys. I den forbindelse vil installation blive renoveret, med bedre skabe og bedre opdeling, så fejl bliver
nemmere at finde og udbedre.

Handel med euforiserende stoffer:
Efter indsats på Christiania er der kommet mere salg af stoffer andre steder, desværre
også i vores område.
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Hver gang der bliver set noget der er mistænkelig eller åbenlys salg af stoffer skal 114
kontaktes, meget gerne på mail kbhv@politi.dk til politet. På den måde sker der registrering af de steder i politikredsen, som er mest ramt. Politiet er meget afhængig af, at
der gives besked. Kun på den måde kan de målrette deres indsats. Politiet søger løbende
at sætte ind, hvor der er mest belastning.

Graffiti
Der har været usædvanligt mange forekomster af Graffiti i det seneste halve
år. Så snart det er opdaget bestiller vi afrensning, så området ser pænt ud, og
at det ikke indbyder til mere hærværk. Hvis der er graffiti som ikke fjernes
inden for kort tid, vil vi meget gerne informeres på ejendomskontoret.

Tak for 2018
Året har været præget af travlhed på kontoret. Vi håber, det letter lidt i det nye år, så vi
bedre kan servicere den enkelte.
Fra driftens side vil vi sige tak for året, der er gået og de mange venlige og glade beboer,
som vi møder i vores dagligdag.
God jul og godt nytår
Ejendomskontoret

GIV LIV kursus
I samarbejde med Hjerteforeningen vil vi arrangere et lille gratis introkursus i genoplivning og brug af hjertestarter.
Det vil foregå mandag d.25. Februar i caféen kl.19. Kurset varer 30 min.
Der vil blive lagt tilmeldingsliste i caféen først i det nye år.
Med venlig hilsen Caféstyregruppen
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Emhætter
Flere har gjort opmærksom på, at de har fået opsat emhætter i energiklasse
”E” – og det er jo godt nok en dårlig standart. Derfor har vi i GMU taget det
op med Driften, for at finde ud af, om vi ikke kan gøre det bedre. Vores udgangspunkt er ikke nødvendigvis en emhætte i Energimærke A++, selv om
det ville være dejligt, vores udgangspunkt er, at den emhætte vi skal bruge
i Hyldespjældet, skal vælges ud fra hensyn til energiforbrug, støj, sugeevne
og pris - samt størrelse, da afstanden mellem komfur og emhætte gerne må
være lidt større.
Det kan lyde ret enkelt at vælge en ny type, men der er også andre problemstillinger. Skal det være en underbygningsemhætte eller en indbygningsemhætte, eller for den sags skyld en væghængt? Indbygningsemhætterne opfylder tilsyneladende vores ønsker bedst, med de kræver en ombygning i
køkkenet, så det må være på længere sigt. Status er, at vi her og nu vil prøve
at finde en underbygningsemhætte, som umiddelbart kan bruges – dvs. balancere de nævnte parametre fornuftigt. Oven i det skal der også findes en
løsning ved køkkenrenovering, og altså en løsning på den lange bane for alle.
Driften er i fuld gang med at undersøge sagen nærmere, og så vender vi tilbage :
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq0aqN2qnfAhXD2CwKHTefDbkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FFil%3AWeather-snow.svg&psig=AOvVaw0Mv11omcLZAsSv5gkdA4HY&ust=1545233652151859

Med venlig hilsen
GMU / Povl Markussen

Fugten skal ud!
Det er sagt og skrevet mange gange før, men det kan ikke siges for tit: Fugten skal ud!
En person kan skabe 4-5 liter fugt indendørs i døgnet. Det sker ved madlavning, rengøring, bad, sved og helt almindelig ånde. Kommer fugten ikke ud, skaber det et dårligt
indeklima, med fare for mug og skimmel. Så for din egen skyld: Luft ud!
:

Redaktionen
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Styrk fællesskabet! Hjælp din nabo!
Gør noget godt for miljøet og økonomien!

Bliv frivillig på genbrugsgården
Det er hyggeligt, du møder
alle andre hyldeboere og du
gør en god gerning, der giver mening
Det er nemt. Du kommer
sammen med andre på et
hold, og I har så en vagt
2 timer hver fjerde søndag
kl. 14–16. Der er også mulighed for at komme på et
hold, der tager tjansen en
time hver tredje tirsdag kl.
17-18 i sommerhalvåret.

Kig forbi på Genbrugsgården og spørg
ind til mere,
eller kontakt Povl Markussen,
Tømmerstræde 3, tlf. 27 64 05 94.
Med venlig hilsen
De frivillige klunsere på Genbrugsgården
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		I

20. januar

CaféeN

		

10. februar

2019

10. marts
7. april (påskebanko)

		 Spillet starter kl. 14:00

5. maj

		 Cafeen åbner kl. 13:30

2. juni

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
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Livets gang
i Caféen
I skrivende stund er året ved at gå på hæld og det har været et år, hvor vi har
skulle lære hinanden at kende. Jeg er rigtig glad for at være i cafeen og for at
have lært en del af Hyldespjældets beboere at kende.
Vi introducerede „langbords-middage” i november måned, og vi laver endnu en
i begyndelsen af det nye år.
Det går i sin enkelhed ud på , at vi alle spiser sammen på samme tid. At maden
bliver serveret ved bordene ( man må meget gerne hjælpe til ), og vi deles om
maden Prisen er den samme Man kan enten forudbestille eller bare møde op.
som man plejer at gøre. Det er en hyggelig måde at møde sine naboer / venner
til en afslappet snak over bordet.
Datoen vil blive annonceret i menuoversigten for januar-februar samt på Hyldenet.dk. Jeg slår det op på facebook, når vi nærmer os tidspunktet.
Håber at alle hylde-beboere er kommet godt igennem julen og vi ses i cafeen i
det nye år.

Priser Hyldeboere:
Voksne: 43 kroner
Børn 7-14: 20 kroner
Børn 3-6: 10 kroner

Priser gæster:
Voksne: 51 kroner
Børn 7-14 :30 kroner
Børn 3-6: 20 kroner

Frivillig i Hyldespjældet!?
Det er der rig mulighed for. Se bagerst i Hyldeposten hvad vi har, og hvis der er en
aktivitet, der ikke står der, men som du kunne tænke at sætte i gang, så sig det til afdelingsbestyrelsen.
:

Redaktionen
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Januar
3. januar
Oksefilet med stegte rodfrugter og rødvinssauce
Nøddepostej med stegte rodfrugter og svampecreme
8. januar
Buffet
10. januar
Boller i karry med ris
Tærte med løg og svampe
15. januar
Nakkefilet stegt som vildt med kartofler og vild sauce
Burger med black beans bøf
17. januar
Vintergryde med kylling/chorizo/kikærter og ris
Linsedeller med i wraps med salat og dressing
22. januar
Italiensk farsbrød med knuste kartofler og tomatsauce
Vegetarisk „Wellington” (grøntsager bagt i butterdej)
24. januar
Grise snitzel med champignon a’ la crème
Svampe bourguignon med mos
29. januar
Gullasch med mos
Vegetar lasagne
31. januar
Vildsvin ragu med pasta
Aubergine/kokos/peanut karry med ris
14

Februar
5. februar
Wraps med kalkun og grøntsager dertil ris og salsa
Spicy kikærtegryde med dadler
7. februar
Frikadeller med brun sauce, kartofler og surt
Grøntsags terrin med grøn dressing
12. februar
Stegt appelsin-kyllingelår med polenta
Stegt halloumi med bønner/salsa og salat
14. januar
Braiseret kalvebov i porter og æble juice
Blomkåls sformato (blomkål, æg og ost i form)
19. februar
Kylling og græskar stuvning med ris
Pasta med kastanje pesto og svampe
21. februar
Koteletter med pancetta og salvie med sorte ris og tomat/chili
Indisk gryderet med linserboller
26.februar
langbordsmidddag
Stegt flæsk med persillesauce og kartofler
Vegetarisk Shepherds pie med søde kartofler
28. februar
Gammeldags oksesteg med rodfrugter/glaseret perleløg
Ris bøffer med rodfrugter og grøntsags sauce
15

Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Joan
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 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 hos Joan i Caféens åbningstid kl. 19-19:30
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NYT FRA BRUGERGRUPPEN
December 2018
Alle vand- og varmemålere udskiftes. Varmeværket og HOFOR har gang i den helt
store udskiftning af vand- og varmemålere. Alle byens 16.000 målere skal udskiftes til
nye digitale målere, der automatisk aflæser forbruget hver time og sender det til varmeværket. Udskiftningen startede i september og kører frem til udgangen af 2019.
Lavtemperatur fjernvarme. I 2025 skal hele byen være klar til at temperaturen i det
fjernvarmevand, der kommer ind i husene, sænkes til 60 grader. Derfor er der fuld gang
i renoveringer, efterisoleringer og tekniske udskiftninger i hele byen. I dag er det sådan,
at vi rundt regnet mister 20 % af varmen ude i rørene i jorden. Når vi får lavtemperaturfjernvarme, kan vi halvere det varmetab.
Samtidig arbejdes der også på at få mere lokal produceret varme ind i systemet. Der er
allerede en servervirksomhed i Fabriksparken, der leverer deres overskudsvarme ind
i vores fjernvarmesystem. Næste skridt er også at få varme fra Glostrup hospital og
FDB.
Gør Verdensmål til Hverdagsmål. Agenda Centeret fortalte om deres nye prioritering. ”Agenda” stammer fra FN-konferencen i Rio i 1992, hvor miljø og energi skulle
på verdens dagsorden i det 21. århundrede. I 2015 udviklede og konkretiserede FN
den dagsorden med de 17 Verdensmål, som alverdens statsledere har forpligtiget deres
lande til at forfølge – og det er den tråd Agenda Centeret tager op lokalt og arbejde for,
at vi i Albertslund gør Verdensmål til Hverdagsmål.
Nye nyttige hjemmesider:
http://www.albertslundforsyning.dk/fjernvarme – hvor du bl.a. kan se, hvor varmeværket graver, du kan søge rådgivning og få oplysninger om udskiftning af målerne.
https://albertslund.dk/vejetal - hvor du bl.a. kan se, hvor meget affald skraldemanden har hentet i de nedgravede affaldsbeholdere.
https://belysning.albertslund.dk/ - hvor du bl.a. kan give et praj, hvis belysningen er
i udu.
Vandtakst uændret. Den samlede pris for vand og spildevand vil være uændret i 2019.
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Brugergruppemedlemmet
i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe
17

Det grønne i Hyldespjældet
Hyldespjældet

er

efter-

hånden over 40 år og en
stor del af beplantningen er samme alder. Det
giver nogle udfordringer,
vi ønsker at Hyldespjældet skal være et grønt
sted, men samtidig skal
det grønne ikke genere for
meget. Udearealudvalget
er derfor i gang med en omfattende renoveringsplan for de grønne områder. Vi
forestiller os planen løbe fra 2019 – 2022. Der er flere grunde til, at vi ikke bare
renoverer det hele på en gang. Flere træer og buske skaber et nødvendigt læ, og
flere af træerne ”drikker” omkring 200l vand i døgnet. Fælder vi bare, er der en
masse vand, som så skal et andet sted hen og der kan blive meget vindomsust.
Der er masser af frugttræer og buske som værdsættes af mange beboere. Det
hele vil også optræde som en ørken hvis der fjernes for meget grønt. For at sikre
os at der blive renoveret rigtigt er vi i gang med at gennemgå hele beplantningen
i Hyldespjældet. Har vi først fældet et træ, kan vi ikke fortryde. Men der er træer,
som i sin tid, er valgt og plantet forkert og der er træer som bliver risikable at have
stående.
Så der vil blive fældet, beskåret og opstammet noget fra 2019, men samtidig vil
der blive plantet nyt og det skal være på de mest fornuftige steder. Selve planen
skal naturligvis godkendes på beboermødet

10% natur
I Udearealudvalget har vi besluttet at følge ideen om 10% mere natur i bebyggelsens grønne områder, derfor har vi sat gang i flere forskellige projekter. Ideen
stammer fra Albertslund Kommunes vision for 2016-2025. Agenda Centret og Na
18

turgruppen har taget initiativ til en konkretisering og realisering af denne vision,
dvs. gå fra 60pct natur til 70pct.
Der er steder i bebyggelsen hvor ubenyttet græs bliver erstattet er blomstrende
eng, gode buske og nogle steder træer. Vi arbejder på at etablere en dræning af
foldboldbanen og etablere et regnbed med blomstrende stauder som både kan
tåle at stå vådt og tørt.
Vi er gået i gang med at bygge en ”brændemur” (en beplantet mur som fungerer
som et levested for småkryb, insekter og fugle)

Beboerhenvendelser
Vi får stadig beboerhenvendelser om mange forskellige ting omkring det grønne.
Nogen vil have bevaret et træ, andre vil have fældet. Nogen vil have græsset
slået, andre synes det skal have lov til at gro. Vi forsøger at behandle alt seriøst.
Noget kan vi straks klare, andet skal undersøges nærmere. Skal noget fældes
samler vi sammen, så vi ikke skal sende bud efter ”Det Grønne kompagni” i tide
og utide, det koster jo penge. Nogle af henvendelserne indarbejdes i den grønne
renoveringsplan.
For nogen kan det opleves som om tingene tager for lang tid, men vi forsøger at
være grundige og samtidig er vi jo frivillige, som har mange andre gøremål end
at være i Udearealudvalget. Men kontakt os endelig.
For Udearealudvalget

Henven
delse
mellem på 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

Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
post@jensthejsen.dk

Tårnet til foråret

Der er stadig ikke en dato på, hvornår det nye Tårn bliver rejst, men om alt går vel, bliver det til foråret. Så kan vi igen komme op og se Hyldespjældet grønnes fra toppen.
Redaktionen
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Grøn kalender 2019
Ønsker du, som 80 % af os gør, at leve mere bæredygtigt, men synes du, at det er
svært at overskue, hvordan du skal gøre det, er her en grøn kalender, der
langsomt, men sikkert gør dig mere bæredygtig i løbet af det kommende år 
Vi kan som enkelt individer ikke redde verden, men vi kan hver især bidrage, så vi
kan klare det i fællesskab. Samtidig med at hjælpe miljøet, bidrager flere grønnere
vaner også til at forbedre vores egen sundhed og trivsel, og enkelte endda også til at
spare penge 
Januar
Afmeld reklamer og læs dem på nettet i stedet. Så er der 60 kg papir og
75 kg CO2 at spare om året for en almindelig husstand.
Februar
I de kolde vintermåneder er det fristende at holde hjemmets døre og
vinduer lukkede, men det er faktisk det værste, du kan gøre for din
bolig og dit indeklima (med mindre du har mekanisk ventilation).
Gør det til en vane at lufte ud mindst 3 gange om dagen med
gennemtræk i et par minutter.
Marts
Skift til ikke giftige rengøringsmidler. Gå efter Svanemærket/Blomsten,
og undgå alle produkter med klor.
April
Fjern fosfat-baserede flammehæmmere og ftalater i støvet på
børneværelset ved at gøre rent i kasserne med legetøj. Har du ikke børn
kan du rengøre dine elektriske apparater for støv. Elektriske apparater
udleder farlige gasser, som sætter sig i støvet.
Maj
Pump cyklen og tag den i stedet for bilen på de ture, hvor det kan
lade sig gøre. En bil med et lavt CO2 udslip udleder omkring 120 g
CO2/km. Så tager du dagligt cyklen 10 km i stedet for at køre i bil,
vil du på en måned have sparet atmosfæren for 36 kg CO2.
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Juni
Undlad at købe vand på flaske, og fyld i stedet en flaske med
postevand, som du kan have med på farten. Vand på flaske belaster
miljøet med 900 gange mere CO2 end postevand.
Juli
Forkort dit brusebad med et par minutter. En almindelig bruser giver
10 liter vand i minuttet. Forkorter du dit daglige brusebad med bare 2
minutter, vil du på en måned spare 600 liter vand og 55 kr.
August
Planter er gode til at rense luften og omsætte CO2 til ilt. Køb mindst 1
grøn plante til din bolig
September
Der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at skifte sine
halogenpærer til LED-pærer, da de nu er blevet så gode, at de til
forveksling giver det samme lys. En LED pære bruger 3-5 gange
mindre strøm end en halogenpære, og giver et tilsvarende lys.
Oktober
Nedsæt dit kødforbrug, og indfør en kødfri dag om ugen. Lasagne med
grønsager i stedet for kød mindsker klimabelastningen med 75 %.
November
Støvsug dit køleskab på bagsiden. Ligger der støv og snavs på lamellerne,
bliver dit køleskab en strømsluger.
December
Genbrug dit gamle festtøj til julens mange fester, og undlad at
købe nyt. Hver dansker forbruger i gennemsnit 16 kg tøj om året.
Det udleder 640 kg CO2.

Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
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Frivillige i Hyldespjældet
For fjerde gang har vi lavet en registrering af det frivillige arbejde i Hyldespjældet. Den blev præsenteret på vores lokale frivilligeftermiddag den 3. november
2018. En spændende eftermiddag hvor både nye beboere og beboere der har
boet i Hyldespjældet fra starten delte erfaringer fra det frivillige arbejde og udvekslede ideer til fremtiden.
I år viser registrering at vi er 60 frivillige, der er involveret 32 forskellige steder.
Det er medlemmer af afdelingsbestyrelse og udvalg som er valgt på et beboermøde, i udvalg og grupper man har meldt sig til, ansvarlige for værksteder,
udlånere, klunsere og cafépassere.
Der er også masser af uformelle aktiviteter til gavn for fællesskabet, som både
kan være organiserede eller spontane, men som ikke er opgjort. Det er f.eks.
dem der organiserer Halloween, hjælper med ved tønderne til fastelavn, inviterer til grill på en fællesplads mv.
Opgørelsen tager udgangspunkt i de enkelte personer, så man tæller med en
gang, selvom man er involveret i mange ting.
Der er kommet 11 nye
frivillige med på listen
fra 2016 til 2018 mens
der er 24 der ikke længere er frivillige. Det
kan både være indog udflytninger og folk
der holder pause eller
er kommet retur fra
en pause som frivillige.
					
					Figur:Antal unikke frivillige pr. år og fordelt på køn
Der er siden sidste opgørelse nedsat: Trafikudvalg, Parkeringsudvalg og Malerværkstedet. Mens Legepladsudvalg, Digitalt beboermøde projektgruppe og
Keramikværkstedet er nedlagt.
Det har været en spændende tid med masser af dialog og aktivitet omkring
stillingtagen til grundlaget for helhedsplanen. Men der er ikke taget hul på fokusgrupper og konkrete løsninger endnu, så ud fra andre afdelingers erfaringer, så kan årets lidt lavere tal pege på ”stilhed før storm”. Der er i opgørelsen
beboere, der har boet her længe og været ude af det frivillige arbejde, som er
tilbage. En del har øget deres engagementet og få har skruet ned. En del af de
yngre har ikke været aktive i det organiserede arbejde i år. Det er flest mænd,
der er hoppet ud af arbejdet – en del af dem fordi de har droppet cafétjansen.
Sif Enevold, Afdelingsbestyrelsen
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HUSK.: at du ikke må køre på knallert i Hyldespjældet.
Du skal trække knalleten ud.

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Lillian Henriksen
Skipperlængen 11
Miriam Holst
Åleslippen 57
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3
Tove Brønden
Humleslippen 11

22 32 04 99
61 33 10 56
29 27 79 43
40 22 78 90
42 43 35 04

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
23

27 64 05 94

Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson

Pugestræde 9

81 73 59 60

Husdyrudvalget ny mailadresse: husdyrudvalget@hyldenet.dk
Henning Larsen		
Torvelængerne 11
28 99 74 47
Laila Kiss		
Torveslipperne 15
28 99 74 47
Merete Larsen		
Torvelængerne 11
41 43 49 82
Vibeke Lange		
Sadelstræde 3
50 53 19 70
Kommunens brugergruppe
Povl Markussen
Helene Eskildsen (suppleant)

Tømmerstræde 3
Høkerlængen 6

27 64 05 94
43 64 06 86

Klunsergruppen
Asley Dahl
Bahjat Chamani
Bjarne Buzdeweicz
Helene Eskildsen
Henning Larsen
Henrik Hansen
Jan Dahl
Laila Kiss
Leif Strandbech
Nina Rytter
Palle Nielsen
Patrick Wilson
Peter Kristensen
Povl Markussen
Tobias Nielsen
Troels Vitt
Torben Holm Nikolajsen
Vibeke Lange

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

50 37 48 70
40 10 23 33
43 64 96 86
31 61 10 97
61 68 77 31
25 37 32 40
28 99 74 47
53 30 07 95
41 59 06 10
43 64 24 08
61 60 89 03
23 31 86 42
27 64 05 94
28 40 78 44
28 58 55 55
40 62 26 51
50 33 19 70

Lammelauget
Mikkel Pandrup
Povl Markussen
Victoria Dahl
Vibeke Lange

Torveslipperne 14
Tømmerstræde 3
Storetorv 5
Saddelstræde 3
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61 46 68 88
27 64 05 94
60 73 76 66
50 53 19 70

Motionsudvalget		
Jan Vesler
Torvelængerne 6
Jørgen Lou
Færgeslippen 1
Laila Kiss
Torveslipperne 15
Merete Larsen
Torvelængerne 11

26 20 32 03
28 99 74 47
41 43 49

Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius
Jan Dahl
Miriam Holst

22 32 04 99		
25 37 32 40
29 27 79 43

Tømmerstræde 1
Maglestræde 13
Åleslippen 57

Skulpturudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Jan Dahl
Maglestræde 13
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Lis Livornese
Tingstræderne 12
Per Zoffmann Jessen
Åleslippen 57

Tøjcafé / Tøjbyttebod
Birgit Lykke Christensen
Gitte Grøndal
Helga Sandau
Janne Storm
Kirsten
Marianne Petersen
Victoria Dahl

25 86 94 55
25 37 32 40
23 69 61 16
21 22 75 13

(Bøger afleveres på vaskeriet)		
Bomslippen 6
22 52 16 48
Pugestræde 4
21 72 25 60
Torvelslipperne 4
91 66 16 93
Tingstræderne 5
61 77 78 91
Sadelstræde 1 		61 60 26 20
Torvelængerne 2
21 96 06 53
Storetorv 5
60 73 76 66

Udearealudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Jan Dahl
Maglestræde 13
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Henrik Hansen		
Gitte Elise Klausen
Snorrestræde 13
Lis Livornese
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25 86 94 55
25 37 32 40
23 69 61 16
27 50 52 12

Udlån af nøgler og værktøj

Henvendelse
Henvendelse på
på følgende
følgende adresser:
adresser:
		
Autoværksted
Autoværksted (200
(200kr.kr.i depositum)
i depositum)
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde5		
5		

40
4010
1023
2333
33

Bordtennis og gymnastiksal
Boremaskine
Janos Nielsen
Katona
Storetorv 6		7		
43 40
6378
6244
Tobias
Tværslippen
28
04 		
Boremaskine
Brædder		
Jan Dahl
Maglestræde
25
Peter
Kristensen
Åleslippen
1 13		
23 37
31 32
86 40
42
		
Brædder		
Cykelværksted
Niels Peter
Bomslippen 4 4		
4382
6280
0794
Morten
RudeDahl
Væverlængen
26
92		
Tobias
Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Cykelværksted
Morten Rude
Væverlængen 4		
26 82 80
Havefræser
94
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23 33
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78
44
Kattetransportkasse
		
Victoria Dahl
Storetorv 5			
60 73 76 66
Havefræser
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23
33
Maler
Atelier
		
Lis
Livornese
Tingstræderne 12
26 65 38 10
Kattetransportkasse
Gitte
Elise Klausen
Snorresstræde 13		
27 50 52 12
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
Tennisbanen:
Net og stolper kan lånes mod et depositum på kr. 200,Mikkel Pandrup

Torveslipperne 14

Større haveredskaber:

Henv.: Kl. 17-18

Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Træværkstedet:
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde 12
5
Keld
Nielsen
Torvelængerne
33 Kristensen
Peter
Åleslippen 1
Træværkstedet
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41 46 68 88
40 10 23
23 31 86 42

Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
FU			
Sif Enevold				
Væverlængen 4
Medl.			
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
			
Jørgen Lou				
Færgeslippen 1
Kasserer		
Per Zoffmann			
Åleslippen 57
Suppleanter
Laila Kiss				
Torveslipperne 15
			
Peter Kristensen 			
Åleslippen 1
			
Vibeke Lange			
Sadelstræde 3
Sekretær		
Bente Eskildsen			
Ejendomskontoret
Revisor		Henrik Hansen			Torveslipperne 12
			
Britt Gerner
		
Pugestræde 11

40 22 78 90
31 45 67 47
31 61 10 97
26 20 32 03
21 22 75 13
28 99 74 47
23 31 86 42
50 53 19 70
60 35 27 06
61 68 77 31
29 80 05 72

Repræsentantskabet BO-VEST
			

Redatører: 		
			

Sif Enevold

Væverlængen 4

31 45 6747

Hyldenet

Henrik Hansen			
Christian Birk Hansen		

				

Torveslipperne 12
Tværslippen 13		

61 68 77 31
26 20 21 94

Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
Åleslippen 1		
			
Povl Markussen			
Tømmerstræde 3
Ekstern post:
Tove Schouw			
Høkerlængen 5		
Trykker:		
Merete Larsen			
Torvelængerne 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
41 43 49 55

Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)
Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666
Tøj & bogbytteboden

Søndag kl. 12:30 til 14:00
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Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 388
15. Februar 2019
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

