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BO-VEST
Stationsparken 37, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk                              88 18 08 80
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17                              Fax: 88 18 08 81
mailadresse:  bo-vest@bo-vest.dk   
Ejendomskontoret  
Storetorv 39, 2620 Albertslund       88 19 02 20
hyldespjaeldet@bo-vest.dk                 Fax: 88 19 02 23
 Åbningstider:        Hverdage 8:30-10:30 

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
Genbrugsgårdens åbningstider:    Hele året:     Søndag 14-16
          Sommertid:  Tirsdag 17-18    
 
Fejl på internetforbindelse- kontakt Dansk Kabel tv support på  69 12 12 12 
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
Åbningstider: Hverdage 8-20 ·       Weekend/helligdage 10-20     
   
Spørgsmål om dit TV-  eller internetabonnement, regning mv. 
kontakt Antenneforeningen af 1986, 
Åbningstider mandag -fredag kl. 10-14, dog torsdag kl.til kl. 17  77 99 29 55

Hyldespjældets hjemmeside:
Her finder du mange nyttige oplysninger fra ejendomskontoret  og  afdelingsbe-
styrelsen, 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   

 

 Forsidefoto: Verdensmål bebyggelsen Hyldespjældet
Beboermødet har besluttet, at vi skal arbejde med Verdensmålene i 
Hyldespjældet. Vi skal tage dem til os, ved at ”oversætte” dem til Hyl-
despjældsk - dvs. gøre de globale mål nærværende og lokale. Eller med 
andre ord, vi skal gøre Verdensmålene til Hyldespjælds mål. Læs mere 
på side 22
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Det ekstraordinære beboermøde 
torsdag den 13. januar 2022 

aflyses pga. Corona

I stedet indkaldes til beboermøde den 
27. januar 

Kl. 19.30 i beboerhuset
om

 helhedsplanen, 
resultatet af licitationen 

og valg af den entreprenør, 
som skal gennemføre renoveringen.

Der vil senest en uge før beboermødet 
blive udsendt en Byggepost med informationer. 

Vel mødt
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 

Kiosken er lukket
Beboermødet den 2. december fulgte enstemmigt afdelingsbestyrelsens anbefaling om ikke at 
forsøge at etablere en ny kiosk efter, at den tidligere indehaver har opsagt lejemålet.

VAs bestyrelse har nu fulgt beboermødets beslutning og godkendt, at lejemålet udelukkende 
udlejes til beboelse. Dette skal også godkendes af Albertslund Kommune, hvilket vi håber vil ske 
inden jul.

Ny cafeleder efter jul
Desværre skal vi igen ud i ansættelse af en ny cafeleder efter kun to år, da Pernille valgte at sige 
op. Stillingen er slået op, og når Hyldeposten her udkommer omkring nytår, har vi forhåbentlig 
ansat en ny i stillingen. Der uddeles en særskilt info-skrivelse om dato for åbning.

Det digitale beboerdemokrati 
Det digitale afstemningssystem er lukket, så vi har p.t. ikke længere mulighed for digital afstem-
ning. Det skyldes, at Assemply Voting er ved at udvikle et alternativt system, som vi ikke ken-
der hele indholdet af endnu, kun at debatmodulet forventes at udgå, og at afstemningsmodulet 

bibeholdes evt. med mulighed for at streame fra beboermødet. 
Når vi kender mere til det nye system, herunder økonomien, vil vi 
komme med en anbefaling til det videre brug.

Ekstraordinært beboermøde den 13. januar
Vi afholder ekstraordinært beboermøde den 13. januar om hel-
hedsplanen, herunder præsentation af den entreprenør, som har 

vundet licitationen og dermed skal udføre renoveringen og en forventet tidsplan. Der vil blive ud-
delt en Byggepost med yderligere informationer senest en uge før mødet.

Biodiversiteten i Hyldespjældet
VA kan fejre 75 års jubilæum i 2022. I den anled-
ning har VAs bestyrelse besluttet at give alle bo-
ligafdelinger en gave for at styrke biodiversiteten 
i udearealerne. ”Gaven” er en mulighed for at få 
råd og vejledning af en konsulent om løsninger, 
som fremmer biodiversiteten. Sammen med UAU 
og GMU har vi derfor haft besøg af en konsulent 
fra Habitats og fortalt om det arbejde, som især 
udføres i UAU og GMU og om beslutningen om 
at etablere et regnbed mellem fodboldbanen og 
nyttehaverne.

Det har resulteret i en rapport, som anerkender det store arbejde og de resultater, som allerede er 
opnået og kommer med forslag til det videre arbejde, f.eks. for at styrke fuglelivet. 

Glædelig jul og godt nytår
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere og medarbejdere en glædelig jul og et godt nytår.
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Fastelavn

                                  ..er mit navn

Søndag d. 27. februar
  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
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S E N I O R K L U B B E N
Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne 
til at deltage i klubmøder og - aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er der tilmelding til, 
som det fremgår af planen på næsre side.

Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi i cafeen kl. 10-12 hver 2. mandag i ulige uger.

Du kan tilmelde dig en Messenger gruppe, hvis du vil følge med i aktiviteter også 
flere end dem, der er nævnt her. Det kunne være musik på Birkelundgård søndag 
eftermiddag, film i seniorbiografen onsdag formiddag, musik i Albertslund jazzklub 
mm.

Kontakt: 
Marianne Faust Pedersen, marianne.faust.pedersen@gmail.com, mobil 60886031

 
STILLINGSOPSLAG: 

Opvask og rengøring i cafeen 

Vi søger 2 personer til hjælp i cafe og beboerhus:
 

1. Opvask i cafeen 
Enten tirsdag eller torsdag fra 18-20.  
Du skal være 15-17 år.  
Løn efter overenskomst 
 
2. Rengøring efter udlejning 
i beboerhuset i weekenden eller efter aftale.  
Løn efter overenskomst.  

Yderligere oplysninger vedr. begge stillinger til ejendomskontoret / Danny Stil-
ling mobil 88190228
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Dato Aktivitet Ansvarlig

Mandag den 3. januar Klubmøde med kaffe og frugt mm. 

Mandag den 17. januar Tur til Hersted Høje
Vi mødes kl. 10 ved Naturcenteret

Dem, der vil cykle derud, mødes 
kl. 9.30 ved beboerhuset.

Vi slutter af med at drikke kaffe i 
Naturcenterets cafe.

Onsdag den 2. februar Tur til Davids Samling.

Vi starter med frokost på den 
italienske restaurant La Vecchia 
Signora i Grønnegade kl. 13 med 
efterfølgende rundvisning kl. 15 
på Davids Samling, pris pr. person 
ca. 60kr.

Vi mødes på Albertslund Station 
kl. 12.00 og tager toget.

Tilmelding til Gert 
Pedersen

senest den 17. 
januar på mobil 
61787035 eller mail 
gertwpedersen@
gmail.com

Mandag den 14. 
februar

Klubmøde med kaffe og frugt mm. 

Gert Pedersen og Vinie Hansen 
fra Byggeudvalget fortæller om 
helhedsplanen

Mandag den 28. 
februar

Klubmøde med kaffe, frugt mm.

Mandag den 14. marts Rundvisning i Herstedvester 
Landsby med lokalhistoriker 
Ib Berg, mangeårigt medlem 
af bestyrelsen for Albertslund 
Lokalhistorisk Forening.
Vi mødes kl. 9.30 ved 
beboerhuset og følges over til 
Herstedvester

Tilmelding til Vinie 
Hansen senest den 
28. februar på mobil 
40227890 eller mail 
vih@hyldenet.dk
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Nyt fra DRIFTEN / Danny Stilling

Nytår:
Jeg mindes at have skrevet et håb i starten af 2021, hvor tanken mest af alt lå på, at 
vi nu nok snart var igennem Corona. Det har jo desværre vist sig, at være langt fra 
sandt. Tiden hvor vi skal passe ekstra på hinanden, fortsætter, men jeg bibeholder 
håbet om, at året 2022 bliver året, hvor vi kan vinke farvel til de nuværende Corona 
tilstande. 

Vi håber i alle på trods af besværligheder og Corona helt inde på livet, har haft en 
dejlig jul og får et godt nytår.

 

Bemanding:
Vi har desværre stadig Claus i sygesengen. Vi håber på at se ham snart igen.

Thomas har som mange nok har bemærket, hjulpet os med at holde skik på de 
haver, som hænger sammen med vores ombygningsboliger. Han er så samtidig en 
god support, efter Claus blev sygemeldt. 

 

SMS løsning.
Vi har fået rigtig mange af jer, på vores varslingsliste. Hvis du stadig 
ikke er på, eller er i tvivl om du er, så send endelig en besked til ejen-
domskontoret, så hjælper vi med at få dit mobilnummer på listen.

 

Skimmel:
Hvis du oplever skimmelvækst i din bolig, er det vigtigt, du tager kontakt til os, så vi 
kan få set på det hurtigst muligt. Indtil vi får skiftet tag, døre og vinduer, er det stadig 
vigtigt, at du som beboer, sørger for udluftning i boligen og flytter tørring af tøj til 
vores fine tørretumblere på vaskeriet eller udenfor.

 

Legepladser:
Vi havde legepladseftersyn i slutningen af året og har fået strammet, limet, udskiftet 
osv. på en lang række punkter, så vi også får gjort hvad vi kan, for at holde de små 
sikre, når de bruger de forskellige legepladser. 

 

De grønne områder:
Vi brugte rigtig meget tid sidste år, på at tilrette vores samarbejde med HRH, som 
er firmaet som passer vores grønne områder. Så vi håber, at vi står langt stærkere 
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i år, så også vores ”grønne” leverandør, har fået forståelsen af, hvordan de skal 
håndtere Hyldespjældet. 

Vi fortsætter vores test af andre typer for/bag bede, i de bede driften passer.

 

Caféen:

Vi er i skrivende stund nået deadline for ansøgninger til en ny Caféleder og går i 
gang med at drøfte egnede kandidater i samarbejde med styregruppen. Jeg har jo 
en forhåbning om, at det er ”Old news” og vi på nuværende tidspunkt, allerede har 
fundet den rette. 

Kiosken:

Vi har i december måned været i gang med at lave den tidligere kiosk på Storetorv 3 
om til en beboelse, efter det blev besluttet at der ikke skulle være erhvervsudlejning 
mere.

Hans Kurt Jakobsen, Åleslippen 17 har tilbudt at lave krydsord til at bringe i Hyldepo-

sten. Vi synes, det er en god idé og bringer her den første krydsord. Tak for det.

Sæt ordene ind så de passer sammen

Løsning komme i næste mummer af Hyldeposten

 Du kan finde masser ad spil til både børn og voksne på : www.duda.dk
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Luft Corona ud!
De fleste ved godt, at de skal lufte ud flere gange om dagen. Men det er ikke nok at 
vide det. Det skal også gøres! Og når det er koldt udenfor, er det svært at lukke al 
den dejlige varme ud. Netop nu er det dog ekstra vigtigt at gøre. For udover fugt, par-
tikler, CO2 og andre gasarter, der er usunde for os, kan luften 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 ofte – og mindst tre gange om dagen. Gør det med gennemtræk i nogle 
minutter. Så er det hurtigt overstået, uden at 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. 
Udluftning er en vigtig vane. Den vil dels begrænse spredningen af coronavirus og 
dels mindske sygdommens alvorlighed, hvis du skulle blive 
smittet.

Med venlig hilsen 
Albertslund Verdensmål Center
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  I  CAFEEN 

Spillet starter kl. 14:00

Caféen åbner kl. 13:30         

   Der serveres gratis kaffe & the

Øl og sodavand kan købes til 
de normale cafépriser

Vi spiller om én række, to rækker 
samt fuld plade.

Der kan kun betales med kontanter.

Vel mødt 
Victoria og Deano

Bankodatoer: 
23/1
13/2
6/3
3/4
15/5
12/612/6
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NYT FRA BRUGERGRUPPEN - DEC. 2021

Brugergruppen i Albertslund er byens miljørepræsentantskab, hvor der sidder en fra 
hvert boligområde i hele byen – stort som lille. Brugergruppen diskuterer spørgsmål om af-
fald, varme, vand, belysning mm. og indstillinger til kommunalbestyrelsen.
Brugergruppen holder møde 4 gange om året, og det seneste møde i december, var ikke 
med de tungeste sager, bl.a. fordi den nye affaldsplan, hvor vi skal sortere i 10 fraktioner 
ved husstanden, var klaret på mødet i oktober. Alligevel kom decembermødet vidt omkring:

Brugergruppen indstillede til kommunalbestyrelsen, at de eneste to boligområder i byen, 
der bruger gas til opvarmning, får tilbud om at komme over på fjernvarme. Det drejer sig 
om Herstedøster villaby og Herstedøster landsby. Verdensmål Centeret fik bevilling igen 
i 2022. Forvaltningen gav en status på renoveringen af udebelysningen – groft sagt er vi 
halvvejs, men det kommer til at gå langsommere nu, fordi pengene bliver mindre. Udvalget 
der arbejder med Elbil-ladestandere, forventer at kunne sende deres anbefalinger til kom-
munalbestyrelsen i marts. Der er faldet dom i en retssag på affaldsområdet, der betyder, at 
staten skal betale penge tilbage til borgerne for fejlagtigt opkrævet moms. Vandtaksterne 
holdes i ro til næste år. Status på blødere vand er, at hele byen får leveret blødere vand i 
2025. Der er valg af 2 forbrugerrepræsentanter til HOFOR Vands bestyrelse igen til marts, 
hvor Albertslund i dag har den ene repræsentant. Mere information om hvordan man stem-
mer, når vi nærmer os marts. Og endelig var der orientering om kommunens handleplan for 
bekæmpelse af rotter.

Til allersidst blev der sagt pænt farvel til brugergruppens formand gennem 12 år, Leif 
Pedersen, der afløses af den nye formand for Miljø- og byudvalget, Marianne Burchall. 

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

Få dig et godt Nytårtforsæt
Ingen ting sker af sig selv. Alt skal gøres – og nogen skal gøre det. Så hvad 
med at sætte dig for at styrke fællesskabet i Hyldespjældet i det kommende år!? 
Det kunne være en time eller to om måneden i Cafeen, i Tøjbytteren, eller på 
Genbrugsgården. Eller du kan være med i Haveforeningen, Seniorklubben eller 
lammelauget. 
Se flere muligheder og bliv inspireret sidst i Hyldeposten – og er der noget du 
mangler, så kontakt afdelingsbestyrelsen. 
Fællesskab er noget, vi skaber.      

Vh Redaktionen ☺☺
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Caféen er lukket til, der ansættes en ny caféleder

Livets gang i Caféen
Priser   Hyldeboere    Gæster 
Voksen:            kr. 43,-      kr  51,-
Børn 7-14 år:    kr. 20,-      kr. 30,-
Børn   3-6 år :   kr. 10,-      kr. 20,-

Uddeling af passerpriser
 
1. Lone Rohr Kristensen,    2. Peter Kristensen og            3. Lis Livornese 

fik overrakt en julekurv som tak for deres store indsats som passere i vores 
cafe i 2021. 
 

Uden de mange frivillige kan cafeen ikke holdes åben to gange om ugen.  
Vi ses til næste år. 

 Cafestyregruppen
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Beboerhuset Spjældet kan kun lejes til private, lukkede fester 
- af personer, der bor i Hyldespjældet 
- ved henvendelse i caféen tirsdag og torsdag kl. 19-1930.
Lejen er gældende når første del af kontrakten er udfyldt og beløbet er betalt via 
Mobilepay #32579 (Eller kontant) 

Kontrakten opbevares på ejendomskontoret. Det er ikke muligt at reservere telefo-
nisk. Det er kun muligt at leje 1 år frem i tiden. I tilfælde af flere samtidige henvendel-
ser, med ønske om samme dato, vil der blive foretaget en lodtrækning.

P r i s   f o r   l e j e   a f   b e b o e r h u s e t 
1 dag koster 750 kr.
2 dage koster 1.100 kr.
3 dage koster 1450 kr.
Søndagsleje i fire timer, interne grupper er gratis. Man gør selv rent.
Leje af grill koster 100 kr. Man indkøber selv kul og gør grillen ren ved leje og afleverer brugt 
til den næste.
Leje af musikanlæg koster 100 kr. for 1 dag, 2 dage koster 150 kr.
D e p o s i t u m 
Depositum betales ved nøgleafhentning i cafeen: tirsdag eller torsdag (Mellem 
kl. 19.00 – 19.30) inden arrangementet. 
Depositummet er på 1000 kr. ved 1-3 dages leje.
Depositummet er på 750 kr. ved børnefødselsdag og bisættelser. 
Depositum er på 2.000 kr. når både musikanlæg og lokaler lejes.

Tilbagebetaling af depositum sker primært via bankoverførelse 
Du skal derfor udfylde blanketteten i mappen med registreringsnummer og kon-
tonummer, når du afleverer nøgle etc. Herefter overføres depositummet inden for 5 
hverdage, hvis alt er i orden.
Er depositummet betalt kontant, og alt er som det skal være, kan du få depositummet 
retur, når du afleverer mappen. 
R e n g ø r i n g :
Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring. KUN til gulv- og standard rengøring af 
toiletterne, herunder gulv, kumme og vask. 
Det betyder at man selv står for al oprydning :
- Bordene og stole skal rengøres og stilles rigtigt på plads (Oversigt kan ses på    
      køkkendøren) 
- Der skal stoles op (Ved at de hænger på bordene)
- Alle lamper skal hænge nede.
- Alt service er rent, sorteret og stillet på plads.
- Affald skal sortere og afleveres ved skralde-øerne, også papir fra toiletterne  
 og de blomster man har haft med. 
- Gulvene er fejet.
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Samt fuld rengøring af køkkenet :
- Alt opvask er taget og opvaskemaskinen er tømt og rengjort 
- Ovne, komfur, borde og hylder er rengjorte
- Køleskabe er rengjorte – også det ved baren
- Gulvet er fejet

Manglende oprydning/rengøring ved aflevering:
Bliver fratrukket depositummet. Skal rengøringspersonalet bruge ekstra tid, fra-
trækkes 180 kr. pr. time. Ituslået porcelæn, inventar etc. fratrækkes ligeledes 
depositummet.  

B ø r n e f ø d s e l s d a g e :
 

Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage hvor fødselaren er under 13 år, kan be-
boerhuset lånes gratis. Fremvis dokumentation herom.  Der betales et depositum 
på 750 kr. 
Man gør selv rent. 

I n t e r n e   g r u p p e  r :
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne beboerhuset gratis. Man gør selv rent.

B i s æ t t e l s e  r :
 

Benyttelse af beboerhuset ved bisættelser er gratis. Man betaler et depositum på 750 
kr. 
Man gør selv rent.

Den 24. december er forbeholdt fælles arrangementer, men hvis ikke udlejet in-
den 1. november kan datoen frigives til privatpersoner.

Det er ikke muligt at leje lokalerne d. 31. december.

T i d s p u n k  t e r : 
Hvis man lejer beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og lokalerne skal for-
lades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag. 
Den næste lejer, lørdag, har lokalerne fra kl. 12.00. (Dette af hensyn til rengøringen).

A f l y s n i n g : 
Hvis man er nødt til at aflyse sin reservation, skal det ske senest 8 uger før reser-
vationen. 
Ved senere aflysning :
8-6 uger før modregnes 1/4 af lejen
6-4 uger før modregnes 1/2 af lejen
4-2 uger før modregnes 3/4 af lejen 
2 uger før mister man hele lejen

Lejen er bindende i april og maj
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THE WINTER IS HERE..                                                      TØJBYTTEN

Hvis du ligger inde med tøj, der er rent og pænt og nyvasket og ikke har plads til 
det i skabet, har vi masser af plads på vores hylder i tøjbytteren, især vintertøj nu 
her hvor det er vinter.

Og vi har plads til flere byttere, hvis du 
skulle have lyst til at tage en vagt en-
gang i mellem her i vores dejlige Hyl-
deren.

Send mig gerne en mail på elisa@hyl

Elektronik er ikke metal
Vi har fået en melding om, at der kom-
mer elektronik i metalfraktionerne i de 
nedgravede affaldsøer. Elektronik skal 
afleveres på Genbrugsgården.

Elektronik er alt med ledning. Det vil 
sige alt, der har set bare skyggen af 
strøm.

P.s. Trykdåser / spraydåser skal også på 
Genbrugsgården
 
Med venlig hilsen 

                                                                            Klunsergruppen / Palle
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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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  Kiosken er lukket

Snart bliver det pænt igen, men lige nu ser det lidt trist ud. Lejligheden er ved at blive 
gjort i stand til udlejning som almindelig bolig. I årtier har vi haft kiosk i Hyldespjældet, 
men nu er det altså slut. Det kan man selvfølgelig godt være vemodig over, men for pok-
ker hvor er det da godt, at det negative miljø, der var omkring kiosken nu er væk. Det 
er som at få torvet tilbage. 

☺☺Redaktionen
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           Farvel dræbersnegle

Jeg har lige fra de første dræbersnegles ankomst været optaget af at finde 

en metode til at få dem væk. I hvert fald fra min have.

                    Som du ser, sneglen kan ikke lide min maling.

Så det er lykkedes. Og jeg vil meget gerne dele med hele Albertslund.

                                     Opskriften 

       Bland en flaske ”Vandglas” (Silvan) med en femliters spand 

                               vandbaseret facademaling. 

Mal så mange fem-seks tommers brædder, som du har brug for til   

                        omkredsen af din grund eller dit bed.

                                     Opstilling 

Lav en smal – fem/ti cm – plantefri bane, hvor brædderne skal stå. 

Kom sand på og fastgør dem med teltpløkker eller hvad du nu har. 

Der kommer nu ingen ind, men der kan jo stadig være nogle fra i år,

som du må finde og være nådesløs overfor.

Hvis blot én når at lægge æg, så har du 400 næste år.

                                      God fornøjelse.

John Lindblad Christensen
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Referat fra det ekstraordinært beboermøde vedr. kiosken 

afholdt d. 2. december 2021

Til stede var 19 lejemål med i alt 38 stemmer.

1. Formalia:
Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen.

Sif Enevold (SE) blev valgt som ordstyrer.

SE konstaterede beboermødets lovlighed i henhold til VAs vedtægter idet der var 
indkaldt via ”Hyldetryk” nr. 376, som var blevet husstandsomdelt til mødet.

Dagsorden og forretningsorden blev godkendt.

VH blev valgt som referent til beslutningsreferatet og Henning Larsen (HL) til det 
fyldestgørende referat.

Der blev ikke valgt noget stemmeudvalg

2. KIOSKEN
VH gav en kort orientering om baggrund for det ekstraordinære beboermøde.

Indehaveren af kiosken havde opsagt sit lejemål pr. 1. november.

På baggrund af det dårlige miljø der igennem længere tid har været i området om-
kring kiosken, så er det afdelingsbestyrelsens opfattelse, at der var flere positive 
ting ved, at kiosken lukkede. På denne baggrund var det afdelingsbestyrelsens 
anbefaling, at der ikke længere skal være kiosk, men at lejemålet udelukkende 
skal udlejes til beboelse.

VH understregede, at det i sidste ende er VAs organisationsbestyrelse og Alberts-
lund Kommune, der tager den endelige beslutning, men at det er beboermødet, 
der beslutter en indstilling.

Alle de tilstedeværende beboere gav udtryk for, at der var en lettelse over den ro, 
der er kommet på torvet. Der var en udbredt interesse for at få ”Torvet” tilbage til 
Hyldespjældets beboere.

Det er et håb, at den ”kolde tid” gør, at ”den urolige gruppe” finder nye steder at 
opholde sig.

Debatten på Facebook blev også nævnt, bl.a. de positive sider ved kiosken for de 
ældre og dårligt gående. Her kom beboermødet med en opfordring til det gode 
naboskab med hensyn til at hjælpe med evt. bestilling af varer på nettet.
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 Der var engang i Hyldespjældet
Af redaktionen

I 1998 kunne man i Hyldetryk no. 245 læse, at ”Nyborg” (dem med vaskerimaskiner) 
gerne ville eksperimentere på vores vaskeri. Desværre faldt forsøget ikke så heldigt 
ud, og i dag bruger vaskemaskinerne ikke så meget vand, at det kan betale sig 
at rense vandet lokalt for at genbruge det, men den gang var det helt fremme i 
skoene, og vi lagde gerne vaskeri til den teknologiske udvikling.

Genbrug af vaskerivandet
På beboermødet vil der blive orienteret om genbrug-af-vaskeri-vand-projektet. 
Forslaget går ud på at etablere er biologisk vand-rensningsanlæg til vaskeriet. 
80 % af vaskerivandet kan på den måde genbruges. Vandet kommer igennem 
bundfældnings- og biologiske rensningstrin og til sidst UV-bestråles det for at 
gøre det sterilt. Det sidste hold skyllevand (de sidste 20 %) vil altid være nyt 
vandværksvand.

Det er vaskerimaskinefirmaet Nyborg, der har fået udviklet anlægget. Det er i givet 
fald første gang at et sådan anlæg opstilles, og derfor vil der blive orienteret om det 
på beboermødet d. 1.4. De spørgsmål der så måtte blive rejst her, kan vi undersøge 
til beboermødet den 19.4., hvor anlægget kommer til beslutning.

Økonomien i projektet er, at Nyborg betaler for selve anlægget og installeringen 
af det (ca. kr. 450.000,-). Vi afdrager så i takt med den driftsbesparelse, som er 
beregnet til ca. kr. 50.000,- årligt. Efter 2 år overtager vi anlægget – hvis det da 
ellers kører tilfredsstillende (i værste fald må Nyborg pille det ned igen).

Det Grønne Miljøudvalg

VH oplæste afdelingsbestyrelsens anbefaling:

Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at der ikke etableres en ny kiosk, men at lejemålet 
udelukkende udlejes til boligformål.

Indstilling blev enstemmigt vedtaget.

Oplæsning af beslutningsreferatet

VH oplæste beslutningsreferatet, som blev enstemmigt vedtaget.

                     _____________________ _____________________  _____________________

  Henning Larsen        Sif Enevold    Vinie Hansen

        Referent          Ordstyrer     Afdelingsbestyrelsen
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Verdensmål bebyggelsen Hyldespjældet
Vi vil gøre, hvad vi kan, her hvor vi bor. Vi vil 
gøre Verdensmål til Hyldespjældsmål 

Vi orker det næsten ikke, men omvendt er vi heller ikke 
i tvivl om, at verden er udfordret: Fattigdom, klimakrise, 
krige, flygtninge, overforbrug, forurening, biodiversitets-
krise, folkesygdomme - der er nok at tage af, og det ser 
sort ud. Men heldigvis er der også tændt håb. FN har 
formuleret 17 Verdensmål, der viser, hvad der skal til, 
for at vi kan få en renere, sundere, tryggere, retfærdi-
gere og fredeligere verden - en bæredygtig fremtid!

Beboermødet har besluttet, at GMU skal være tovholder på processen, hvor vi de-
finerer, hvad vi forstår ved en Verdensmålbebyggelse, og hvordan vi i fællesskab 
udvikler vores arbejde med Verdensmålene. Det tager vi hul på nu.
Vi er startet med at formulere, hvad vi forstår ved en Verdensmål bebyggelse. 
Det er en bebyggelse: 
- Der i praksis arbejder for at nå Verdensmålene lokalt.
- Der oversætter Verdensmålene til egne forhold, så de giver mening lokalt.
- Der bruger Verdensmålene som et inspirationskatalog til at tænke muligheder  
  og løsninger på tværs.
- Der skaber fællesskab omkring opfyldelsen af Verdensmålene.
- Der udbreder og støtter Verdensmålene ved at opfylde dem lokalt.

I første omgang arrangerer vi så "Verdensmål-workshops", for de forskellige udvalg 
(UAU, Cafesyregruppen, Klunserne og GMU) og afdelingsbestyrelsen med hjælp 
fra Verdensmål Centeret. Formålet med workshopsene er, at få mere kød på hvor-
dan vi (1) oversætter Verdensmålene til Hyldespjældsk og (2) hvordan vi omsætter 
dem til Hyldespjældmål - og så må vi ellers se, hvor det fører os hen.

Spændende bliver det - og forhåbentlig også meget givtigt.    

           Med venlig hilsen
            Det Grønne Miljø Udvalg
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Udvalg og arbejdsgrupper

 

    Henvendelse på hverdage 

mellem kl. 9-10 

Dyrlæge Inger Stilling

Nyhusvej 3, Volderslev

4632 Bjæverskov

Telefon: 56 82 82 02

Følg renoveringen på: www.
hyldespjældet-renovering.dk

Byggeudvalg
Vinie Hansen    Afdelingsbestyrelsen     4022 7890
Sif Enevold    Afdelingsbestyrelsen    3145 6747
Betina Lauruhn    Afdelingsbestyrelsen    3135 0102
Peter Kristensen    Afdelingsbestyrelsen    2331 8642
Povl Markussen   Det Grønne Miljøudvalg    2764 0594
Gert Petersen   Beboervalgt    6178 7035 
Henrik Hansen            Beboervalgt     6168 7731
Leif Strandbech   Beboervalgt    5330 0795
Mona Brask Laursen  Beboervalgt    5156 2689 
    Danny Stilling    Ejendomsmester    8819 0220

Caféstyregruppen  
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1 22 32 04 99
Lisbeth Wilson Pugestræde 9 81 73 59 50
Liv Simonsen Mesterslippen 18                            20 91 97 35
Vibeke Lange Sadelstræde 3 50 53 19 70
Vinie Hansen Tømmerstræde 3 40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg   
Henrik Hansen                            Torveslipperne 12     61 68 77 31
Jens Thejsen                               Tømmerstræde 1     23 69 61 16
Povl Markussen                           Tømmerstræde 3     27 64 05 94
Sif  Enevold                                  Væverlængen  4     31 45 67 47 

Domen  
Povl Markussen                        Tømmerstræde 3       27 64 05 94
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Haveforeningen Salatfadet
Lisbeth Wilson  Pugestræde 9                         81 73 59 60

Husdyrudvalget     
Husdyrudvalget er nedlagt
Kontakt vedr. husdyr: Afdelingsbestyrelsen n60@bo-vest.dk

Kommunens brugergruppe
Henrik Hansen Torveslipperne 12   61 68 77 31
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94 

Klunsergruppen   
Bjarne Buzdeweicz Støvlestræde 5   40 10 23 33
Helene Eskildsen Høkerlængen 6   43 64 96 86
Henning Larsen Torvelængerne 11    31 61 10 97
Henrik Hansen Torveslipperne 12   61 68 77 31
Leif Strandbech Torveslipperne 13   53 30 07 9553 30 07 95
Liv SimonLiv Simonsen Mesterslippen 18   20 91 97 35                         sen Mesterslippen 18   20 91 97 35                         
Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36Marianne Simonsen Tingstræderne 24    28 77 75 36
Nina Rytter Torveslipperne 8                    41 59 06 10  
Palle Nielsen Potterstræde 4   43 64 24 08
Patrick Wilson Pugestræde 9   61 60 89  03
Per John Andersen Maglestræde 19   
Peter Kristensen Gildestræde 1   23 31 86 42
Povl Markussen Tømmerstræde 3   27 64 05 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7   28 40 78 44
Torben Holm Nikolajsen Tingstræderne 5   40 62  26 51
Uffe Feldfoss Petersen Åleslippen 9   61 28 12 78
Vibeke Lange Sadelstræde 3   50 53 19 70
Victoria og Asley Dahl                                                60 73 76 66

Lammelauget
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94 
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Motionsudvalget
Dan Pedersen Suderlængen 15 42 76 03 67 
 Daniel Zakhari    Krageslippen 11  53 93 26 20
Hjalte Gerløv Christensen Åleslippen 16 61 72 61 08   
Laila Kiss  Torveslipperne 15 28 99 74 47
Taimur Zaman    Torvelængerne 10  91 41 24 23
  
Nyindflytterudvalg
Charlotte Cornelius Tømmerstræde 1  22 32 04 99  

     Miriam Holst Åleslippen 57                       29 27 79 43

Seniorklubben
Vinie Hansen Tømmerstræde 3  40 22 78 90

Skulpturudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9                    25 86 94 55  
Britt Gerner   Pugestræde 11 43 62 21 34 
Gitte Hansen Torveslipperne 12 29 80 05 72 
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Lis Livornese Tingstræderne 12 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
Gloria Jakobsen  Potterstræde 5 42 32 53 55
Helga Sandau Torveslipperne 4  50 38 61 09    

 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
Rikke Grotum Ulkestræde 9 22 56 85 98
Vibeke Lange  Sadelstræde 3 50 53 19 70
Victoria Dahl  60 73 76 66

Udearealudvalget  
Anne Tittmann Høkerlængen 9 25 86 84 55 
Bendte Poulsen Maglestræde 9 43 64 73 31
Jens Thejsen Tømmerstræde 1 23 69 61 16
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31 
Lis Livornese Tingstræderne 12 26 65 38 10
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 82
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Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

  
      Autoværksted    (200 kr. i depositum) 
       Bjarne Bruzdewicz   Støvlestræde 5                        40 10 23 33

Bordtennis og gymnastiksal
Janos Katona                           Storetorv 6                                           43 63 62 04   
Boremaskine
Jan Dahl Maglestræde 13                       25 37 32 40
  
Brædder  
Niels Peter Dahl                      Bomslippen 4                                      43 62 07 92   
Cykelværksted
Morten Rude Væverlængen 4                        26 82 80 94
Tobias Nielsen Tværslippen 7                        28 40 78 44
  
Havefræser
Palle Nielsen Potterstræde 4                        40 10 23 33
  
Kattetransportkasse
Victoria Dahl  Storetorv 5                         60 73 76 66
  
Keramik
Harry Lind Torvelængerne 8                                  43 62 38 37

Større haveredskaber:    Henv.: Kl. 17-18
Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, Pælebor
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33
 
Træværkstedet
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                                   40 10 23 33
Jørgen Lou             Færgeslippen 1                                   26 20 3203
Morten Rude             Væverlængen 4                                  26 82 80 94
Patrick Wilson             Pugestræde 9                                     61 60 89 03
Peter Kristensen Åleslippen 1                                        23 31 86 42

Udlån af nøgler og værktøj
Henvendelse på følgende adresser:

Autoværksted    (200 kr. i depositum) 
       Bjarne Bruzdewicz   Støvlestræde 5                   40 10 23 33

 
Boremaskine
Tobias NielsenTobias Nielsen  Tværslippen 7                   28 40 78 44Tværslippen 7                   28 40 78 44

Brædder  
Peter Kristensen                      Gildestræde 1                                23 31 86 42 

  
Cykelværksted
Morten Rude Væverlængen 4                   26 82 80 94
Michael Emdahl                      Bryggerlængen 8                            52 82 03 23 
 
Havefræser
Palle Nielsen Potterstræde 4                  21 24 54 78 
 
Kattetransportkasse
Henning Larsen Torvelængerne 11                   31 61 10 97
                     
Maler Atelier
Gitte Elise Klausen Snorresstræde 13                   20 12 74 10 
Lis Livornese Tingstræderne 12                           26 65 38 10

                           
Større haveredskaber:    Drænspade, El-hækklipper, Græstromle, 
Pælebor Henv.: Kl. 17-18
Bjarne Bruzdewicz             Støvlestræde 5                               40 10 23 33

Træværkstedet: 
Morten Rude              Væverlængen 4
Patrick Wilson            Pugestræde 9                                 61 60 89 03
Peter Kristensen                     Gildestræde 1                                 23 31 86 42
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Afdelingsbestyrelsen

FU   Vinie Hansen   Tømmerstræde 3        40 22 78 90
FU   Sif Enevold    Væverlængen 4         31 45 67 47
Medl..  Betina Lauruhn   Saltlængen 6         31 35 01 02  
Medl.           Henning Larsen   Torvelængerne 11       31 61 10 97
Medl.   Gert Pedersen     Bryggerlængen 26      61 78 70 35
Kasserer  Sif Enevold            Væverlængen 4         31 45 67 47
Suppleanter Laila Kiss     Torveslipperne 15       28 99 74 47
   Peter Kristensen    Gildestræde 1         23 31 86 42
   Vibeke Lange   Sadelstræde 3         50 53 19 70
Revisor  Henrik Hansen   Torveslipperne 12        61 68 77 31
   Janne Storm    Tingstræderne 6         61 67 86 91 
     

   Repræsentantskabet BO-VEST
              Henning Larsen    Torvelængerne 11     31 61 10 97

Hyldenet
Redatører:   Henrik Hansen   Torveslipperne 12  61 68 77 31
   Sif  Enevold       Væverlængen 4     31 45 6747
  

Hyldeposten
    
 Redaktion:  Lone Rohr Kristensen  Gildestræde 1  23 31 86 43
   Povl Markussen   Tømmerstræde 3 27 64 05 94
      
 Uddelere:  Marianne Simonsen  Tingstræderne 24 
   Palle Nielsen   Potterstræde 4 
   Tobias Nielsen   Tværslippen 7   

  
Aktivhuset

Booking af lokaler (møder & lign.)
Elisa Christiansen, Suderlængen 11, Mobil nr.: 22809999.

                      Tøjbyttebod: Søndag kl. 10:00 -13:00

Kontaktadresser



Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 406
19. februar 2022

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

Rundvisning af Ole Kristensen


