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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:

 At fodre høns er tidløst populært, men nye regler gør, at kun hønse-

passerne må fodre dem med madrester. Alle må dog gerne give dem 

græs – MASSER AF GRÆS ☺☺
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Andespil i cafeen

Kom og vind anden til Mortens aften  

Søndag d. 7. november

Spillet starter kl. 14.00

 Caféen åbner kl. 13.30.

Vi spiller 6 spil, så der er gode muligheder 

for at vinde en and 

og andre gode gevinster på 1 række og 2 rækker. 

På gensyn 
Victoria, Deano 

og 

Caféstyregruppen
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Dette skete på beboermøderne i september:

Vi har afholdt to beboermøder i september. Et beboermøde den 16. september om 
forslaget til ny husorden og et beboermøde den 20, september om budget 2022 og 
valg til nogle af udvalgene.

Ny husorden

Behandlingen af ny husorden var udsat fra beboermødet i juni, hvor der var mødt 
mange beboere frem, som var kritiske over det nye forslag. Beboermødet beslut-
tede at udsætte behandlingen af forslaget og indkalde til et ekstraordinært bebo-
ermøde i september for at give god tid til at debattere forslaget og komme med 
eventuelle ændringsforslag. 

På mødet i september var der kun 13 husstande repræsenteret, og forslaget blev 
tilføjet flg. ændringer: 

   -  Der tilføjes til afsnittet om husdyr, at hunde skal føres i snor 

   -  Der tilføjes til afsnittet om Leg og boldspil, vedr. skateboard, - at der ikke må   
      etableres ramper 

   - Der tilføjes til afsnittet om vaskeri, at hunde ikke må medtages på vaskeriet 

  -  Der tilføjes ”dialog” til overskriften ”Klage”, så der står ”Dialog før klage” 

Efterfølgende blev forslaget sendt til digital afstemning med flg. afstemningstema: 

” Godkender du forslaget til ny husorden med de ændringer, som blev vedtaget på 
beboermødet den 16. september?

Forslaget blev vedtaget med 46 ja, 8 nej og 2 blanke. Den nye husorden kan læses 
på hyldenet.dk under beboerinfo.

Budget 2022 

Forslag til budget for 2022 med 0% huslejestigning, herunder beboeraktiviteter og 
antennebudget blev enstemmigt godkendt. 

Renovering af elefanttrappen 

Beboermødet godkendte enstemmigt projektet med nedrivning og omdannelse af 
området samt finansiering af kr. 61.655 over henlæggelserne. 

Midlertidig anvendelse af keramikskur 

Beboermødet godkendte enstemmigt, at driften kan anvende keramikskuret til op-
bevaring, indtil den nye Materiale- og Genbrugsgård er opført, og herefter nedrives 
skuret.

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen 
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Valg til udvalgene

Tak til alle dem, der stillede op og blev valgt:

Henrik Hansen, Jens Thejsen og Povl Markussen blev valgt til Det Grønne Miljø-
udvalg.

Merete Larsen, Anne Tittmann og Bendte Poulsen blev valgt til Udearealudvalget.

Taimur Zaman, Daniel Zakhari, Hjalte Gerlev Christensen og Dan Pedersen blev 
valgt til motionsudvalget.

Patrick Wilson og Morten Rude blev valg til træværkstedsudvalget.

Nye åbningstider på Ejendomskontoret 

Afdelingsbestyrelsen har godkendt, at aftenåbningen om tirsdagen sløjfes, og mor-
genåbningen forlænges til 10.30 efter forslag fra driften. Dette sker på baggrund 
af den succes, det har været under Covid 19, hvor beboerne har været gode til at 
bruge både telefonisk kontakt og mail. 

I starten af det nye år vil vi evaluere den nye ordningen og vurdere, om den skal 
fortsætte.

Vintertid = søndagsåbent på Genbrugsgården

Når vintertiden sætter ind i slutningen af oktober, skruer Genbrugsgården ned for åbningstiden.

Det er tirsdagsåbningen, vi lukker ned for. Søndagsåbningen fortsætter året rundt mellem kl. 14-16, 

men tirsdag kl. 17-18 er der koldt og mørkt ved vintertide, og der kommer stort set ingen, så der bliver 

vi også indedøre.

Tirsdagsåbningen vender tilbage med sommertiden i slutningen af marts 2022.

Med venlig hilsen

De frivillige Klunsere på Genbrugsgården
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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 nedenstående plan.
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 mm.

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

Dato Aktivitet Ansvarlig

Mandag den 25. 
oktober

Tur til Naturcenter Herstedhøje med 
efterfølgende kaffe og kage i cafeen.
Gå-holdet mødes kl. 10.30 ved 
Hyldecafeen.
Det er også muligt at cykle eller køre i bil.
Mødetid kl. 11.00 ved centeret.

Det er ikke nødvendigt med Det er ikke nødvendigt med 
tilmeldingtilmelding

Mandag den 8. 
november

Klubmøde med kaffe og frugt mm.

Mandag den 22. 
november

Klubmøde med kaffe, frugt mm.

Mandag den 6. 
december

Julefrokost Tilmelding Vinie Hansen, vih@
hyldenet.dk, 40227890 senest 
den 1. december.

Mandag den 20. 
december

Juleferie

Første klubmøde efter juleferien er den 
3. januar

S E N I O R K L U B B  E N
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  I  CAFÉEN

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

Vi spiller 6 spil

Der er flæskesteg og juleivin på fuld plade
... og andre gode julepræmier på 1 og 2 rækker

Vi serverer kaffe, the, saft, pebernødder, klementiner og 
æbleskiver

Øl og sodvand 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 

og Caféstyregruppen

Søndag den 28. november

JULEBANKO
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Fælles sang
Kan du lide at synge og synge sammen med andre

Så kom til sangaften i cafeen

Morten Praem fra Albertslund Musikskole spiller til sangene

Spiller du selv et instrument, er du velkommen til at spille med.

Fredag den 19. november

Vi serverer lidt ost og pølse og sælger øl, 
vand og vin 

Begge dage kl. 18.00-21

Det er gratis at deltage
Velkommen
Cafestyregruppen

Elefanttrappen er blevet noget helt andet
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Renovering af Elefanttrappen: 

Hvis tingene er gået efter planen, skulle elefanttrappen gerne være under fuld reno-
vation, når Hyldeposten udkommer. Svellerne bliver erstattet med en bølget bakke, 
med udvalgt beplantning og store sten hist og pist. Det bliver spændende.

For/bagbede: 

Vi er færdige med årets opgaver, og bruger den sidste måned på, at følge op, på 
de få bede, som mangler lidt vedligeholdelse. Der har igennem året, været mange 
snakke omkring, hvad pokker den drift bilder sig ind, at sende et brev. Jeg kan un-
derstrege, at vi aldrig gør det for at genere. Vi forsøger at opretholde reglerne i har 
besluttet og er altid parat til en god dialog, for vi tager også fejl. Vi går ikke op i smag, 
vi går mere op i, om bedene bliver passet. Vi har som nævnt tidligere været i gang 
med at teste 4 forskellige frøblandinger, for at ændre udseende i de bede vi passer, 
men blev desværre ramt af vejret, der modarbejdede os. Vi er i gang med at teste 
andre former for beplantning, med det formål at give et blandet, men flottere udtryk. 
Vi glæder os til at se resultatet. Som vi håber på, at kunne rulle ud flere steder her i 
efteråret.

Det kan dog ikke måle sig, med nogle af 
de bede, vi ser. Det er mange kreative 
bede. Mange med et væld af blomster og 
andre uden, men på sin egen måde, lige 
så flotte. Eksempelvis dette:

Ombygningsboliger og Thomas: 

I har måske set vores midlertidige mand Thomas, som resten af året, hjælper os, 
med en lang række opgaver forbundet med ombygningsboligerne og de tilhørende 
haver.

Status på kontor åbning: 

Vi har som tidligere annonceret, lavet en test på ændring af åbningstid, da den lange 
Corona tid, har vist, at vi trods manglende fysisk fremmøde, har kunne løse div. op-
gaver for alle. Derfor forsøger vi at bruge tiden om dagen en smule mere effektivt, 
i stedet for at holde aften åben om tirsdagen. Bemærk vi har ikke skiftet skiltet på 
døren endnu, da vi godt lige ville se resultaterne, før vi laver en fast ændring. Så 
indtil videre holder vi 2 timer åben hver dag i stedet for 1, og så holder vi aftenlukket.

Nyt fra DRIFTEN / Danny Stilling
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Ukrudts håndtering: 
Nogen har måske bemærket en ny maskine der huserer i Hyldespjældet. Ukrudts-
behandling med damp/varmt vand. Det tester vi nu, så vi ikke risikerer brandfare ved 
gbrænding i bagstræder.

 

EcoGrip alternativ til salt: 

Vi startede i oktober, på at forberede os på vinter og kulde, så vi er klar til holde stier 
og stræder fri for sne og is. Vi har fået et miljøvenligt produkt, som vi kan bruge på 
sne og is, der kan være et godt middel på specielt parkeringspladser. Vi fortsætter 
med at bruge grus og flydende CMA, de steder vi kan, så det er blot som et ekstra 
alternativ.  

Vaskeriet: 

Vi har, som nogle af jer nok har bemærket, fået skiftet udsugningen på vaskeriet. 
Den larmer en del mere og ja, der er desværre stadig varmt. Det gør at flere holder 
døren åben, når de er på vaskeriet. Det gør desværre at udsugningen mister en 
meget stor del af sit virke. Derfor har vi svært ved skrue ned for udsugningen - så 
larmen også bliver mindre. Vi er i gang med at undersøge, om der er mulighed for at 
ændre i sugefladen, så vi kan fjerne varmen mere effektivt.

SMS fra driften:

 Der er efterhånden rigtig mange af jer, der har tilmeldt jer den SMS løsning vi bruger 
i driften, som sikrer, at vi kan sende jer relevant information, som både kan være om 
vand, strøm, eksternes gennemgang i Hyldespjældet mm. Jo nærmere vi kommer 
helhedsplanen, jo flere gange, kan I have nytte af, at få en hurtig præcis besked om 
forhold, der vedrører jer. 

DERFOR, hvis du ikke i dag, har dit mobil nummer koblet på SMS løsningen, så 
kom forbi ejendomskontoret eller skriv os en mail på hyldepjaeldet@bo-vest.dk og 
fortæl os hvilket nummer du/I ønsker med i SMS ordningen.

Hvis tanken kunne være, at vi sender alt for meget, så er svaret, vi sender kun det, 
vi mener er relevant, og hvis det på nogen måde er til gene, så kan man meget let 
via enten den tilsendte sms eller mail, melde sig fra igen.
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Skimmel: 
Vi er på vej ind i den periode på året, hvor vi hører mest omkring skimmel. Det er 
et problem vi i driften prioriteret meget højt og forsøger at afhjælpe alle de henven-
delser, vi får. Jeg tænker, vi alle helst vil være foruden, og der er ingen tvivl om, at 
udbedringerne i forbindelse med helhedsplanen vil ændre på rigtig mange ting. Vi 
glæder os til at se resultatet. Indtil da, er der en række ting, man som beboer kan 
gøre selv, for at holde det væk. Vi har et meget velfungerende vaskeri, hvor tørre-
tumblerne kan sikre, at man undgår fugt i boligen, som er den helt store synder. Brug 
emhætten – igen for at få suget så meget fugt ud af boligen, som muligt. Jord og 
flis rundt om din bolig, må ikke gå op over den nederste elementkant, fordi det kan 
danne en fugt-bro ind i din bolig. Som tidligere nævnt, kommer vi rundt og forsøger 
at finde de boliger, hvor det i dag er et problem, kun med det fokus, at holde fugten 
ude af jeres boliger. Gå en tur rundt om din bolig og få det fjernet jord fra soklen, hvis 
det ligger for højt. Hvis du er i tvivl, så tag endelig fat i os på ejendomskontoret, så 
kommer vi meget gerne og kigger sammen med jer.

Afdelingen for flis, grønt og jord: 
Der er nogen, der er i tvivl om, hvor affaldet skal hen. I hvert fald sker det, at der 
havner både træ, plast og blandede affaldsposer for-
kerte steder i Kompostgården. Vi har en fantastisk flok 
på klunsergården, som står der for at hjælpe dem, der 
er i tvivl om sorteringen. Vi har også en lang række mo-
lokker, som vi gør et stort arbejde ud af at holde pæne. 
Så en bøn fra driften: Hvis du er i tvivl om, hvor du skal 
smide tingene ud, må du meget gerne hive fat i os, så 
skal vi nok guide jer.

Molokker: 

Alt henstilling af skrald ved siden er molokker er for-
budt. Skraldebilerne, der tømmer molokkerne, kan ikke 
håndtere det, og løst skrald avler mere skrald, som in-
gen af os, ønsker i afdelingen.

Hvis du er i tvivl om, hvor det skal hen, må du meget 
gerne hive fat i os i driften, så skal vi gøre, hvad vi kan, 
for at give jer den rette information.

Legepladser: 

Den årlige gennemgang af Legepladser er planlagt og forventet gennemført i løbet 
af november måned. Som vanligt bruger vi den rapport, til at udbedre de punkter, 
der kan være til fare for de små. Ganske som vi plejer.

Vi har fået ny flis på alle legepladser, og den gamle flis er genbrugt på Hyldemarken. 

Jul: 

Selv om der stadig er LAAAANGG tid til jul, er dette jo den sidste Hyldepost i år. 
Så på forhånd ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg har en flok 
medarbejdere, som synes Hyldespjældet er en dejlig arbejdsplads, med en væld af 
spændende opgaver og gode snakke med mange positive mennesker. Mange tak 
for det. Vi glæder os til at gøre det endnu bedre i 2022.
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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,-

Nyt fra Cafeen

Fra 1. november er Maria Larsen ansat i rengøringsstillingen i forbindelse med ud-
lejningen af beboerhuset. Hende skal I tage godt imod – og huske oprydningen efter 
private arrangementer. 

Regler og info i forbindelse med leje er blevet opdateret og kan læses på side 16.16. 

På menu fronten arbejdes der fortsat på at ramme flest mulige, både med gamle 
klassikere og nyere retter. Generelt kommer der flere og flere besøgende i cafeen, 
selvom det ikke altid nemt at ramme alle☺☺ Husk derfor at ALLE er velkommen, til at 
komme med menuforslag! 

Jo flere der benytter sig af cafeen, jo bedre løber det hele rundt og det bliver nem-
mere at tilpasse mængderne.

Der er også frivillige-passer vagter der stadig ikke er besat – så meld jer gerne på 
og få et gratis måltid og mød dine naboer på en ny måde. 
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Tirsdag d. 2. november 2021

Grydestegt oksebov m øl, Serveret m bagte rodfrugter & salat

ELLER 

Aubergine gratin m brødkrummer & parmesan, brød og salat

Torsdag d. 4. november 2021

Kyllingelår ala Butter Chicken ELLER vegetarisk udgave m græskar & kikærter 

Hertil: Ris, brød & salat

Tirsdag d. 9. november 2021
Ovnbagt hvid Fisk ELLER smørstegte kejserhatte & rosenkål
Hertil, begge retter: Timian bagte kartofler, hvidvins sauce & salat

Torsdag d. 11. november 2021

Hakkebøf ELLER Grønsags”bøf” i fad (flødesauce m tomat & rosmarin) 
Hertil: Ovn-Kartofler & salat

Tirsdag d. 16. november 2021

Boller i karry m ris & salat m broccoli

ELLER Flødelegeret tomatsuppe m ris-fyld, cremefraiche & brød

Torsdag d. 18. november 2021

Hamburgerryg m kartofler, sennep-sauce & spinat-salat
ELLER Grønsagsquiche, brød & spinat-salat

Tirsdag d. 23. november 2021

Græsk farsbrød ELLER Veggi-fyldte peberfrugter

Hertil: Bagekartofler m urte-smør, tzatziki & salat

Torsdag d. 25. november 2021

Husarsteg (nakkefilet m svampe og persille) m Kartofler, skysauce & bønnesalat
ELLER Kartoffel/porre suppe m persille-olie & brød

Tirsdag d. 30. november 2021

Sprødstegt paneret fisk ELLER pango-paneret grønsager

Hertil: Kartoffelbåde, hjemmerørt remoulade & råkost

NOVEMBER
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DECEMBER

Torsdag d. 2. december 2021

Coq au vin (Kylling i rødvinssauce m perleløg og svampe) m mos & salat

ELLER Gratinert fransk løgtærte m salat & brød

Tirsdag d. 7. december 2021

Dampede fiske-ruller m urter ELLER Grønsags-deller

Hertil: Knuste kartofler, pesto & salat

Torsdag d. 9. december 2021

Langtidsbraiseret oksesteg ELLER Stegte hvidkåls rouletter m veggi-fyld

Hertil: Bagte løg, kartofler & salat

 

Tirsdag d. 14. december 2021

Biksemad m/kød & løg ELLER Biksemad m/rodfrugter & løg

Hertil: Spejlæg, rugbrød & rødbeder

Torsdag d. 16. december 2021

Flæskesteg ELLER ”Hasselback knoldselleri” m nødder & gemüse

Hertil: 2 slags kartofler, sauce & rødkål
Dessert: Risalamande med kirsebær sauce

OG : Gave-overrækkelse til de 3 flittigste PASSERE

God jul & Godt nytår!
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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 telefonisk. 
Det er kun muligt at leje 1 år frem i tiden. I tilfælde af flere samtidige henvendelser, 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 aflevere 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 
inden 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 
forlades 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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   Julehygge fra Julemandens værksted

Flisen genbruges på Hyldemarken

Når flisen på vores legepladser ikke læn-

gere dur som faldunderlag, kan det bru-

ges til noget helt andet – og det bliver det!

Vi har lavet en aftale med kommunens 

biolog om, at de får det til naturstierne på 
Hyldemarken mellem Politistationen og 

Herstedvester Skole. På Hyldemarken er 

der smidt masser af blomsterfrø og plan-

tet frugttræer for at fremme biodiversite-

ten, og så snor der sig stier ind i mellem. 

Det er de stier, der nu får glæde af vores 

aflagte flis.
☺☺ Redaktionen
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Julemandens værksted 
den 12. decemberkl. 14-17

i Hyldecafeen

Kom og bag dejlige julekager sammen med dine børn
 Lav en juledekoration og andet julestads

Vi har pynt og gran og dej
Du skal blot medbringe lys, saks og forklæde

Vi håber, julemanden kommer med godteposer til 
børnene 

Så synger vi de gode, gamle julesange 
Vi serverer kaffe, te, gløg, saft og æbleskiver

Arrangementet er gratis

Vel mødt Cafestyregruppen
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Elbil ladestandere. Der er nedsat et elbil-ladestander-udvalg. Det skal allerede i år komme 

med anbefalinger til, hvordan vi får dækket Albertslunds boligområder og offentlige 

steder ind. I dag er der 36 kommunale ladestandere og 61 betalingsstandere i byen. Men 

udviklingen går hurtigt. Eksempelvis har Stadionparken netop besluttet at etablere 118 
ladesteder – en til hver husstand!

Affaldsplan er nu i høring - og rundt om i boligområderne er der gang i snakken om, 

hvordan affaldssystemet skal indrettes, når bl.a. affaldsstativerne skal opgives, og de 
nye fraktioner skal indpasses. Brugergruppen diskuterede (naturligvis) også den nye 
affaldsplan, men dog uden at komme til konklusioner. Det afventer høringsfristen for 
affaldsplanen den 26. september, hvorefter Brugergruppen mødes den 25. oktober for 
at indstille til Kommunalbestyrelsen - der formentlig vil vedtage den nye affaldsplan i 
december. Til den tid ved boligområderne så helt præcis, hvad der gælder fremadrettet, 
og kan på beboermøder og generalforsamlinger i foråret træffe beslutning om, hvordan 
affaldssystemet skal skrues sammen hos netop dem.    

Fra ”Grønt Regnskab” til ”Klima Regnskab”. I mange år lavede kommunen et Grønt 

Regnskab med alt fra vand- og varmeforbrug til CO2 og NOx udledninger. Det blev 

efterhånden meget kompliceret og for lidt brugt. I stedet bliver der nu, i forlængelse af 
kommunens nye klimaplan, lavet er Klima Regnskab, som skal følge klimaindsatsen. 
Det sker for at fokusere på det væsentlige (klimaet) og ambitionen er, at Regnskabet skal 
bygge på tal, der er lettere at få frem, og som mere målrettet kan bruges i arbejdet. 

Affalds- og Varmetakster 2022. Prognosen for affaldstaksterne siger, at prisen stiger til 
næste år. Især for borgere med stativer og 2-kammerbeholdere. Det skyldes almindelige 

prisstigninger og øgede indsamlingsomkostninger. Til gengæld falder varmetaksterne 
rimelig dramatisk. Rundt regnet med 10 %! Det skyldes, at varmeværket gennem et par 
år har kørt med overskud. Men da varmeværket ikke har aktionærer, der skal tjene penge, 
så har Varmeværket ikke noget at bruge overskuddet til, andet end at betale det tilbage til 

byens borgere – og det er det, der sker i 2022 i form af nedsatte priser. Omvendt betyder 
det også, at varmeprisen vil stige lidt igen i 2023.

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

NYT FRA BRUGERGRUPPEN - AUG. 2021
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Udsnit af årets høst i nyttehaverne. 

Her er det hvidløg. De skal i øvrigt i jorden nu,     

for at sikre næste års høst.
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Julens affald kan godt drille

I december er der ekstra meget affald i forhold til resten af året. Næsten 25 % 
mere end i de måneder, hvor vi producere mindst affald. Derfor er det også eks-
tra vigtigt at få det sorteret rigtigt. 

Det lette juleaffald
Med langt det meste af juleaffaldet giver det sig selv, hvordan det skal sorteres. 
Resterne fra julemaden skal til madaffald, ødelagte lyskæder skal til elektronik 
og papkasserne fra nethandlen skal til pap. 

Det svære juleaffald
Der er dog nogle juleting, der ikke er helt logiske, hvor de skal 
hen. Det gælder f.eks. de to typer papir – gavepapir og bage-
papir, der, selvom de begge er lavet af papir, skal i restaffald, 
fordi det er behandlet på en måde, der gør dem uegnet til 
genanvendelse. Og går en glaskugle i stykker, skal den heller 
ikke, på trods af navnet, til glas. Den skal i restaffald, da den 
ikke er lavet af rent glas, men er et blandingsprodukt.

Og så er der de ting, som man bare nemt kan komme i tvivl om. F.eks. gave-
båndet, lamettaen, vattet og resterne af stearinlysene – de skal alle i restaffald. 

Derudover er handler det om at bruge sin sunde fornuft, og se på, hvilket ma-
teriale de forskellige stykker affald er lavet af.

Glædelig jul og godt nytår fra 

Verdensmål Centeret
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KANON-tilbud (specielt til børn og unge)

Vi giver 20 kroner foer en pose afbrændt fyrværkeri

Den 31.12. skal der, som vanen byder, være fest og fyrværkeri
Den 1.1 skal der, som vanen også byder, ryddes op

Derfor inviterer vi igen på frisk luft og til at starte det nye år med 
en god gerning, når vi giver en tyver for hver fyldt bærepose med 
stort og småt fyrværkeri,som er samlet op i Hyldespjældet og som 

du kommer og afleverer på

Genbrugsgården

lørdag den 1.1 2022 mellem kl. 14 og 15

Og det er tilladt at komme flere gange - og med mange poser...

Godt nytår (når den tid kommer...)

Det grønne miljøudvalg

HUSK:
- At instruere børnene i at fyrværkeri kan være farligt

- Gå ikke tilbage til en fuser
- Sikkerhed frem for alt
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Skal du transportere stort!

På Genbrugsgården kan du låne en trækvogn eller en trillebør. Der 

er åbent søndag kl. 14 – 16. Aftal altid en tid, hvornår du vil levere 

den tilbage, så den er klar til andre.

De friville klunsere på Genbrugsgården 

 

Kære Hyldere

Så er efteråret godt i gang, og inden vi har set os om, er det Jul og Nytår. I Tøj-
bixen, der ligger nede på Store torv, er der lige nu masser af vintertøj, så kom bare 
endelig og hent noget tøj, og hvis du har noget liggende, der er rent og pænt og 
brugbart, så kom bare ned med det  Vi passere skal nok lægge tøjet lækkert og 
indbydende på hylderne.

 Hvis du skulle have en lille frivillig passer i maven, må du/I gerne skrive en mail til 
mig  på: elisa@hyldenet.dk, så finder vi ud af det, men ellers har vi tøjmøde den 
14. november kl. 13, og her er du / I mere end velkommen til at deltage. Det er 
meget hyggelige møder, vi har. Vi planlægger vagter og taler om, der er noget, der 
er godt og evt. noget, vi kan lave om, så det det bliver endnu bedre i vores tøjbod.

Vi har Julelukket fra den 19/12-21 til den 9/1-22. Den 19/12. er den sidste dag, vi 
har åbent før jul.

Hvis der er en, der skulle sidde lige nu og tænke ”Hvad går en 
tøj-bytte-vagt egentlig ud på?”, Så går den ud på:

Vi kommer kl. 10. og åbner dørene og sætter skiltet ud, hvor der 
står åbent, og stiller tøjstativer ud i selve aktivrummet.

Når der ligger poser med rent tøj, tager vi det ud af poserne, sorterer det og læg-
ger det på hylderne. Vi rydder lidt op på hylderne, og ellers snakker og taler og 
hygger om dem, der kommer ned med tøj.

Kl. 13 lukker vi og rykker det hele ind i selve tøjrummet igen. Smider det, vi ikke 
kan bruge op i den tøj-container, der står på Store torv.

Vi passere vil ønske alle en Dejlig vinter og Dejlig jul. Og et Rigtigt Godt Nytår.

TØJBYTTEN



25

Der var engang i Hyldespjældet
Af redaktionen

Denne gang har vi slået op på side 8 i Hyldeposten fra maj 1979. Sidens overskrift er 

”Den sociale side”, og den handler om den gang, der var Strædemøder til:

Referat fra strædemødet i Salt-, Suder-, Hjorte- og Torve-
længerne tirsdag d. 3/4.

På det forrige strædemøde i Salt-Suderlængen blev vi enige 
om, at det ville være en god ide, at udvide strædet til også at 
omfatte Hjorte og Torvelængerne. På fremmødet ser det ud til, 
at man kan antage at ideen er slået an.

Vi startede med fælles frokost, for børn og voksne. Senere 
blev børnene lagt, og de voksne mødte så op igen.

Der blev snakket om andre samværsformer, end den sædvan-
lige dagsorden og vi aftalte flg. Vi vil mødes til folkemusikaf-
ten i Spjældet, den aften det er for børn. 

Lørdag d. 28/4 vil vi arrangere komsammen i Spjældet med 
kaffe og hjemmebag.

På bedste beskub, 
og med kærlig hilsen,
Jørgen

Torsdag d. 2/5 holder vi strædemøde hos Diana 
og Allan, hvor vi spiser sammen kl. 18.00 og af-
holder det ordinære møde kl. 20.00. Vi vil bl.a. 
diskutere, hvordan vi kan lave en information-
spjece til nyindflyttere, som der er stort behov 
for.
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Vandet i den nordlige del af Albertslund er blevet blødere

Blødt vand lyder rart - og det er det også. At vandet er blødt, betyder nemlig, at der 
ikke er så meget kalk i, men det har altså ikke betydning for, hvordan det føles☺☺ 

Hvad betyder det reelt set, at vandet er blevet blødere?

På Sjælland har vi meget kalk i undergrunden. Noget af kalken bliver opløst i 
grundvandet, som vi pumper op og bruger til drikkevand. Derfor har vores drik-
kevand et højt indhold af kalk. Det er ikke et problem, når vi drikker vandet eller 
vasker os, men kalken sætter sig i vores rør og maskiner, og binder sig til den 
sæbe vi bruger. Derfor har det længe været et ønske fra vores forsyningsselskab 
HOFOR, at fjerne noget af kalken fra drikkevandet, så rør og maskiner kan få en 
længere levetid, og der kan gøres rent med færre rengøringsmidler. 

Så hårdt er vandet, der kommer ud af hanerne i det 
nordlige Albertslund

I den nordlige del af Albertslund kommer drikkevandet fra to 

forskellige vandværker. Vandværket i Marbjerg er blevet reno-

veret og sender nu blødgjort vand ud i rørene. Her bliver det 
blandet med vand fra Lejre, der endnu ikke er blødgjort, men 
bliver det i 2024. Det betyder at vandet, der i runde tal tidligere 

var 20 °dH, nu er 15 °dH, og i 2024 vil det kun være 10 °dH, 
når vandet fra Lejre også er blødgjort.

Det skal du gøre anderledes end før

Du skal være opmærksom, når du bruger sæbe og rengøringsmidler. Her kan du 
nemlig bruge lidt mindre, end du plejer. F.eks. skal du kigge på pakken til dit va-
skepulver og nøjes med at dosere til ”temmelig hårdt” vand i stedet for til ”hårdt” 
vand, og så behøver du ikke at trykke så hårdt på flaskerne med opvaskemiddel, 
shampoo, sæbe, toilet-rens osv., for du skal bruge mindre.

Derudover slipper du for at afkalke din elkedel og kaffemaskine så ofte som før, 
og skal også sjældnere fjerne kalk i badet og toilettet. Men altså det er kun i den 
nordlige del af Albertslund. I Syd, hvor vandet kommer fra andre vandværker, er 
tidsplanen 15 °dH i 2023 og 10 °dH i 2025.

Med venlig hilsen 
Verdensmål Centeret 
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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
Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21Mads Uhl Tingstræderne 16   31 23 83 21
Michael Nava Åleslippen 55   28 51 88 66 Michael Nava Åleslippen 55   28 51 88 66 
  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   
Merete Larsen Torvelængerne 11 41 43 49 55
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    Tomgstrøderne 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



Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul 

samt et godt og lykkebringende nytår

Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldepost nr. 405

16. december 2022

Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk


