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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
Ejendomskontoret		
Storetorv 39, 2620 Albertslund							
hyldespjaeldet@bo-vest.dk						

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

88 19 02 20
Fax: 88 19 02 23

Åbningstider:
Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Ejendomsleder: Jesper Handskemager
Førstemand: Nicky Knudsen
Kontorassistent: 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: Tirsdag og torsdag 17-20
Køkkenet lukker 19:30
Genbrugsgårdens åbningstider: Sommertid: Tirsdag 17-18 ·
						
Hele året: Søndag 14-16
YouSee Fejlmelding:
Åbningstider: Hverdage 8-20 · Weekend/helligdage 10-20
70 70 40 40
Dansk Kabel TV Kundeservice/support
Åbningstider:
Mandag-torsdag 9-17 · Fredag 9-16

69 12 12 12

Hyldespjældets hjemmeside:
Her finder du mange nyttige oplysninger fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv.
Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepostens
kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk

FORSIDEBILLEDET:
Ingen rigtig sommer i Hyldespjældet uden lam
Og derfor kom lammene lige før Sankt Hans. Så kunne de også
sammen med 175 andre hyldeboere nyde det flotte bål.
Alle må gerne give lammene græs og blade, men giv dem ikke
noget der har været rundt om dit køkken. De kan ikke tåle det!
Kun græs og blade! Tak!
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Der afholdes budgetbeboermøde
den 27. september 2017 kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv 7
Dagsorden:
1. Formalia: Valg af dirigent, referenter og stemmeudvalg, godkendelse af 		
forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder
2. Status på helhedsplanen ved projektleder Christian Lind BO-VEST
3. Budget og økonomi for afdelingen:
-

Orientering om langtidsbudgettet og afdelingens økonomi

-

Godkendelse af budget 2018, herunder aktiviteter på langtidsplanen

-

og beboeraktiviter

4. Fælles ejendomskontor og materialegård med Galgebakken
5. Indkomne forslag
6. Det grønne Miljøudvalg(GMU):
7. Godkendelse af beretningen og det grønne regnskab
a.

Godkendelse af agendaplan/miljøhandlingsplan 2017-18

b.

Valg til GMU ( 3 medlemmer)

8. Udearealsudvalget(UAU):
a.

Godkendelse af beretningen,

b.

Valg til UAU ( 5 medlemmer)

9. Valg til motionsudvalg ( 4 medlemmer)
10. Valg til træværkstedsudvalg ( 4 medlemmer)
11. Suppleringsvalg til cafestyregruppen (1 medlem)
12. Eventuelt
13. Oplæsning og godkendelse af referat
På beboermødet i marts 2017 besluttede vi at fortsætte med digitalt beboerdemokrati,
efter lovgivningen er ændret, så det er muligt at supplere det fysiske beboermøde med
digitale afstemninger.
Læs mere om, hvordan det foregår andetsteds her i Hyldeposten eller på hyldenet.dk
Indkomne forslag skal være stillet senest den 13. september på den digitale hjemmeside eller direkte til afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Læserbrev:
For snart mange år siden led vi rigtig under meget vild knallerkørsel, op til 60-70 km /t.
Der var faktisk børn, der døde.
Jeg skrev et læserbrev og fik på den måde flere med. Det endte med et godt besøgt borgermøde med både borgmester og politi. Og det blev med skilte gjort klart, hvor man ikke
måtte /måtte køre. Man må f. eks. gerne køre på stien langs Herstedvestervej
Det var fra starten af ideen, at beboere naturligvis må køre ind og ud af bebyggelserne
med behørig hastighed. Det hedder “Lovens ånd”.
Dette har jeg nu gjort et par år uden problemer. Og jeg talt med politiet, så jeg er på
sikker grund, når jeg påstår at have lov. Desuden er min bremselængde under 50 cm
Alligevel påstår en ældre dame, at jeg kører hendes katte ned. Og en anden, som jeg
ellers har været på talefod med, kigger nu ondt på mig. Jeg kørte i tomgang (6 km/t) ned
ad bakken i Åleslippen. Hun stillede sig op 5 meter fra mig, sagde at jeg ikke måtte køre
her. Samtidig viftede hun med hånden foran næsen, pyh føj!
Hysteri!! Prøv dog med et par større sko.
Så lige for en ordens skyld: Man må gerne køre (liste) i Hyldespjældet, når man er beboer. Jeg kører aldrig over 10 km/t. Desuden lugter en knallert i tomgang næsten ikke.
John Lindblad Christensen
Åleslippen 39

Svar fra driften:
Det er ganske rigtigt et problem med hurtig knallertkørsel i Hyldespjældet. Der er taget
kontakt til kommunen for se om der er mulighed for at etablere foranstaltninger der
kan dæmpe hastigheden på de gennemgående stier. Det er dog meget usikkert om det er
muligt. Også Politiet er her med mellemrum.
Hver gang vi finder ud af hvem der kører for stærkt på knallert, tager vi kontakt til
de pågældende beboere, eller deres forældre, og søger at forklare det farlige og det
ulovlige. Det lykkes tit, men der hele tiden nye der kommer til, og ikke alle er beboere
eller gæster til beboere. Det skal bemærkes at uforsvarlig kørsel på knallert i Hyldespjældet er en meget alvorlig overtrædelse af husorden.
I vores husorden § 3 i står der:
Trafik Al motoriseret trafik er forbudt i Hyldespjældet. Parkering henvises til de 4
parkeringspladser i Hyldespjældets periferi.  Undtaget for reglen er invalidekørsel, udrykningskørsel, transport af stort gods til og fra boligen samt håndværkerog gårdmandskørsel.
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Så der må ikke køres på knallert i Hyldespjældet. På de gennemgående kommunale stier
er det den Kommunale skiltning ved stiind-og udkørslerne). På vores interne stier er det
vores husorden der gælder.
Med venlig hilsen
Ejendomsleder Jesper Handskemager

Musikaften i caféen
Den skotske bluesmusiker
Mike Whellans spiller
fredag den 8. september kl.
21-24
Baren åbner kl. 20.00 Der er gratis adgang
Vel mødt Cafestyregruppen

HUSK at:
Ejendomskontoret er lukket
tirsdag aften i juli måned
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Arbejdsdag på boldbanen
søndag den 27. august
kl. 10-16

Boldbanen ved Slippernes parkering trænger til at få banderne langs
hegnene skiftet ud.
Derfor planlægger vi en fælles arbejdsdag for dem, som har lyst til til at
bidrage med arbejdskraft, evt. bare nogle timer.
Driften laver alle forberedelserne, river de gamle plader ned og køber nye
ind sammen med stolper, skruer mm.
Så skal vi selv sætte de nye plader op.
Vi starter med fælles morgenkaffe med nybagte boller og senere sørger vi
for pizza til frokost.
På denne måde får vi en flot boldbane igen, sparer afdelingen for en
masse udgifter og får en hyggelig dag sammen.
Hvis du vil vide mere, kontakt da:
Jørgen, 26203203, fra Motionsudvalget
eller
Peter, 23318642, fra afdelingsbestyrelsen
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Kan du de 20 svære?
Test din viden om affaldssortering

1.

Mælkekarton			

A: Pap		

B: Restaffald

2.

Flamingo			

A: Plast		

B: Restaffald

3.

Kaffekapsel i metal med kaffegrums		

A: Metal		

B: Restaffald

4.

Beskidt stanniol 			

A: Metal		

B: Restaffald

5.

Chipspose			

A: Metal		

B: Restaffald

6.

Sprayflaske			

A: Farligt affald

B: Metal

7.

Pizzabakke			

A: Pap		

B: Restaffald

8.

Juicekarton			

A: Pap		

B: Restaffald

9.

Havregrynspose			

A: Papir		

B: Restaffald

10.

Bobleplast			

A: Plast		

B: Restaffald

11.

Skrabet nutellaglas			

A: Glas		

B: Restaffald

12.

Mayonaisedunk			

A: Plast		

B: Restaffald

13.

Gavepapir			

A: papir		

B: Restaffald

14.

Fødselsdagskort med lyd			

A: Pap 		

B: Elektronik

15.

Appelsin / citron-net			

A: Plast		

B: Restaffald

16.

Vådt pap			

A: Pap		

B: Restaffald

17.

Urtepotte banket fri for jord 			

A: Plast		

B: Restaffald

18.

Bagepapir				A: Papir		

B: Restaffald

19.

Brugte tebreve			

A: Madaffald		

B: Restaffald

20.

CD / DVD			

A: Plast		

B: Restaffald

Har du spørgsmål til affaldssortering så kontakt Agendacenteret:
Tlf. 4362 2015 eller mail albertslund@agendacenter.dk

Løsning: 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a,
11a, 12a, 13b, 14b, 15a, 16b, 17a, 18b, 19a, 20a
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NYT FRA DRIFTEN
Hundelorte i poser og i skraldespande, please
Vores grønne mand, Steen, der passer vores græsplæner, har en stor bøn til alle hundeejere eller hundepassere. Når hunde efterlader stort på vores græsplæner og der klippes græs, sker der det kedelige at græsslåmaskine kaster det ud, så det spredes over et
stort område. Det er ulækkert og kedeligt for alle de mennesker, der bruger græsplæner
og de områder, der ligger lige op til græsplæner.
Så hjælp dig selv og alle andre, samt efterladenskaber op, der er hundeposer og skraldespande, så undgår vi spredning af lo………
Vaskeri
Vaskeri udvalget har arbejdet og gennem vinter og forår haft kontakt til leverandører
og været på besigtigelser i vaskerier i andre afdelinger. Efterfølgende er det vedtaget på
beboermødet i marts. Ud af det er der kommet en indstilling, som driften har arbejdet
videre med. Det er forventeligt, at vi sender udbud af sted i sommer, så der kan skiftes
til nye vaskemaskiner efter sommeren.
Leje for carporte
På Beboermødet har det været rejst, at der betales mere for leje af carporte, end det
koster at vedligeholde dem. Der er fortaget gennemgang af alle indtægter og udgifter
for en længere årrække. Denne gennemgang viser, at det er udgiften til det lovpligtige
administrationsgebyr som betyder at der ikke er „overskud” i forhold til den indtægt der
er på carporte, når det holdes op mod de beløb,der er brugt på den løbende vedligeholdelse. Det er desværre ikke noget, som vi kan ændre. Beregninger er forlagt bestyrelsen
og beboer repræsentanter. Så lejen passer til de omkostninger, der er til carporte.
Udvidelse af Parkering i Hyldespjældet
Efter vedtagelse på beboermødet om mulighed for udvidelse af parkeringspladser, er
der taget kontakt til kommunen om tilladelse til at etablerer de nye pladser. Umiddelbart er ansøgning modtaget og behandlet positivt, men vi mangler at modtaget en endelig bekræftelse. Når vi har fået tilladelsen fra Albertslunds kommune, vil der blive
lavet et udbud, så vi kan få sat arbejdet i gang.

Lys ved affaldsøer
Der mangler stadig lys ved affaldsøen ved Store Torv. Den oprindelige løsning med lodret lys, monteret på beholderne, har vist sig at være meget vanskelig af realisere. Jeg
regner med, at der kommer en pullert, i den ende ud mod Damgårdsvej. Det skal være
en pullert, der er så høj, at den kan lyse affaldsbeholderne op uden at blænde og så lav,
at den ikke er i fare for at blive ødelagt i forbindelse med tømning af affaldsbeholderne.
På affaldsøen ved Tingstræderne vil der blive foretaget afskærmning af lampen, så det
ikke et skarpt lys, så man undgår, at detgiver gener for de beboere, der bor omkring,
men samtidigt at det giver godt lys omkring affaldsøen.
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Bom ved Strædernes parkeringsplads
Bommen har i lang periode været åben, både om dagen og nogle gange om natten. Det
har betydet, at der har været meget biltrafik på vores små veje i Hyldespjældet. Samtidig har der tilsyneladende været lavet kopier af bomnøgle, så rigtig mange har kunne
låse bommen op. Der derfor nu lavet en ændring af bommen, så det muligt at lukke og
låse bommen uden nøgle. Det betyder at hvis bommen er efterladt åben, kan alle lukke
bommen, så vi undgår unødig trafik.
Vi skifter i samme omgang til ny nøgle, med et mere sikkert system. På den måde kan vi
få reduceret det antal nøgler, der er i omløb.
Det er fortsat muligt for kommunen og redningskøretøjer at komme ind, da der stadig vil
være mulighed for at åbne bommen med to forskellige nøgler, vores egen og den som
redningskøretøjer m.m. benytter.
Det er fortsat muligt at låne bomnøgle (mod depositum på 200) på ejendomskontoret,
hvis der er behov for at transportere for eksempel møbler eller andet stort gods.
Vi håber, at det vil betyde mindre uvedkommende trafik i Hyldespjældet.

Ny ansigt på ejendomskontoret
Vi har fået en ny 1. mand på ejendomskontoret,
Nicky Knudsen pr. 15. juni. Nicky som kommer fra
en stilling i Vest i Bo-Vest, hvor han har varetaget
ind- og udflytninger samt de mange udfordringer,
der er med deres helhedsplan i de sidste 6 år. Nicky
har desuden lige afsluttet vores interne lederudviklingskursus. Nicky er oprindeligt uddannet som
automekaniker. Vi er meget glade for, at en ny kollega der kommer med en meget bred erfaring som
ejendomsfunktionær, drift af ejendomskontor og
kender en masse til vores systemer.
Tak for denne gang til Iben Raffnsøe, som stopper med udgangen af juni. Iben har varetaget stillingen som 1. mand siden 1. januar og har nu valgt at finde nye udfordringer.
Det har været rigtigt godt med Iben på kontoret, og vi har fået mange positive meldinger
fra beboerne om, at Iben har været meget venlig og hjælpsom, så vi ønsker Iben alt held
og lykke i hendes nye stilling.
Med venlig hilsen
Ejendomsleder
Jesper Handskemager
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BANKO i Caféen – 2017

Søndag d. 20. august
Søndag d. 10. september
Søndag d. 8. oktober
Søndag d. 5. november (andespil)
Søndag d. 3. december (julebanko)
Spillet starter kl. 14:00
Cafeen åbner kl. 13:30
Plader koster 10 kr. stk., og er gyldige til alle 6 spil.
Vi spiller om éen række, to rækker, samt fuld plade, i hvert
spil.
Der serveres gratis kaffe & the.
Øl & sodavand kan købes, til de normale Cafe-priser.
Vel mødt

						
Victoria & Deano.
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Livets gang i Caféen
Så er det for alvor blevet sommertid. Sankt Hans bålet er futtet af og
Heksen sendt til Bloksbjerg. Det betyder samtidig at caféen holder ferielukket i ugerne 26-30. Det vil sige, at vi er tilbage ved kødgryderne tirsdag
d. 1. august.
Vores faste opvasker Bjørk, har valgt at stoppe, så fremover har Hjalte
opvasketjansen, både tirsdag og torsdag. Stor tak til Bjørk for hendes
arbejdsindsats i caféen.
Husk at hvis du spiser fast i caféen, forventer vi at du tager del i passervagterne. Det er super hyggeligt og du får et gratis måltid mad som tak
for hjælpen. Tag din kalender med ned i caféen i starten af august og få
dig skrevet dig på passerlisten.
I må have en rigtig dejlig sommer til vi ses igen den 1. august.
Husk at der tages forbehold for menu ændringer.
Se også dagens menu på hjemmesiden www.hyldenet.dk
Glade sommer hilsner
3 G (Gitte, Gitte & Grethe) teamet
I må have en rigtig dejlig sommer til vi ses igen den 1. august.
Husk at der tages forbehold for menu ændringer.

Priser Hyldeboere:
Voksne:
43 kr.
Børn 7.14: 20 kr.
Børn 3-7: 10 kr.
Priser gæster:
Voksne:
51 kr.
Børn 7.14: 30 kr.
Børn 3-7: 20 kr.
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DAGENS DESSERT:
Se Sandwich-skiltet i caféen:
17 kroner

Tirsdag d. 1. august
* Kylling i karry m/ ris og mangochutney
* Pasta ratatouille m/ salat og brød
Torsdag d. 3. august
* Sennep gratineret mørbradbøf m/ kartoffelbåde og salat
* Æggekage m/ røget makrel, kartofler, tomat og purløg, salat og brød

Tirsdag d. 8. august
* Græsk farsbrød m/ tomatsalat, grydestegte kartofler og tzatziki
* Pitabrød med falafler, tomat, salat, agurk og hvidløgsdressing
Torsdag d. 10. august
* Laks i ovn m/ forårsløg og peberfrugt og citronkartoffelsalat og bønner
* Veg. Lasagne m/ gulerødder, mozzarella, pesto, salat og brød
Tirsdag d. 15. august
* Ristaffel m/ skinkekød samt diverse tilbehør
* Stegte grønsager med hvidløg samt frisk pasta, salat og brød
Torsdag d. 17. august
* Amerikanske spareribs m/ coleslaw og pastasalat
* Gratineret fisk m/ nachos og salsa samt ris. Salat og brød
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Tirsdag d. 22. august
* Kylling i fad m/ rabarber og ris
* Grønsagstærte m/ broccoli, peberfrugt, løg og gulerod samt salat
Torsdag d. 24. august
* Hjemmelavede burgere m/ ovn kartofler
* Nøddepostej m/ ovnkartofler og portvinssauce, Salat og brød
Tirsdag d. 29. august
* Okseragout m/ ris
* Omelet m/ squash, løg, urter og ost samt salat
Torsdag d. 31. august
*Pitabrød m/ kyllingekebab, salat og hvidløgsdressing
*Fiskeburger m/ hjemmerørt remulade og salat
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte
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 Beboer
huset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).
Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer.
Henvendelse i Beboerhuset tirsdage og torsdage ml. kl 19 og 19:30
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STEMNINGSBILLEDER FRA SKT. HANSBÅLET
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Kom du til en afspærret madbeholder?
Madaffaldsbeholderen på Store Torv har været spærret af i 14-dag. Problemet er, at
der kom for mange plastposer i madaffaldet.

Vi har ellers skrevet om det på facebook, her i Hyldeposten, uddelt sedler og sat
sedler på beholderlågene om, at man kun må bruge de grønne bioposer til madaffaldet. Og heldigvis er det også langt, langt de fleste, der gør det, men der er altså nogle
stykker, der stadig kommer plastposer i madbeholderne. Derfor har vi måttet ty til
noget mere drastisk for at sende et signal om, at det dur ikke!
Med beholder-lukningen håber vi, at være nået ud med budskabet til alle. Og virker
metoden på Store Torv, vil vi også overveje at bruge den omkring de andre affaldsøer,
hvis der altså er for meget plast i madaffaldet.
Vi beklager overfor alle jer andre, der er blevet generet i de fjorten dage, at I måtte
gå til en af de andre affaldsøer med jeres madaffald - men vi ved ikke rigtig, hvad vi
ellers skal stille op, for at nå ud til de sidste.
Samtidig vil vi også opfordre til, at hvis I ser nogen, der er i færd med at komme plastposer i madbeholderen, så nævn det i al fredsommelighed for dem, at der kun må
komme grønne bioposer i madbeholderen. Poserne kan fås på ejendomskontoret og
på Genbrugsgården. På forhånd tak 
Med venlig hilsen GMU / Povl Markussen
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Skraldemanden snød os - øv!
Det var ikke så godt. Skraldemanden snød os midt i juni. Den faste chauffør var på ferie,
og afløseren kunne åbnebart ikke finde ud af ruten. Han sprang simpelthen tømningen
af restaffald over! Det betød overfyldte beholdere, så driften og frivillige klunsere måtte
”tage toppen” og bringe det i komprimatoren på Genbrugsgården. Men det betød også,
at det begyndte at lugte, og der kom fluer, for det var lige præcis i de varmeste dage i
juni.

Vi har en aftale om, at restaffaldet skal tømmes hver tirsdag – og så oplevede vi ellers,
hvor sårbare vi er, hvis den aftale ikke bliver overholdt. Ejendomskontoret ringede og
skrev og rykkede Vestforbrændingen i flere omgange, og Vestforbrændingen lovede i
lige så mange omgange højt og helligt, at de nok skulle sørge for, at der kom en skraldebil for at tømme vores beholdere - men de lovede tydeligvis mere, end de kunne holde
Kommunen har naturligvis også fået besked om, det skete, og forhåbentlig sker det
aldrig mere. Men hvad kan vi egentlig selv gøre for at undgå lugtgenerne? Ja, først og
fremmest: Slå knude på poserne! Både den grønne biopose til madaffaldet og plastposen til restaffaldet. Vi ved fra kontrolsorteringen, at der altid er lidt (og nogen gange
meget) madaffald i skraldeposerne. Derfor er det også super vigtigt, at binde en solid
knude på dem!
P.s. Er du bange for, at den grønne biopose går i stykker, så må du gerne bruge 2 poser.
Med venlig hilsen
GMU / Povl Markussen
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Hvem kender Bjarne
og/eller hans familie.
		
Dette billede er fundet den 2. september 2016 i Gildestræde 8.
Fotografen kan hedde Ranga,
Ratzausgade 15 el 18el.lign, evt
Bagside af billede

Genbrugsgårdens åbningstider
Søndag året rundt: kl. 14 –16
		
Tirsdag Vintertid:
Lukket
			Tirsdag sommertid: Kl. 17-18
Med venlig hilsen De frivillige klunsere på Genbrugsgården☺

Boldburet trænger til en kærlig hånd
Alle bruger af boldburet og andet godtfolk har derfor mulighed for at give
en hånd med, når der er indkaldt til arbejdsdag, hvor banderne skal skiftes.
Det er søndag den 27. august fra kl. 10.
Redaktionen

TØJBYTTEN

holder åbent søndage kl. 12:30-14
Kom ned og find et nyt sæt tøj eller sko.
Der er tøj til damer og mænd, piger og
drenge i alle størelser.
Hvis du har lyst til at blive passer så kom
forbi i åbningstiden og få en snak med os.
Alle er velkomne ☺
Hilsen Mette
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Kniber det med bentøjet? Er du for meget alene hjemme?
Så prøv en tur med en af piloterne fra “Cykling
uden alder”. Vi har fire cykler her i kommunen
og masser af frivillige piloter.
Tag gerne to afsted. (Højeste samlede vægt 160
kg.) Eller tage et barnebarn med.
Du bestemmer selv hvilken dag og tid samt
hvorhen: Ud i det grønne, Glostrup-centret,
City2 o.l.
Du kan ringe til Katrine Bjerring Ho i
Sundhedscentret: 43687902.
Eller ring eller kom til mig Bedst med en sms, så ringer jeg tilbage.
Åleslippen 39. Mobil 2122 6556.

Udvalg og arbejdsgrupper
Caféstyregruppen		
Charlotte Cornelius
Tømmerstræde 1
Mette Morsing
Ulkestræde 3
Miriam Holst
Åleslippen 57
Nina Rytter
Høkerlængen 10
Vinie Hansen
Tømmerstræde 3

22 32 04 99
51 23 53 18
29 27 79 43
41 59 06 10
40 22 78 90

Det grønne miljøudvalg 		
Helene Eskildsen
Høkerlængen 6
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Sif Enevold
Væverlængen 4

43 64 96 86
23 69 61 16
27 64 05 94
31 45 67 47

Haveforeningen Salatfadet og Domen		
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
27 64 05 94
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Husdyrudvalget		
Henning Larsen
Torvelængerne 11
Merete Larsen
Torvelængerne 11
Marianne Bahl
Høkerlængen 11
Tove Schouw
Høkerlængen 5
Kommunens brugergruppe
Povl Markussen
Tømmerstræde 3
Helene Eskildsen (suppleant) Høkerlængen 6

Klunsergruppen
Bahjat Chamani
Bjarne Buzdeweicz
Gitte og Ole
Helene Eskildsen
Grethe Dencker
Henrik Hansen
Jan Dahl
Laila Kiss
Lasse Eskildsen
Leif Strandbech
Morten Rude
Palle Nielsen
Patrick Wilson
Peter Kristensen
Povl Markussen
Tobias Nielsen
Troels Vitt
Henning Larsen
Nina Rytter
Michael Larsen
Thomas Ottesen

Tingstræderne 1
Støvlestræde 5
Tingstræderne 15
Høkerlængen 6
Mesterslippen 8
Torveslipperne 12
Maglestræde 13
Torveslipperne 15
Høkerlængen 6
Torveslipperne 13
Væverlængen 4
Potterstræde 4
Pugestræde 9
Åleslippen 1
Tømmerstræde 3
Tværslippen 7
Ulkestræde
Torvelængerne 11
Torveslipperne 8
Store Torv 23
Tværslippen 5

Lammelauget
Mikkel Pandrup
Morten Rude
Povl Markussen
Victoria Dahl

Torveslipperne 14
Væverlængen 4
Tømmerstræde 3
Storetorv 5
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31 61 10 97
41 43 49 82
31 11 16 64

27 64 05 94
43 64 06 86

50 37 48 70
40 10 23 33
22 71 56 97
43 64 96 86
26 73 64 92
25 37 32 40
28 99 74 47
43 64 96 86

53 30 07 95

26 82 80 94
43 64 24 08
61 60 89 03
23 31 86 42
27 64 05 94
28 40 78 44
28 58 55 55
31 61 10 97
41 59 06 10
53 63 47 81
60 81 86 76

26 82 80 94
27 64 05 94
60 73 76 66

Motionslokaleudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Jørgen Lou
Færgeslippen 1
Laila Kiss
Torveslipperne 15
Michael Kjellerup
Skipperlængen 7
Sandra Livornese
Åleslippen 6
Sandra Olsen
Åleslippen 33

26 20 32 03
28 99 74 47
31 14 87 89
60 81 04 82
60 16 82 75

Nyindflytterudvalg		
Jan Dahl
Maglestræde 13
Miriam Holst
Åleslippen 57

25 37 32 40
29 27 79 43

Skulpturudvalget		
Anne Tittmann,
Høkerlængen 9
Britt Gerner,
Pugestræde 11
Gitte Krogsgaard,
Tingstræderne 15
Jan Dahl,
Maglestræde 13
Jørgen Lou,
Færgeslippen 1
Ole Kristensen,
Tingstræderne 15
Per Zoffmann Jessen,
Åleslippen 57

25 86 94 55

25 86 94 55

25 37 32 40
22 71 56 97
21 22 75 13

Tøjcafé / Tøjbyttebod
(Bøger afleveres på vaskeriet)		
Helga Sandau
Torvelslipperne 4
91 66 16 93
Kirsten
Sadelstræde 1
61 60 26 20
Marianne Petersen
Torvelængerne 2
21 96 06 53
Mette Nielsen
Suderlængen 2
61 30 45 39
Victoria Dahl
Storetorv 5
60 73 76 66
		
Udearealudvalget		
Anne Tittmann
Høkerlængen 9
Ida Hjælmhof
Bryggerlængen 34
Jan Dahl
Maglestræde 13
Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
Henning Larsen
Torvelængerne 11
Ole Kristensen
Tingstræderne 15
Victoria Dahl
Storetorv 5
21

25 86 94 55
21 91 72 83
25 37 32 40
23 69 61 16
31 61 10 97
22 71 56 97
60 73 76 66

Udlån af nøgler og værktøj

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

40 10 23 33
40 10 23 33

Bordtennis og gymnastiksal
Janos Katona
Storetorv 6		
43 63 62
Boremaskine
04 		
Tobias
Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Boremaskine
Jan Dahl
Maglestræde 13		
25 37 32 40
Brædder		
		
Niels
Peter Dahl
Bomslippen 4
43 62 07 92
Brædder		
Niels Peter Dahl
Bomslippen 4
43 62 07
Cykelværksted
92		
Morten
Rude
Væverlængen 4		
26 82 80 94
Cykelværksted
Tobias
Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78 44
Morten Rude
Væverlængen 4		
26 82 80
94
Havefræser
Tobias Nielsen
Tværslippen 7		
28 40 78
Palle Nielsen
Potterstræde 4		
40 10 23 33
44
		
Kattetransportkasse
Havefræser
Victoria
Dahl
Storetorv
5			
60
Palle Nielsen
Potterstræde
4		
4073
1076
2366
33
		
Keramik
Kattetransportkasse
Harry
Lind
Torvelængerne 8
43 62 38 37
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
Træværkstedet
Bjarne Bruzdewicz
Støvlestræde 5
40 10 23 33
Større
haveredskaber:
Henv.:
Kl.
17-18
Keld Nielsen
Torvelængerne 12
Drænspade,
El-hækklipper,
Græstromle,
Patrick Wilson
PugestrædePælebor
9
61 60 89 03
Bjarne
Bruzdewicz
Støvlestræde
5
4031
1086
2342
Peter Kristensen
Åleslippen 1
23
33
Træværkstedet
22

Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
40 22 78 90
FU			Sif Enevold				Væverlængen 4		31 45 67 47
Medl.			
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
31 61 10 97
			Jørgen Lou				Færgeslippen 1		26 20 32 03
Kasserer		
Per Zoffmann			
Åleslippen 57		
21 22 75 13
Suppleanter
Laila Kiss				
Torveslipperne 15
28 99 74 47
			
Peter Kristensen 			
Åleslippen 1
23 31 86 42
Sekretær		
Bente Eskildsen			
Ejendomskontoret
60 35 2706
Revisor		
Ole Kristensen			
Tingstræderne 15
22 71 56 97
			Birgit Dahl				Maglestræde 13		22 98 38 39

Repræsentantskabet BO-VEST
			

Sif Enevold

				

Væverlængen 4

31 45 6747

Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
Åleslippen 1		
			
Povl Markussen			
Tømmerstræde 3
Ekstern post:
Tove Schouw			
Høkerlængen 5		
Trykker:		
Elisa Christiansen		
Suderlængen 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
22 80 99 99

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
er den 18. august 2017
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

