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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
FORSIDEBILLEDE:
Uhyggen spreder sig for tiden i Hyldespjældet
– men heldigvis er det ganske hyggeligt

2

Der afholdes ekstraordinært beboermøde
den 28. november 2017 kl. 19.30
i beboerhuset Store Torv 7
Dagsorden:
1.

Formalia: Valg af dirigent, referenter og stemmeudvalg, godkendelse af dagsorden og forretningsorden for afvikling af digitale beboermø		
der.

2.

Godkendelse af skema A for helhedsplanen,
indhold og økonomi ved byggeudvalget,
BYG/BO-VEST og Rådgivningsfirmat COWI
Skema A sendes til digital afstemning efter beboermødet fra den 29/11 kl. 12.00 til 4/12 kl. 12.00

														
3. Oplæsning og godkendelse af referat og

afstemningstema
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen og Byggeudvalget

For at kunne deltage i den digitale afstemning, skal du gå ind på hyldenet.
dk/ beboermøde.
Her skal du oprette dig som bruger med nem-id, hvis det er første gang, du
skal stemme, for at blive godkendt som beboer i Hyldespjældet og få stemmeret.
Herefter laver du dit eget log-in, som anvendes fremover.
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Digitale afstemninger
Det første beboermøde med digital afstemning fandt sted fra
den 27/9-3/10 efter beboermødet den 27. september.
Der var 21 husstande, der deltog i afstemningen. Det var færre
end de 26 husstande, som deltog på det fysiske beboermøde.
Da vi tidligere var med i pilotprojektet og havde dispensation til at lave digitale
afstemninger, var der væsentlig flere husstande, som deltog i de digitale afstemninger.
Vi håber, at den næste afstemning om helhedsplanens indhold
og økonomi, vil få mange flere med. Det handler jo om renovering af Hyldespjældets boliger, så det, tror vi, må interessere
rigtig mange beboere. Afstemningen finder sted efter beboermødet den 28. november og 5 dage frem.

Fælles materialegård med Galgebakken
Det blev godkendt at afsætte kr. 50.000 til at undersøge mulighederne for at
lave en fælles materialegård med Galgebakken. Placering og økonomi fremlægges på et senere beboermøde.

Opsætning af vægdrivhuse
Det blev også godkendt at opsætte vægdrivhuse i haverne via råderetten. Endelig godkendelse kræver ændring af eller dispensation
fra den gældende lokalplan/Albertslund Kommune. Driften vil sammen med BO-VEST søge om, at vi kan få ændret lokalplanen eller
få en dispensation.
Agendaplanen og indsatser i plejeplanen blev ligeledes godkendt.

Forslag om bålfade og lukkede pejse
Da forslagsstilleren ikke var til stede på beboermødet, bortfaldt forslaget. Dette er beskrevet i forretningsordenen, og fremover vil vi
gøre mere ud at informere om, at dette er et krav for, at man kan få
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sit forslag behandlet.
Nedsættelse af trafikudvalg
Der var en del forslag om den stigende trafik i Hyldespjældet,
om at bommene ikke lukkes og behovet for mere skiltning og
afmærkninger. Derfor besluttede beboermødet at nedsætte
et udvalg, som skal udarbejde forslag til at imødegå den stigende trafik og den risiko, den kan udgøre for især børn.
Flg. blev valgt til udvalget: Gitte Elise Clausen, Anne Tittmann, Janne Storm,
Victoria Dahl og Regitze Gerløv Christensen. Fra afdelingsbestyrelsen deltager

Resultater fra den digitale afstemning
på beboermøde den 27. september 2017
1.

Resultat

Fælles ejendomskontor med Galgebakken: Godkender du, at der afsættes kr.
50.000 til at undersøge, om det kan betale sig at lave et fælles materialegård
med Galgebakken? (Placering og økonomi fremlægges på et senere
beboermøde)
Ja
Nej
Blank stemme

19
8
15

Vægdrivhuse: Godkender du, at det tillades at opsætte vægdrivhuse i
haverne via råderetten? Godkendelse kræver ændring/dispensation fra den
gældende lokalplan/Albertslund Kommune.
Ja
Nej

35
5

Blank stemme

2

Agendaplanen/miljøhandlingsplan 2017-18: Godkender du Det Grønne
Ja
Nej
Blank stemme

32
0
10

Indsatser i plejeplanen: Godkender du Udearealudvalgets forslag til indsatser
i plejeplanen?
Ja
Nej

28
2

Blank stemme

12
5

NYT FRA DRIFTEN
Affald
Der har været problemer med afhentning af vores affald. Nogle gange tømmes vores nedgravede beholdere ikke, som de skal. Der er lavet ny aftale med entreprenøren, der henter
affalds hos os. Det skulle hjælpe. Samtidig er der ændret på den måde, det styres på hos
Vestforbrændingen.
I løbet at den næste måned skal Hyldespjældet være med i forsøg, hvor der monteres følere i alle beholdere. På den måde kan Vestforbrændingen se, hvilke beholdere der fyldt og
trænger til at blive tømt. Vi håber, at fremtiden giver færre beholdere, der er overfyldte.

Snerydning og glatførebekæmpelse
Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Driften efter følgende retningslinjer og
prioritering:
• Hovedstier
• P-pladser
• Bagstræder
Denne rækkefølge er aftalt med Afdelingsbestyrelsen og sikrer, at man kan komme fra sin
bolig til bus, bil og affaldsøer.

Vaskeri
Vi har fået skiftet maskiner i vaskeriet. Vaskeriet er samtidig blevet frisket op med nye faciliteter og indretning. Der er kommet nyt lys, mulighed for at lade telefon og tablet op,
samt nye møbler. Vi håber, at alle beboere vil få glæde af de nye maskiner, og synes om den
nye indretning. De nye maskiner har en betydelig besparelse af vand og el, herunder tørremaskiner med varmepumpe og indtag af varmt vand. Så vi på den måde kan reduceres
elforbruget, til glæde for miljøet og vores elregning.

Skulptur taget ind for vinteren
Skulpturen ”Dance”, som er en dame med opstrakte arme, som har stået på trekanten
overfor Torvelængerne 10 har desværre fået en form for fodsvamp. Hun er derfor taget
ind for vinteren. Når hun har fået behandling for sine skader, regner vi med, at hun stilles
tilbage på sin vante plads.

Grønne poser til bioafffald
Vores forsøg med at give grønne poser til de beboere, der hænger en biopose på postkassen, har ikke virket ordentligt. Extra bioposer skal derfor hentes på ejendomskontoret eller
Genbrugsgården. Vi vil fortsat omdele nogle gange om året.
Med venlig hilsen
Ejendomsleder Jesper Handskemager
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Klunsergruppen
har brug for forstærkning
– Vil du hjælpe?
På Genbrugsgården er vi for tiden ramt
af en fraflytning og en langtidssygemelding, så to af søndags-passer-holdene er
lidt tyndt besat for tiden og har brug for
forstærkning. Er du den der vil springe
til?
Konkret fungerer det sådan, at vi er
inddelt i 4 søndags-passer-hold. Hvert
hold passer derfor genbrugsgården hver
fjerde søndag mellem kl. 14 og 16. I de to
timer, hjælper vi naboerne, så de får lagt
deres affald de rigtige steder til genbrug
– det giver god mening
Vil du være med og give lidt frisk energi til et godt og vigtigt fællesskab i
Hyldespjældet ved at hjælpe 2 timer om måneden, så kontakt Povl Markussen Tømmerstræde 3. Tlf. 27 64 05 94. Mail: pm@hyldenet.dk

Med venlig hilsen
De frivillige Klunsere
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Andespil i cafeen
kom og vind anden til Mortens aften
Søndag d. 5. november
Spillet starter kl. 14.00
Caféen åbner kl. 13.30.

http://www.gamle-dage.dk/blog/wp-content/uploads/nisser-3.jpg
På gensyn

Victoria, Deano og
8

Caféstyregruppen

Går du med en trykker i maven?
Elisa der troeligt har trykt Hyldeposten hver anden måned de
sidste mange år, stopper nu som trykker. Derfor søger vi nu en ny
frivillig, der gerne vil give lidt til fællesskabet i Hyldespjældet og
være en del af, at der løbende kommer informationer ud til alle.
Trykningen foregår på afdelingens kopimaskine på kontoret, og
det kan gøres, når du har tid – bare det er inden den 1. i hver anden måned, hvor Hyldeposten skal deles ud. Vil du være med så
kontakt redaktionen på mail
pm@hyldepost.dk eller tlf. 27 64 05 94
Og så ellers tusind tusind tak til Elisa for indsatsen gennem alle årene!
Med venlig hilsen
Hyldepostredaktionen

KANON-tilbud (specielt til børn og unge:
Vi giver 20 kroner for 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
søndag den 1.1. 2017 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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Julemandens værksted
den 2. december kl. 14-17
i Hyldecaféen
Kom og pynt cafeens juletræ
Bag dine første julekager
Lav en juledekoration og andet julestads
Vi har pynt og gran og dej
Du skal blot medbringe lys, saks,
forklæde, glas og andet, der kan dekoreres
Der serveres kaffe, saft og æbleskiver

Vel mødt cafestyregruppen
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Livets gang i Caféen
Søndag d. 5. november afholdes der banko
som andespil i caféen– her kan du blive
den heldige vinder af anden til Mortens
aften – Der bliver sat 3 ænder på høj kant
;-) – så kig forbi caféen og deltag.
Inden vi får set os om, står julen for døren
og det er tid til årets julesysler.
Lørdag d. 2. december afholdes der juleværksted, hvor der pyntes juletræ,
klippe-klistres og bages julesmåkager.
Søndag d. 3. december vil Styregruppen
i samarbejde med Victoria Dahl, afholde
årets store JULE-BANKO. Så kom og vær
med – måske er det dig – der løber med
Jule-kammen, -anden eller en af de andre
lækre præmier.
Vores årlige Julemiddag løber af stablen tirsdag d. 19. december. Vi vil – traditionen tro - kåre årets mest flittige passere,
- så kom ned i caféen og nyd en dejlig julemiddag og få ønsket
din nabo og andre hyldeboere en rigtig god jul. Denne aften er
årets travleste – så vi kan desværre ikke servere ”mad ud af
huset” denne dag.

Priser Hyldeboere:

Priser gæster:

Vokse:
Børn 7-14:
Børn 3-6:

Vokse:
Børn
7-14:
Børn
3-6:

43 kr
20 kr
10 kr.

Suppe m/ brød:
16 kr
- m/ genopfyldning: 20 kr
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51 kr
30 kr
20 kr

NOVEMBER
Torsdag d. 2. november
Bacon hakkebøf m/ tomatsauce og pasta
Spicy kikærter m/ græskar/blomkål, kerner og rugbrød chips, salat og brød
Tirsdag d. 7. november
Club sandwich m/ stegt kylling, karrydressing og bacon samt salat
Spansk tortilla (æggekage) m/ grove grøntsager og tomat salsa samt brød
Torsdag d. 9. november
Forloren and (farsbrød) m/ rødkål, ribsgelé, sauce og hvide og brun kartofler
Veg. Bønneburger m/ salat og kartoffelbåde
Tirsdag d. 14. november
Kylling i appelsincreme og rosmarin m/ ris
Stegte grøntsager m/ karrysauce og ris
Torsdag d. 16. november
Buffet med diverse retter inkl. Tarteletter m/ høns i asparges
Garam masalakrydret kartoffelgryde m/ naanbrød og salat
Tirsdag d. 21. november
Stuvede grønlangkål m/ brunede kartofler og hamburgerryg
Veg. Lasagne m/ salat og brød
Torsdag d. 23. november
Lakse/spinat tærte m/ salat

Der serveres også dagens suppe m/ hjemmebagt brød
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Tirsdag d. 28. november
Grydestegt kylling m/ sauce og kartofler og agurkesalat
Sej m/ sellerifritter og rucola-tapanade og salat
Torsdag d. 30. november
Oksekød i rød karry, citrongræs og lime m/ ris
Ægge/spinat m/grøntsager og urtecreme samt brød

DECEMBER
Tirsdag d. 5. december
Koteletter a la Bombay m/ ananas, banan, mangochutney samt ris
Veg. Pasta carbonara med svampe, mascapone & timian
Torsdag d. 7. december
Hamburgerryg på svampestuvning og pasta
Mexicansk pizza m/ guacamole og salat
Tirsdag d. 12. december
Fiskefrikadeller m/ remulade sauce og kartofler
Florentine tærte (spinat) m/ feta og græskarkerner samt salat
Torsdag d. 14. december
Ristaffel m/ kylling, kokos, peanuts og ananas, samt ris
Chili sin carne m/ creme fraiche og ris
Tirsdag d. 19. december
barhulstFlæskesteg m/ hvide og brunede kartofler, rødkål og sovs
Nøddepostej m/ hvide og brunede kartofler, rødkål og sovs
Ris a´la mande m/ kirsebærsovs
OBS – ingen mad ud af huset

Cafeen holder julelukket fra d. 20. december 2017 til d. 4. januar 2017,
Vi åbner op igen tirsdag d. 4. januar.
God jul og rigtig godt nytår
– menuen for januar måned vil kunne ses på www.hyldenet.dk
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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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JULEBANKO
i cafeen med mange flotte præmier

Søndag d. 3. december

Spillet starter kl. 14.00
Caféen åbner kl. 13.30.
På gensyn

Victoria, Deano
og Caféstyregruppen
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OPSLAGSTAVLEN:

Du skal ikke få hjerteanfald mellem klokken 21 og 07, hvis du befinder dig i Hyldespjældet. Da er vaskeriet nemlig lukket. Og det er jo der, hjertestarteren befinder sig.
Det er virkelig Ebberød bank. Hvis du er ude, når anfaldet kommer, skal en eller anden
først rende hjem og hente nøglen til vaskeriet, og til sidst hen og redde dig fra at dø.
Men altså ikke om natten.
Jeg har både talt med driften og skrevet til bestyrelsen, men som I ser, uden resultat.
Hvis nogen dør på grund af dette, vil jeg stærkt arbejde på et sagsanlæg.
Hvis altså ikke det er mig, der dør.
John Lindblad christensen
Åleslippen 39<
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Gør det til en vane at lufte ud
morgen, middag og aften
De fleste ved godt, at de bør lufte ud flere gange om dagen. Men når det begynder at
blive koldt udenfor, så er det svært for mange, at lukke den dejlige varme ud, for at få
kold luft ind.
Men det er vigtigt for vores helbred at gøre det. Indeluften indeholder nemlig både
fugt, partikler, CO2 og andre gasarter, der er usunde for os.
Gør det derfor til en vane at lufte ud om morgenen og aftenen. F.eks. når du børster
tænder. Og så enten når du kommer hjem fra arbejde, eller efter at du har lavet aftensmad.

Den bedste måde at lufte ud på er ved at lave gennemtræk i nogle minutter. På den
måde bliver luften udskiftet, uden at overflader på vægge og møbler når at blive kolde.
Massive ting kræver nemlig både mere tid og energi at varme op igen, end hvis det kun
er luften, der skal opvarmes.
Det kræver også mindre energi at opvarme kold luft, end de fleste går og tror. Grunden
til det er, at kold luft ikke kan indeholde særligt meget fugt, og det er netop fugten i
luften, der er energitung at få varmet op.
Så kom i gang med udluftningen og få et bedre indeklima til gavn for dit helbred og
velbefindende.
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Med venlig hilsen
Agendacenteret

Kun grønne bioposer
i”Madaffald”☺

Kom kartoffelskræller, æbleskrog, brødrester, tallerken-afskrab,
kød og ben i den grønne biopose. Knude på og så i beholderen
til ”Madaffald”!
Madaffaldet sendes til et biogasanlæg, der laver det om til
energi og kompost. Plastposer dur ikke i den proces!
Den almindelige skraldepose med mælkekartonner, chips-poser,
bleer, stearinlys stymper, flamingo og pizzabakker skal i beholderen til”Restaffald”!
Du kan få flere grønne bioposer på ejendomskontoret og
Genbrugsgården ☺

Med venlig hilsen
Det Grønne Miljø Udvalg
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Genbrugsgårdens åbningstider
Søndag året rundt: kl. 14 –16
		

Tirsdag Vintertid:

Lukket

			Tirsdag sommertid: Kl. 17-18
Med venlig hilsen De frivillige klunsere på Genbrugsgården☺

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

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
19

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
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
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
20

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
Charlotte Cornelius
Jan Dahl
Miriam Holst

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

Tømmerstræde 1
Maglestræde 13
Åleslippen 57

Skulpturudvalget		
Anne Tittmann,
Høkerlængen 9
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
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

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
Keld Nielsen
Torvelængerne 12
Større
haveredskaber:
Henv.: Kl.
Morten Rude
Væverlængen
4 17-18
26 82 80 94
Drænspade,
El-hækklipper,
Græstromle,
Pælebor
Patrick Wilson
Pugestræde 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
			

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
23

Afleveringsfrist til næste nummer
er den 16. december 2017
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk
Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår

