
1

Høje Gladsaxe BladetHøje Gladsaxe Bladet 33
September 2020

 Godt nyt om busbetjeningen af HG

 Nyt fra Aktivitetsudvalget

 Status – Beboerhus Pulsen



32

Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 3 omdeles tirsdag 15. september. Såfremt noget 
ekstraordinært ikke indtræffer, er der deadline for 
nr. 4 2020 søndag 8. november, og bladet omdeles 
tirsdag 24. november.

Hvis I ikke har modtaget bladet – så ring til 
Inspektørkontoret.

Indlæg må meget gerne sendes til Grafia via e-mail 
grafia@grafia.dk, men skal foreligge i papirprint hos 
informationsudvalget senest ved deadline. Papirprint 
kan afleveres til Inspektørkontoret.

Informationsudvalget.

Forsidefotos. Ø.th. HG set gennem unges kameralinse, s. 42. 
N. Tak for en god sommer i HG, s. 36

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1

Høje Gladsaxe Bladet
Høje Gladsaxe Bladet 33September 2020

 Godt nyt om busbetjeningen af HG Nyt fra Aktivitetsudvalget Status – Beboerhus Pulsen

Ændring i udgivelsesplan 2020 vedrørende Høje Gladsaxe Bladet
På grund af corona udkommer der i år kun et nummer mere af HG Bladet efter dette.

Næste og sidste udgivelse i år:

Deadline søndag 8. november
Udkommer tirsdag 24. november

19. september

Affaldsindsamling

8. november

Deadline HG Bladet nr. 4

24. november

HG Bladet udkommer
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Nyt fra Fællesdriften
Fællesdriften
E-mail: fdi@fd-hg.dk

PUNKTHUSET 6. 7. 8. etage 
Gary Irons
Høje Gladsaxe 2B, 7.707. Telefon 26 28 46 13

PUNKTHUSET 4. 5. 9. etage
Annemette Boje Kaas
Høje Gladsaxe Torv 2 B, 5., 505. Telefon 50 70 29 98

INSPEKTØRKONTORET
Telefon 39 69 47 88
Telefontider: Mandag til Torsdag kl.12-13
 Torsdag tillige kl. 16-18
 Fredag kl. 11-12
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 11-12
 Torsdag tillige kl. 16-18
 Fredag kl. 11-12

Vagthavende ejendomsfunktionær/
Teknisk afdeling Telefon 39 69 53 71

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Orientering fra Fællesdriften – mødet 
i august måned 2020

Corona
Corona påvirker fortsat Høje Gladsaxe, 
både beboeraktiviteter, beboerdemo-
kratiarbejde og beboerservice, hvor vi 
henviser til orienteringen i sidste blad.
Beboerservicen bliver udført på en 
anden måde og bliver løbende tilpasset. 
Inspektørkontoret og viceværtkonto-
rerne er åbne for personlig betjening, 
men dog med visse tilpasninger. Med-
arbejderne finder fortsat mange gode 
løsninger, så Forretningsudvalget vil 
fortsat gerne takke medarbejderne, 
og især chefinspektør Ivan Kjær-
Andersen for håndtering af Corona-
udfordringerne.

Fællesdriften følger udviklingen, og 
tilpasser løbende beboerservicen, 
beboerdemokratiarbejdet og beboer-
aktiviteter.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har meget store 
udfordringer med afholdelse af deres 
arrangementer grundet Corona, 
hvorfor disse aflyses. Se indlæg herom 
andet sted i bladet.

Informationsudvalget behandler på 
deres møder oplæg og indhold i de 
respektive udgaver af Høje Gladsaxe 

Bladet. Udgivelse af bladet tilpasses 
løbende Coronasituationen.

Parkudvalget skulle have afholdt møde 
i marts, men dette blev også aflyst på 
grund af Corona. Der er dog planlagt et 
nyt møde 24. september 2020.

Situationen i bebyggelsen
Forretningsudvalget (FU) har meget 
fokus på trygheden i Høje Gladsaxe 
og er i den forbindelse opmærksom 
på uro blandt de unge – herunder især 
på brandtrapperne og på svalegange, 
som giver stor utryghed blandt alle de 
øvrige beboere.

Før sommerferien var FU meget be-
kymret for, hvordan sommeren ville 
forløbe, og hvilken uro/utryghed der 
ville være. Heldigvis har der ikke været 
så meget uro/utryghed som frygtet. 
Vi er sikre på, at noget af årsagen er de 
mange indsatser, der har været i løbet 
sommeren, som Vores HG sammen 
med politiet og Gladsaxe Kommune 
har stået for.

Men nu nærmere efterårets sig, og det 
bliver mere mørkt, og det er vores er-
faring, at der godt kan opstå mere uro/
utryghed. Derfor er det meget vigtigt, 
at disse forhold bliver anmeldt til poli-
tiet, både fordi de kan gøre noget ved 

det, men også fordi det bliver registre-
ret i politiets statistikker, som bruges til 
at tildele politiressourcer. Det vigtigste 
er, at man selv anmelder og husk, at der 
kan anmeldes ”anonymt” via Inspektør-
kontoret. Vi har fået oplyst af politiet, 
at det har meget fokus på anmeldelser, 
enten så følger man op på det med det 
samme, ellers vil lokalpolitiet følge op 
på det morgenen efter anmeldelsen.

Helhedsplanen Vores HG 
– Boligsociale indsatser
Som omtalt i sidste blad, hvor der blev 
informeret om, at der var meget store 
udfordringer med prækvalifikations- 
ansøgning til Landsbyggefonden for 
perioden 2021-2024 med baggrund i 
den nye boligaftale i Folketinget, hvor 
der ikke er afsat midler til boligsociale 
indsatser.

Forretningsudvalget (FU) var meget 
fortørnet over dette og udbad sig et 
møde med Landsbyggefonden om 
dette. Dette møde er blevet afholdt, og 
her blev det bekræftet, at der ikke er 
midler til Høje Gladsaxe.

FU mener dog fortsat, at de bolig-
sociale indsatser (Vores HG) er meget 
vigtige for Høje Gladsaxe, hvilket der 
også er enighed om i den bystrategiske 
bestyrelse, som bl.a. består af kommu-
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nen, politiet og boligorganisationerne. 
Derfor er der igangsat arbejde med 
udarbejdelse af en plan b, som dog har 
meget reducerede midler. Afdelingerne 
skal i den forbindelse selv finansiere 
en større del af udgifterne, og dette vil 
derfor påvirke huslejen lidt.
Det vigtigste er dog, at Vores HG og 
Pulsen helt sikkert kommer til at bestå.

Diverse punkter fra administrationen
På møderne var der en dialog om 
punkter, som administrationen havde 
medtaget:
 Vedligeholdelsesoversigt og 

opgørelse over timeforbrug.
 Budgetkontrol 1. oktober 2019 til   

31 juni 2020, som ser positiv ud.
 Orientering om diverse 

personaleforhold / 
inspektørfunktionen – se også 
under afsnittet om corona.

 Fælles betonvedligeholdelsesplan 
– der arbejdes på en ny 
tilstandsvurdering.

 Salg af institutionerne – orientering 
om status.

 Fællesanbringelse af likvide midler.
 Busbetjening af Høje Gladsaxe – 

Bus 250S – se indlæg andet sted i 
bladet.

 Henvendelse til Boligministeren 
med ønsket om dialog 
omkring udfordringer med 
beboersammensætningen og de 
fleksible udlejningskriterier.

Referent: Jesper Loose Smith   

Du ser rigtigt!
Nu er der et stort håb, om at bus 250S 
igen kommer til at betjene Høje Glad-
saxe fra 2021.

Som oplyst i sidste udgave af Høje Glad-
saxe Bladet under nyt fra Fællesdriften, 
er der blevet arbejdet på at få bus 250S 
tilbage til Høje Gladsaxe.

Nu har Gladsaxe Kommunes Trafik- og 
Teknikudvalg arbejdet videre med en 
løsning, og den bliver sandsynligvis en 
løsning, hvor bus 250S fordeles mellem 

at køre ad Gladsaxevej og Gladsaxe 
Møllevej – altså at halvdelen af bus-
serne kører via Høje Gladsaxe. Du kan 
læse meget mere om dette på kom-
munens hjemmeside under Trafik- og 
Teknikudvalget.

Men der sker allerede forbedringer fra 
18. oktober 2020 – da busdriften på 
linje 68 til Høje Gladsaxe øges til tre 
afgange i timen i myldretiden og om 
aftenen. Movia vil orientere om dette.

Fællesdriften af Høje Gladsaxe   

Status på 
busbetjeningen 
af Høje Gladsaxe

Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

Høje Gladsaxe Torv 2b, 1. sal, 2860 Søborg
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Vi i Aktivitetsudvalget håber, at så 
mange som muligt har haft en god som-
mer trods Covid-19, som lukkede det 
meste af Danmark ned i marts måned. 
Vi i udvalget besluttede på vores møde 
i marts, at med den uvished der fulgte 
med Covid-19, var det ikke forsvarligt 
og samtidig ikke muligt på grund af de 
restriktioner, der blev vedtaget af folke-
tinget, at gennemføre de arrangemen-
ter, som vi havde planlagt (Sverigestur, 
Skt. Hans fest m.m.).

Det er nu september, julen nærmer sig, 
og traditionen er jo, at der normalt bli-
ver afholdt pensionistfest samt juletræs-
fest lige omkring november/december. 
MEN, som tingene ser ud nu og med 
nye restriktioner, har vi i udvalget 
besluttet, at der ingen arrangementer 
bliver resten af året. 

Kære beboere i HG

Information fra
Fællesdriftens

Aktivitetsudvalg

I mellemtiden arbejder vi videre 
i udvalget med at finde på nye ar-
rangementer for jer beboere. Og her 
kommer en opfordring til jer. Hvis der 
skulle være nogen, der har nogle ideer 
til ting, vi kunne lave, så læg et brev 
til Fællesdriftens Aktivitetsudvalg i 
Inspektørkontorets postkasse, så vil vi 
se på jeres forslag og evt. føre dem ud i 
livet til næste år.

Og til sidst. Skulle du være interesseret 
i at være med i Fællesdriftens Aktivi-
tetsudvalg, så kontakt bestyrelsen i din 
afdeling, som vil sørge for kontakten til 
udvalget. I øjeblikket er vi seks personer, 
men vi kunne godt være lidt flere.               

På gensyn   

corona

Hold afstand
(det gælder stadig)

Vask eller sprit hænder
(det gælder stadig)

corona

Vask eller sprit hænder
(det gælder stadig)

corona
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Nyt fra Lejerbo
Lejerbo

Højhus blok 17: nr. 1-9
Lavhuse: Blok 21: nr. 04-14
 Blok 22: nr. 16-30
 Blok 23: nr. 32-42

Viceværtkontoret, Høje Gladsaxe 3. st. 
Brian Sommer, telefon 39 67 04 76
Man-, tirs-, ons-, fredag kl. 9.30-10.00
Torsdag kl. 16.00-17.00
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-lejerbo@fd-hg.dk

Afdelingsformand
Lone Pedersen, HG 36, st.th.
best.lejerbohg@gmail.com

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Så er vi i gang igen efter en tiltrængt 
sommerferie. Foråret har for alle været 
påvirket af Coronasituationen. Det har 
selvfølgelig også påvirket vores besty-
relsesarbejde samt nogle af de ting, 
der plejer at blive gjort i foråret. Såsom 
vinduespudsning, markvandring og 
beboermøde.

NYT FRA BESTYRELSEN:
Vinduespudsning
Vi håber, det bliver muligt at få pudset 
altanvinduerne i oktober. Det er det, 
vi arbejder henimod, I vil få nærmere 
information.

P-pladser ved blok 17: Så er p-pladsen 
lavet færdig foran blok 17. Vi beklager, 

at Inspektørkontoret ikke fik meldt 
ud, hvor man kunne holde henne. Der 
er nok mange, der undrer sig over, 
hvorfor det ikke var hele pladsen, som 
fik ny asfalt? Det simple svar er, at det 
ville koste rigtig mange penge, og dem 
havde vi ikke. Vi har fået lavet det, der 
skulle laves, så I ikke får ødelagt jeres 
biler, når I kører ned i de store huller, 
der var før.

Pensionisttur
Som nævnt tidligere arbejder vi på en 
pensionisttur. Datoen er meldt ud. Dog 
er dette med forbehold, da vi ikke ved, 
hvordan Coronasituationen ser ud til 
den tid.

Beboermøde
Vi krydser alt, hvad vi kan for at kunne 
afholde et beboermøde den 29. oktober 
'20. Igen er det med forbehold, og der 
kommer til at være regler, vi skal følge 
for at kunne gennemføre det. Dette vil I 
også høre nærmere om.

Døre lavhusene
Det skal nævnes, at hvis der er nogen, 
der fortsat har problemer med deres 
hoveddøre, efter de blev skiftet i lavhu-
sene, så kan viceværten kontaktes, så 
det kan blive bragt i orden.

Udskiftning af nordvendte facader/
nye brøstninger i blok 17 og
havesiderne
Bestyrelsen fik ved afdelingsmødet 
sidste år til opgave at arbejde på forslag 
til ovenstående. Vi er nu så langt, at 
der snart vil blive udført tre prøveop-
sætninger i tre forskellige lejligheder i 
højhuset. Når de er klar til besigtigelse 
udefra, vil I få besked.  Vi regner med at 
være klar med forslag og budget hen i 
efteråret. 

MGO Plader lavhusene: 
Som det måske er de fleste bekendt, fik 
vi ved udskiftning af vores facader for 
år tilbage isat Kinesiske MGO plader. 
Disse suger fugt og skal derfor skiftes 
til Cembrit Plader, inden fugten i MGO 
pladerne forvolder skade på bygnin-
gerne. Det koster ca 5,3 mio kr., men 
Byggeskadefonden betaler det meste. 
Vi skal selv betale ca. 300.000 kr. Hånd-
værkerne skal ikke ind i lejlighederne! 
Beboerne i lavhusene vil blive oriente-
ret om arbejdets opstart. 

Og til slut
Som det nok er blevet bemærket, har 
der været forskellige ejendomsfunk-
tionærer i vores område de sidste 
måneder, det skyldes, at der har været 
sygdom og ferie hos vores eget mand-
skab. Vi siger en STOR TAK til de folk, 
vi har haft lånt, så skrald og så videre 
ikke er vokset helt op over hovedet på 
os allesammen.

På bestyrelsens vegne Trine Keis   

BEBOERMØDE
Torsdag 29. oktober 2020

Alt med forbehold og ret til 
ændringer grundet corona.

PENSIONISTTUR
Torsdag 10. december 2020

Alt med forbehold og ret til 
ændringer grundet corona.
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 51
best.hojegladsaxe@fsb-gladsaxe.dk

Vicevært  
Kontor Høje Gladsaxe 31 B, telefon 39 69 02 94
vv-fsb@fd-hg.dk
Mandag til fredag kl. 09.30-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-fsb@fd-hg.dk

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Formand
Michael Gravengaard

Siden sidst      
Det seneste halve år er vi alle blevet 
opmærksomme på, hvor sårbare og 
skrøbelige vi mennesker er. Corona-
virussen har  vendt op og ned på vores 
hverdag, masser af tiltag for at undgå 
smitte, karantæne,  hjemmearbejds-
pladser, listen er lang, næææh meget 
lang. I omegnen af foreløbig et halvt år 
har vi været plaget af en virus, vi ikke 
kan se, ikke ved hvordan vi skal tackle, 
forholde os til, ud over nogle generelle 
krav fra regeringen, men er det nok? 
Det er ikke til at vide, men husk at holde 
afstand, sprit hænder, vask hænder, 
altså følg de generelle retningslinjer, 
regeringen har udstukket, så tror jeg, vi 
er et meget langt stykke ad vejen. At vi 
alle kigger på vores naboer på en anden 

måde, end inden coronavirus gik amok, 
er vel ikke så underligt, men vi forsøger 
på den anden side også at leve nogen-
lunde normalt. Følger vi retningslinjer-
nerne, går det  trods alt nok.

I hele den periode har jeg dagligt været 
i telefonisk kontakt med formand for 
AB Gladsaxe HG, og vi har prøvet at 
tænke worst case, resten af FU har vi 
kontaktet om nødvendigt, derefter har 
vi bedt chefinspektøren om at infor-
mere jer, og det har virkelig virket. Stor 
ros til chefinspektøren. Kravene fra det 
offentlige har ikke altid været nok i HG. 
Blandt andet omkring elevatorerne. 
Der var vi enige om at lave vores egne 
regler. Til start kun en person i eleva-
torene, det er så siden ændret, ligesom 
flere andre ting.

Det stille håb er, at I alle sammen har 
forståelse for det, vi har besluttet trods 
det besvær, det har givet for os alle sam-
men.

Parkeringspladser
P-plads ved blok 14 (31-39) er næsten 
færdig, og det skal forstås på den 
måde, at vi mangler at få opsat nogle 
plantekasser med grønne planter, men 
generelt er vi færdige.

P-plads ved blok 12 (51-59) er færdig, 
og en del ekstra p-pladser er kommet 
til. Flot resultat og tak til Jan, vores 
næstformand, for at måle og tegne. 
Omkring p-plads ved blok 12 skal det 
siges, at midten af p-pladsen, køreba-
nen, er fælles driftområde, og derfor 
er det også Fællesdriften, der står for 
denne udgift. AB Gladsaxe har også 
fået ordnet deres p-pladser ved blok 11, 
resultatet for området er blevet utroligt 
flot.

Nu er vi så der, hvor vi ikke kan lave 
mere om på p-pladserne for at skaffe 
ekstra p-pladser, da arealet for samme 
er fuldstændig opbrugt. Mange har 
siden omlægningen af busruter, se 
andetsteds, købt bil, og mange nye biler 
i HG har selvfølgelig udfordret os på 
p-pladser.

Afdelingsmøde 2020
Organisationsbestyrelsen har beslut-
tet, at tre afdelinger i FSB Gladsaxe, 
som vi er en del af, aflyser afdelingsmø-
derne i år, og grunden er vel klokkeklar, 
covid-19 florerer, og vi vil ikke risikere, 
at smitten spreder sig.  Budgettet for 
2021 holder sig under to procent i de 
tre afdelinger, som afdelingsmøderne 
er aflyst i. Det er en forudsætning for 
overhovedet at måtte aflyse møderne. 
Skulle der opstå ting, der kræver, at vi 
mødes, indkalder afdelingsbestyrelsen 
selvfølgelig til ekstraordinært afde-
lingsmøde. De tre afdelinger, der ikke 
holder afdelingsmøde, er Gyngemo-
segård, Teleparken og os. Torvegård-
afdelingen skal holde afdelingsmøde, 
da de har en byggesag til foreløbigt 
85-90 millioner kroner kørende. 

Med hensyn til valg, så fortsætter alle 
i bestyrelsen til næste afdelingsmøde, 
uden valg nu, mere herom i bladet.

Nyt tiltag i centret
Som I alle har kunnet se, er det tomme 
lokale i centret under kraftig ombyg-
ning. Planen er, at det skal være et sted, 
vi alle kan bruge til møder og foredrag.
Fortsæt selv, der er mange muligheder. 
Det bliver spændende at følge. Planen 
er, at det skal stå færdigt inden jul. 
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Boligsocial helhedsplan HG
Den boligsociale helhedsplan, som vi 
kender i dag, udløber den 31. decem-
ber 2020. Vi har fået afslag på en ny 
boligsocial helhedsplan fra landsbyg-
gefonden med den begrundelse, at vi 
ikke er på ghettolisten. Desværre er 
vi nok tættere på ghettolisten, end vi 
ønsker. På et ekstraordinært møde med 
landsbyggefonden argumenterede vi, 
bestyrelsen for den boligsociale hel-
hedsplan, for en fortsættelse. Desværre 
uden  større held. Vi arbejder nu videre 
med en form for fortsættelse, men 
selvfølgelig i en skrabet model. Da vi år 
efter år betaler mange, mange penge 
ind til BL, som landsbyggefonden er 
en del af, er det ekstra provokerende i 
min verden, at man bare fejer os ud over 
bordkanten. At der i BL ikke sidder 
beboerdemokrater, hvor beslutninger-
ne tages, men direktører for de store 
boligselskaber i København, gør ikke 
min harme mindre.

Andelen af fremmede / nye danskere 
vokser alt for voldsomt i HG. I Danmark 
er der 19.2% fremmede, i HG er tallet 
over 50%, og det stiger støt. Det er slet 
ikke i orden. Har vi værktøjer, så vi kan 
bremse denne  stigning? NEJ overho-
vedet ikke. Landspolitikerne har lavet 
en ghettoplan uden at give os værktøjer 
til at styre indflytningen, så vi undgår 

for mange fremmede i HG. Det ville 
være den perfekte plan at fordele de 
fremmede ud over hele Danmark. Nu 
vil der være nogle, som opfatter dette 
som racistisk, men det er realiteter, og i 
værste fald havner HG på ghettolisten, 
fordi landspolitikerne ikke har givet os 
værktøjer til at styre indflytningen.

250s
Efter voldsom storm på vores lokalpo-
litikere er det lykkedes at få ændret på 
buslinjerne, så der bliver flere afgange 
fra og til HG. Buslinje 68 bliver opgra-
deret fra sidst på året, og med hensyn 
til bus 250s er der flere muligheder i 
luften, flere forskellige ruter er i spil, til 
næste gang busruterne bliver planlagt. 

Hvis vi endnu engang bliver snydt, så 
vil jeg lige gøre opmærksom på, at 2021 
er valgår. Kommunalvalget foregår til 
november, og her vil det jo være muligt 
at stemme på nogen, som VIL HG, men 
lad os nu se, hvordan busruterne kom-
mer til at se ud efter nytår.

Som den seneste servicemeddelelse 
udelukker jeg ikke, at der kommer en 
lokalliste på stemmesedlen.

Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand   

Udfyld de tomme felter, så hver søjle og række indeholder alle tallene 
fra 1 til 9 præcis en gang. 

Navn

Adresse

Telefonnummer

Der er indkommet 9 løsninger af marts måneds sudoku. 
Erling Pedersen, HG 5, 15.mf. har vundet lodtrækningen 
om en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 9. november og 
deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer. Løsning på marts måneds sudoku

September 2020
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Nyt fra AAB
AAB, AFD. 52
Høje Gladsaxe 11-19 & 44-82

Viceværtkontoret
Kenneth Kjer 
Mandag til fredag 
kl. 09.30-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vicevært: vv-aab@fd-hg.dk

Afdelings kontoret 19, st.mf. 
Telefon 39 67 19 40
Afdelingsformand
Henning Schütt, Høje Gladsaxe 17, 15. tv. 
Telefon 39 66 47 13
Bestyrelsen kan træffes den første tirsdag 
i måneden kl. 18 - 18.30

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

AAB nyt september 2020
Vi håber, at alle beboere har nydt som-
meren med de varme og solrige dage. 
Det er noget ganske andet nu – mere 
dansk, må man sige; men vi har lov at 
håbe på en god sensommer  

Vi har fået vores dørtelefonanlæg – for-
håbentlig til glæde for alle.                      

Hvis man bliver vidne til hærværk på 
anlægget, bedes man straks melde det 
til bestyrelsen.

Elevator 11 vil desværre fortsat være 
ude af drift i 2 - 3 måneder endnu, da 
den skal have nyt styresystem og nye 
kørebælter. Derefter skulle den, som 
ny renoveret, fungere perfekt.

Der bliver snarest påbegyndt tagreno-
vering for blok 24, 25 og 26. Taglem-
mene skal udskiftes, og der skal lægges 
nyt tagpap på. 

Vores gode ejendomsfunktionær, 
Bülent, skifter job til 3B. Han fortsætter 
i vagtordningen, så vi vil fortsat nyde 
godt af ham. TAK til Bülent, som vi har 
været meget tilfredse med!                                 
Vi siger velkommen til Torben, som 
kommer i Bülents sted. Tag godt imod 
ham.                                                      

 Fremadrettet består teamet således 
af: Kenneth, Torben og Murat. Sidst-
nævnte er faldet godt til 
Med hensyn til den nye Helhedsplan 
arbejdes der nu med en plan B, idet vi 

ikke længere kan få tilskud fra Lands-
byggefonden. Vi må se, hvilke midler vi 
kan få af kommunen og boligorganisa-
tionerne, og ud fra dette se, hvad vi kan 
udrette.                             
                                                                                       
Den nye Helhedsplan har bl.a. med det 
nye Bydelshus i Høje Gladsaxe at gøre. 
Planen er, at biblioteket flytter frem til 

det store lokale ved siden af My Home. 
Samme sted skal der være aktivitets-
klubber og café.

Vi ønsker alle beboere en god sensom-
mer !            
        
Med venlig hilsen fra 
AAB bestyrelsen                                                                                                   

Priser på
selskabslokalerne:

1.
Selskabslokale A:
Depositum kr.     300,- 
Leje kr. 1.000,-   
Garanti kr.     500,- 

Selskabslokale B:
Depositum kr.     150,- 
Leje kr.     750,-  
Garanti kr.     350,- 

Lejerne i H.G. kan leje lokalerne til afholdelse af 
familiefester o.l. på følgende grundlag:
1. Lejemålets anledning omfatter lejeren samt 
dennes husstand.

2. Lejemålets anledning om fatter familie til lejeren 
uden for husstanden.
I begge tilfælde er det en betingelse, at det er den 
an svarlige lejer i H.G., der reserverer lejemålet og 
underskriver lejeaftalen med de dermed følgende 
forpligtelser og ansvar ifølge reglementet.
Lokalerne lejes ikke ud til klasse og ungdomsfester.

2.
Selskabslokale A:
Leje kr. 1.200,-  

Selskabslokale B:
Leje kr.     900,-  

Depositum og garanti det samme.
Øvrige oplysninger fås på Inspektørkontoret.

Aut. El-installatør 
Lerhøj 13 • 2880 Bagsværd
Telefon 44 49 04 51
Telefax 44 49 04 21
www.km-el.dk

Karsten Mortensen A/S K. M. Kommunikation A/S Karsten Mortensen VVS
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Nyt fra AB
AB
Viceværtkontoret
Høje Gladsaxe 47, st. 
Telefon 39 66 36 47
Mandag til fredag kl. 09.00-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-abg@fd-hg.dk

Afdelingsformand
Flemming Larsen, 
Høje Gladsaxe 43, st. tv. 
Telefon 39 67 31 61

Blok 13: Nr. 41-49
Blok 11: Nr. 61-69

Formand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Sommeren i afdelingen, er gået rime-
ligt godt. Det har godt nok været varmt, 
og der er målt helt vilde temperaturer 
på altanerne. Men nu er vi tilbage med 
normalt dansk vejr.

Corona har selvfølgelig fyldt rigtig 
meget, og vi har måttet lave forskellige 
regler blandt andet for brug af elevator,  
vaskerier, viceværtkontor og vores  
ansatte.

Alt dette for at smitten ikke skulle 
brede sig i afdelingen og HG.

Kæmpe ros til de mange beboere, der 
har hjulpet andre med indkøb og andet.
Flere har gjort ekstra rent på reposer 
og forstuer, tak for det.

Der har været et godt samarbejde i 
Fællesdriften, og der har været mange 
samtaler med de andre formænd.
Desuden daglig kontakt med næstfor-
mand Michael Gravengaard.
Administrationen og chefinspektør 
Ivan har også været en stor hjælp.
Hver dag har jeg skrevet på nettet, så 
man kunne følge lidt med.

Vores HG og vores præst Morten 
Miland, har også været med til at holde 
humøret oppe med 'Syng med fra alta-
nerne'.

Vi glæder os, til vi får de gamle tider 
igen, uden Corona.

Opgangsmøde 
En beboer og Vores HG havde indkaldt 
til et møde for beboerne i nr. 41 og 49, 
vedrørende unge på brandtrapperne.
Mødet blev holdt i Glasoverdækningen, 
hvor politiet og Gladsaxe kommune 
samt afdelingsbestyrelsen deltog.
Der var rigtig mange beboere, der var 
generet af de unge, og nogle var blevet 
truet.

Der kom en del forslag frem, og der 
bliver indkaldt til et nyt møde. Dem, 
der arbejder med de unge, kender dem 
og må fortælle politiet og kommunen, 
hvem det er, så der kan gøres noget ved 
problemet.

Politiet har efterfølgende fået fat i flere 
på brandtrappen. Afdelingsbestyrelsen 
arbejde videre med løsningsforslag.

Blok 11
Så fik vi ny asfalt på nordsiden af blok 
11, og det var virkelig tiltrængt.

Vi fik lidt flere parkeringspladser, og 
båsene er blevet lidt bredere, så man 
undgår ridser og skrammer på dørene 
og, ikke mindst, kan komme ind og ud 
af bilen.

Afdelingsbestyrelsen synes, resultatet 
er godt, og det ser flot ud.

Grille Blok 11 
Sidste år bad vi om forslag fra bebo-
erne, og der var et ønske om en grill.
Vi har derfor sat to grille op, en ved 
legepladsen, som ønsket, og en på 
græsset.

Vi kan se, at flere allerede har brugt 
dem, og vi  håber, at de bliver brugt 
flittigt.

Bøgehæk
Bøgehækken i blok 13 er blevet trim-
met og har fået en  ordentlig omgang.
Det har givet meget luft og har hjulpet 
godt på udsynet.

Haver
Vi har en energisk beboer, Lars fra nr. 
41, som går meget op i vores små haver.
Han har ordnet hele området og plantet 
blomster flere steder på arealet.

Desuden har han lavet et vandingsan-
læg, så det er blevet nemmere at vande.
Stor tak til Lars.

Du kan spørge viceværten, om der er 
kasser ledige.

Altaner
Der er igen problemer med, at folk ka-
ster ting ud fra altanerne.
Folk kaster cigaretter og andet ud, som 
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Kom og tal 
med din 
afdelingsbe-
styrelse den 
tredje torsdag i 
måneden (dog 
ikke i juli) 
kl. 17-17.30.

Vi sidder i 
mødelokalet i 
nummer 104.

3B
Vicevært: Mohammed Fadail
kontor Høje Gladsaxe 104, st. 
Tlf. 39 67 72 60

Mandag til fredag kl. 09.00-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse

Afdelingsformand:
Formand Birgit Olin, HG 25, 11.tv. 

Kontoret:  fb3037@mail.dk
Højhus  blok 15: Nr. 21-29
Kontakt: Birgit Olin, 
  HG 25, 11. tv. 

Firkanten  blok 27: Nr. 84-94
  blok 31: Nr. 96-104
  blok 32: Nr. 106-114
  blok 28: Nr. 116-126

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Nyt fra 3B
enten lander på altanerne eller hos 
beboerne i haverne.

Husk nu, det er forbudt og tænk nu på, 
at andre skal samle jeres affald op.

Stigeledninger/faldstammer
De sidste stigeledninger og faldstam-
mer er nu blevet udskiftet, og det var 
lejlighederne i midten i nr. 43 og 45.
Vi er nu færdige i blok 13, og næste år, 
bliver blok 11 lavet.

Bus
Jeg har haft en samtale, med trafik-
udvalgets formand Ole Skrald. Han 
oplyser, at det bliver vedtaget på mødet i 
oktober, at 250s kommer tilbage til HG.
Det bliver hver anden bus, der kommer 
forbi HG.

Desuden er det jo vedtaget, at 68 skal 
køre oftere, også om aftenen. Vi har 
også 4a, så vi er godt dækket ind i Høje 
Gladsaxe.

Sikke en dejlig nyhed.

Helhedsplan
Vi har haft møde med Landsbyggefon-
den, og desværre betyder de nye regler, 
at vi ikke kan komme i betragtning til 
de penge, der er i puljen.
I dag skal man være på ghettolisten, 
hvis man skal have penge til en hel-
hedsplan. På en måde, er det jo dejligt, 
at vi ikke er på ghettolisten, men det 
betyder, at vi efter 12 år må sige farvel 
til de ansatte i Vores HG, når helheds-
planen udløber 31 december.

Vi forsøger at komme til at køre en 
mindre udgave, så vi kan forsætte med 
Pulsen og nogle aktiviteter.

Der er bred enighed om at finde midler, 
og kommunen vil hjælpe til.

På afdelingens vegne
Flemming Larsen
Formand   

Motionsklubben havde 25 års jubilæum i februar, og bestyrelsen havde 
planlagt en fest i maj, men desværre gjorde corona det ikke muligt. Vores 
medlemmer skal ikke "snydes", så derfor holder vi et lille arrangement i 
forbindelse med generalforsamlingen. Dato, tid og sted vil fremgå sammen 
med opslaget om generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Pølsevogn kl. 17-19

Punkt 1
Tilstede var: Bestyrelsen i 3B,
Mikkel Selander, driftschef 3B,
Trine Petersen, sekretær 3B,
Solvej Strømsted, regnskab KAB,
Iris Gausbo, næstformand 3B,
Ivan Kjær, inspektør og
Christine Bille, Vores HG

Beboere i alt: 35 husstande, 38 beboere, 
fem fuldmagter

Formanden bød velkommen.
Ny funktionær Bülent.

Iris blev valgt til dirigent

Ref.: Birgit og Trine
Stemmetæller: Abdel, Pia Jørgensen, 
Iben Andresen.

Forretningsordenen er godkendt.

Ordinært afdelingsbeboermøde onsdag 2. september 2020 kl. 19.00
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Punkt 2
Formandens beretning.
Spørgsmål: Iben har spørgsmål til 
køkkener. Mikkel svarer Iben, at vi 
holder et ekstraordinært køkkenmøde. 
Godkendt.
Tre stemte imod.

Punkt 3
Regnskabet: Solvej Strømsted, KAB
Ingen spørgsmål.

Punkt 4
0 huslejestigning i 2021. Budget.
Michael B.: Løn til funktionærer er 
steget
Mohammed: Helhedsplanen. Christine 
Bille  fra Vores HG svarer. 3b adm. Hel-
hedsplanen. Kun boligforen. på ghet-
tolisten kan få penge til Helhedsplanen.  
Pulsen og Tryghed, vi mangler penge.
Iris siger, at 3b arbejder for at hjælpe.
Vedtaget. To stemte ikke.
Antennebudget vist, en stigning på 3 kr.

Punkt 5
Behandling af forslag. Læsepause syv 
minutter.
Spørgsmål: Fodring af fugle. Taget til 
efterretning.
Spørgsmål: Haverne må bruge kulgrill.
Ny ændring: Grillkul skal tændes op 
uden for haven. Optænding uden for 
haven, man skal tage hensyn til over-
boer og naboer.

Vindretning tages i betragtning.
Nedgravede trampoliner på legeplad-
sen kommer.
Trampoliner er forbudt i haverne.
Enstemmigt vedtaget.
Forslag 2. Elstandere i HG
Forslag 3. Også vedrørende elstandere:
Ivan svarer: Byens Arena i samarbejde 
med Gladsaxe Kommune. De er i gang 
med en løsning. Fælles med de andre 
boligselskaber.

Forslag 4. Facaderenovering i højhuset 
på nordsiden.
Ivan: To andre boligselskaber er i gang, 
FSB og Lejerbo, vi afventer deres 
resultater.

Forslag 5, 25.st.tv.
Maling af plankeværk.
Iris svarer fra Ivan og Mikkel, bebo-
erne skal gå til inspektøren.

Forslag 6, 25, st.tv.
Dørtelefoner på sydsiden (legeplad-
sen).
Ivan: Vi vil arbejde på et tilbud, så ven-
der Ivan tilbage.

Forslag 7, 23, 6.tv. 
Ønske om  fibernet.
Ivan: Det har vi allerede i kælderen 
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med youSee. Vi er bundet i otte år. Fast-
speed koster 249 kr. Fibia koster 349 kr.
Iris: Vi kan ikke stemme om det, da det 
vil koste mange penge. Ivan undersø-
ger det.

Punkt 6 
Birgit L og Arne Olsen er på valg som 
bestyrelsesmedlemmer.
Mohammed Sobhie, som bor  i Firkan-
ten.
Afstemning: 54 Arne afd. best.
56 Birgit afd.best.
47 Mohammed suppleant, men ønsker 
ikke denne post.
Jane og Jama: Valg af suppleanter
Bente Vilbrandt og
Abdel Abdil  stiller op stiller op som 
suppleanter:
Jane 64 Valgt
Bente 24
Abdel 54  Valgt
Jama 47 Valgt

Evt. Christine Bille
Tryghedvandring 10. september.
Mødet starter med mad, og vi går sam-
men rundt i HG sammen med politi, 
SSP og repræsentanter fra kommunen.
Biblioteket flytter til forsiden af Centret 
som bydelshus med flere forskellige 
aktiviteter.
Kom med ønsker til, hvordan huset skal 
indrettes.

Spørgsmål om rækværket i nr. 126, 
st.tv. skal males.
Meget ukrudt fra 106-114
Ivan: lover de går i gang med ukrudt i 
morgen.

Spørgsmål: Kommer der noget nyt om 
køkkener i aften?
Iris svarer: Der kommer snarest et 
møde kun om køkkener.

Bruno:  Affaldsposer, beboerblad m.m. 
kunne de komme med det hele samme 
dag.
Iris: Det er inspektørkontoret, der 
styrer det.

Sluttede kl. 21.00.

Ref. Birgit Larsen   

Kirken i Høje Gladsaxe

N Y H E D E R  F R A 
H A R A L D S K I R K E N

Barnedåb i Haraldskirken
For tiden har vi suverænt mange barnedåb og for nylig fik lille Elliot sit navn. 
Hvilke tanker har hans forældre om dåben, og hvad betyder Haraldskirken for netop deres familie? 
Det tog vi en snak med dem om... 

„Vi er egentlig ikke selv vildt kristne eller noget, men vi har haft tilknytning til Haraldskirken i rigtig 
mange år på grund af vielser og begravelse gennem tiden. Tilhørsforholdet gjorde det egentlig me-
get naturligt for os, at Elliot skulle døbes. Og så betyder Morten, præsten, rigtig meget for os, fordi 
han har været der alle årene. 

Derudover ser vi kirken som et sted med plads til 
alle, hvor alle er velkommen og kan komme når 
man har lyst og brug for det. Et sted, hvor man 
bare være til uden så meget andet.  

Kirken, troen og religion er noget folk kan finde 
støtte i, både i svære og glædelige tider, og må-
ske særligt i de svære tider kan det være rigtigt 
vigtigt. Haraldskirken er et sted, hvor folk kan 
lægge sorgen, uanset om man er troende eller 
ej, og det vender tilbage til det afgørende for os. 
Nemlig, at kirken er et sted vi gerne vil støtte op 
om, fordi der er plads til alle og alle er velkom-
men.” 

– Mor Rebecca og Far Martin.

HG kirkesider september 2020.indd   1HG kirkesider september 2020.indd   1 03.09.2020   08.3403.09.2020   08.34
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Lysfest - for  
vores kære døde
Alle Helgens Søndag 1. november 
Lysgudstjeneste kl. 10.00 

– Giv et navn på dagen, så vil  
det blive læst op under  
gudstjenesten, og vi tænder  
lys for hver enkelt. 

Man kan også tænde lys  
uden at sige navne.

Høstfest - for alt det levende
Søndag 4. oktober

Familiegudstjeneste kl. 10.00 
Festligt pyntet op i kirken med korn og frugt 
og grønt, og dagens historie om Jesus hand-
ler om at alle er inviteret til Guds bord. 

Kirkefrokost efter gudstjenesten: 
Vi synger ”Marken er mejet”, og tandlæge 
Mette Samuelsen fortæller fra rejser til 
Rwanda og Palæstina med TUG –  
Tandsundhed Uden Grænser. 

HG kirkesider september 2020.indd   2HG kirkesider september 2020.indd   2 03.09.2020   08.3403.09.2020   08.34

Næste gang:  
Torsdag d. 8. oktober kl. 17:30. 

Høje Gladsaxe Spiser Sammen den anden  
torsdag i hver måned i Haraldskirken. 

Nogle af kirkens fantastiske frivillige har sørget for 
menuen, så det eneste du skal medbringe er dig selv og dit 

gode humør. 

Vi starter i kirken og finder ro til dejlig musik og ord at tænke 
over. 

Arrangementet er gratis og alle er hjerteligt velkomne. 

Pga. corona-restriktioner er maks. antal deltagere dog  
40 pers. og tilmelding er påkrævet. 

Tilmeld senest mandag d. 5. oktober til Line på tlf. 30320370. 

Det vil være muligt at købe øl, vin og sodavand. 

International gudstjeneste
Mandagsmøde

Mandag d. 5. oktober kl. 13:30
kommer historiefortælleren Lis  
Toelberg med fortællingen  
“En Kærlighedshistorie”. 

Hvis kærlighedshistorie der er tale 
om, må du jo komme og høre... 

Mandag d. 2. november 
kl. 13:30 
kommer Michelle Steinmüller,  
der er cand. mag. i Psykologi  
og Filosofi. 

Kom og vær med når efter-
middagen vil være  
“I Filosofiens hjørne”. 

HØJE GLADSAXE 
 

Spiser sammen 
– For det er så  

kedeligt at spise alene

d. 27. september kl 14:30

Engelsksproget gudstjeneste i Haraldskirken 
v/ sognepræst Morten Miland Samuelsen.

Gudstjenesten oversættes til farsi.

Denne søndag er vi så heldige at få besøg af beboere 
fra Center Avnstrup og Sjælsmark. Der vil blive læst 

og sunget på farsi, arabisk og engelsk. 

Vi kan glæde os til et persisk kor og kage i forbindelse 
med gudstjenesten.

HG kirkesider september 2020.indd   3HG kirkesider september 2020.indd   3 03.09.2020   08.3403.09.2020   08.34
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Mød op og hjælp et par timer       
Der er planlagt affaldsindsamling i hele Høje Gladsaxe 

På lørdag den 19. september '20                                                     

samme dag er der global affaldsindsamling, så vi er en del af 
noget større. 

Vi mødes i ”overdækningen” ved nr. 21 kl. 9.30  

Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op. 

Vi bliver inddelt i hold og får udleveret ”hapsere”, handsker 
og sække. 

Derefter får vi tildelt et område i HG som vi ”renser” for affald. 
Hvor længe det varer er frivilligt, men senest kl. 12 er vi færdige. 
Der vil undervejs og efter indsamling være drikkevarer til alle de 
frivillige. 

Håber at se rigtig mange beboere. Bestyrelser og gårdmænd er 
selvfølgelig også hjerteligt velkomne. 

Med venlig hilsen
Bruno Jacobsen HG 106 tlf. 20 40 60 09
Anni Auckbur HG 11 tlf. 25 36 66 32
Ring hvis i har spørgsmål   

Nu skal vi igen gøre rent 
i Høje Gladsaxe

H A R A L D S K I R K E N S  K A L E N D E R 

Lige til at hænge op ...

KONTAKT DIN KIRKE  
Kirkens kontor
Høje Gladsaxe Torv 3 

mail: haralds.sogn@km.dk

Sognepræst
Kontakt Kirkekontoret

Kirkens kontor kontaktes på  
telefon 3969 0370 tirsdag og 

torsdag kl. 10-13 

Personlig henvendelse kun  

efter aftale

Se alle de andre detaljer på 

www.haraldskirken.dk 

… eller download app’en 

Kirkekalenderen med alle 

Folkekirkens gudstjenester

HARALDSKIRKEN
w

w
w

.haraldskirken.dk

SEPTEMBER

15.9  kl. 19:00  Valgforsamling

20.9 kl. 10:00  Højmesse

21.9  kl. 13:30  Lystændingsandagt

24.9  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

25.9  kl. 16:00  Familiefredag

27.9  kl. 10:00  Højmesse

27.9  kl. 14:30  International gudstjeneste

28.9  kl. 13:30  Lystændingsandagt

OKTOBER

4.10 kl. 10:00  Høstgudstjeneste

5.10 kl. 13:30  Lystændingsandagt

5.10  kl. 14:00  Mandagsmøde

8.10  kl. 17:30  HG spiser sammen

11.10 kl. 10:00  Højmesse

18.10 kl. 10:00  Højmesse

19.10 kl. 13:30  Lystændingsandagt

22.10 kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

25.10 kl. 10:00  Højmesse

26.10 kl. 13:30  Lystændingsandagt

30.10 Kl. 16:00 Familiefredag

NOVEMBER

1.11  kl. 10:00  Højmesse – alle helgen

2.11 kl. 13:30  Lystændingsandagt

2.11 kl. 14:00  Mandagsmøde

8.11 kl. 10:00  Højmesse

Ret til ændringer forbeholdes

INDSAMLING I HARALDSKIRKEN 
Vi samler ind til dem, der på grund af corona er 
svært presset. Til dem, der har mistet deres arbejde 
eller på anden vis er påvirket i deres økonomiske 
livsgrundlag. Vil du støtte op og yde et bidrag, der 
kan få kæmpe betydning for de mennesker, der  
modtager hjælpen? 

Så kan du give din støtte via: Mobilepay 358235 

På forhånd af hjertet tak 
❤
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. . . også B-ordning

NÅR DER SKAL MALES
city gruppen a/s
38 10 73 03 / 20 81 51 04

city gruppen a/s

• Tilslutning af vaske- og 
opvaskemaskiner

• Rensning af afløb
• Levering og montering af 

sanitet, baderumsmøbler, 
blandingsbatterier og 
køkkenvaske

• Find inspiration på vores 
linksamling eller kontakt os

Varme og vand a/s
Glerupvej 6
2610 Rødovre
Tlf. 36 72 00 78

info@varmeogvand.dk
www.varmeogvand.dk

(tidligere Svend Breils Eftf. ApS)
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HELHEDSPLANEN 
  Vores HG 
  En verden 
 af muligheder

Åbningstider
Vi er typisk på kontoret 
ml. kl. 10 og 15, men 
lav gerne en aftale, så 
er du sikker på at få 
fat i den du gerne vil 
snakke med. 

Høje Gladsaxe Torv 2B 
Telefon 39 69 36 51

Majbrit K.  Mouridsen
mamo@kab-bolig.dk

24 91 94 35

Jens S. Frederiksen
jesf@kab-bolig.dk

21 55 77 69
 

Christine Bille
sekretariatsleder

chbi@kab-bolig.dk 
24 93 19 47

Monique Nielsen
monne@kab-bolig.dk 

26 12 25 44 

Nikolaj Rasmussen 
studentermedhjælp
nikras@gladsaxe.dk

21 84 47 25

Stefanie Hansen
Sundhed

sthoha@gladsaxe.dk 
30 68 53 96

Maja M. Nidløse
Praktikant

prxmmn@kab-bolig.dk
21 48 02 96

Kære alle, 
Tak for en dejlig sommer, selvom den 
selvfølgelig stadig var præget af corona, 
og meget af det planlagte ikke lod sig 
gøre. Selvom det ikke blev til en som-
merfest i år, fik vi heldigvis alligevel 
uddelt prisen "Årets nabo". En stor tak 
til alle jer, som hver dag er en god nabo 
og dermed gør Høje Gladsaxe til et dej-
ligt sted at bo. 

Sommeren
Grundet corona havde regeringen 
prioriteret ekstra midler, så børn og 
unge kunne få en god sommer. Gen-
nem Gladsaxe Kommune var der også 
midler til både HG og aktiviteter i hele 
kommunen – fx på idrætsanlæggene 

og på hovedbiblioteket. Vi fik mulighed 
for at lave et endnu mere omfattende 
sommerferieprogram, end vi plejer, til 
stor glæde for både børn og forældre. Vi 
havde ansat en gruppe seje unge, som 
bor eller færdes i HG i sommerferie-
jobs, der lavede masser af aktiviteter. 
Hver mandag var lokalpolitiet tilstede 
i HG – først til sommermix på græsset 
og derefter rundt i området – hvor man 
kunne komme forbi til en snak.

Byens Arena – nyt fra kommunen
Inden sommerferie var der mulighed 
for at komme med input til beplantnin-
gerne i efteråret på Byens Arena – både 
til arrangementet 3. juli og skriftligt. 
Der kom mange fine input – som 

hovedsageligt pegede på masser af 
træer, farver, dufte og blomster. Mange 
ønskede noget spiseligt, mens andre 
ønskede flere siddepladser – under 
klatrende planter.

Der blev peget på den del af Byens 
Arena, som ligger nærmest centret 
som det mest optimale sted at plante. 
Så det er der, der startes. P.t. skitserer 
Byafdelingen planen, og arbejdet 
starter i oktober måned. Der kommer 
mere information, når planen er færdig. 
Arbejdet forventes færdigt inden jul. 

Byafdelingen har sikret 20 træer, som 
måtte fældes ved Gladsaxe Kirkegård. 
Træerne vil indgå i begrønningen af 
Byens Arena og ligger derfor p.t. på 
Arenaen. Stammerne er et yderst godt 
grundlag for øget biodiversitet og leve-
sted for insekter og svampe. 

Efteråret
Corona sætter selvfølgelig stadig be-
grænsninger på efterårets aktiviteter, 
men vi har åbent i Pulsen igen – men 
med særlige forholdsregler og færre 
deltagere.  Følg med på Facebook 
og ved skilte i Pulsen i forhold til 
retningslinjerne. Som du kan læse om 
andetsteds, er vi også i gang med at 
gøre rammerne i Pulsen endnu bedre 

for både de mange eksisterende og de 
nye aktiviteter. 

På kontoret vil vi gerne byde velkom-
men til Maja, som skal være i praktik 
hos os resten af året – håber I vil tage 
godt i mod hende. Tak til Julie, som var 
ansat over sommeren til at hjælpe med 
de mange aktiviteter. 

Mange hilsner fra Vores HG    

Hej, jeg hedder Maja og studerer til 
dagligt pædagogik og psykologi på 
RUC. Jeg er i midten af august startet 
som ny praktikant hos Vores HG og 
får fornøjelsen af at være her indtil 
december. 
Jeg glæder mig til at møde jer alle  
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Med udsigten til en anderledes som-
mer i Danmark blev der skruet godt op 
for sommerferieaktiviteterne i Høje 
Gladsaxe. Derfor har sommeren været 
fyldt med nye og sjove aktiviteter, og vi 
takker alle dem, som har haft lyst til at 
være med.

Hver mandag eftermiddag er der blevet 
afholdt HG’s Sommermix. Her har 
du blandt andet kunnet møde Politiet, 
Sundt Liv Vejledningen, Ung i Glad-
saxe, Natteravnene og vores ungeam-
bassadører. 

Som afslutning på en god sommer blev 
den sidste HG’s Sommermix gjort lidt 
ekstra særlig. Vi afholdt en affaldsind-
samling for børn, hvor der blev samlet 
hele fem store sække affald ind, og der-
udover fik alle deltagerne deres affalds-
hapser med hjem, så de forhåbentlig 
kan være med til at holde HG ren og 
pæn i fremtiden. Afslutningsvis kom 
Frederik Konradsen og gav koncert, og 
vi kan vist roligt sige, at han fik charme-
ret sig ind hos både børn og voksne. 

TAK FOR 
EN GOD SOMMER I HG
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Hen over sommeren har børn og unge 
kunnet lave forskellige aktiviteter 
sammen med vores seje ungeambas-
sadører, som ud over at være gode 
rollemodeller, også har repræsenteret 
forskellige lokale foreninger og 
aktiviteter. Sammen med ungeambas-
sadørerne har flere børn prøvet kræfter 
med basketball, taekwondo, softball 
samt en masse kreative aktiviteter 
som vandmaling, smykkeværksted og 
papirfoldning.
Gladsaxe Bokseklub og AB Cricket har 
stået for at afholde træninger lokalt her 
i HG, og vi har været meget glade for 
vores samarbejde. 

Hen over sommeren er der blevet af-
holdt to udflugter – en til Den Blå Planet 
for børnefamilier og en tur for børn og 
unge til Go Monkey Klatrepark. Mens 
man på Den Blå Planet blev fascineret 
af det fantastiske dyreliv under vand, 

blev man udfordret på højdeskræk og 
balance hos Go Monkey Klatrepark. 

Natur-Detektiverne har også været på 
tur til den nærliggende Klimasø. Der 
blev udleveret fiskenet og spande, og 
så kunne både børn og voksne gå på 
opdagelse i søens dyreliv. 

I starten af sommeren var Cirkus Panik 
på besøg. Her fik en masse børn mulig-
hed for at komme i lære som cirkusar-
tist en hel uge, og deres hårde arbejde 
blev fremvist på en parade rundt i 
området samt en forestilling, som man 
kunne se live på Facebook. 

Til sidst blev der også afholdt en mini-
golfturnering. Det blev til i alt fire hel-
dige og dygtige vindere (to voksne og 
to børn), som nu kan få glæde af deres 
helt eget minigolfsæt.    

Kæmpe stort tillykke til både Evy 
Blindbæk samt A. Jadi & D. Al-Haboubi 
med prisen som "Årets nabo" i 2020. 

ÅRETS NABOER I HG

I har udvist fantastisk naboskab. Evy 
har fået prisen for at tage godt i mod 
en nyindflyttet nabo og A. Jadi & D. 
Al-Haboubi har fået prisen for at hjælpe 
deres daværende naboer ud over al 
forventning i en svær tid. 

Tak fordi I – og alle nominerede – er 
gode naboer!   

2020
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Mød sundhedsvejlederne fra Forebyggelsescentret til en snak 
om sundhed og muligheder for dig. 

I Sundt Liv Vejledningen vil der være mulighed for at blive vejet 
og få målt blodtryk. 

Alle kan komme uden aftale, og vejledningen er anonym. 
Mødested:

Beboerhuset Pulsen
Høje Gladsaxe Torv 2B

SUNDT LIV VEJLEDNINGEN  
Hver torsdag kl. 14.00-16.00

ET TILBUD TIL DIG MED 
TYPE 2 DIABETES!

Mit navn er Stefanie, og du kan møde 
mig i Høje Gladsaxe, hvor jeg sammen 
med dig sætter fokus på type 2 diabe-
tes. Der bliver løbende startet nye hold 
med udgangspunkt i dine ønsker og 
behov. Det kan f.eks. være et gå-hold 
eller et madlavningshold. 

Vil du gerne i gang med nye sunde vaner, men mangler støtte 
til at tage det første skridt. 

Hvis du gerne vil høre mere, så kontakt 
mig endelig. 
Jeg kommer fra Gladsaxe Forebyg-
gelsescenter, men sidder til daglig i 
”Vores HG” på det boligsociale kontor, 
Gladsaxe torv 2b.

Kontakt mig på tlf.: 30 68 53 96 eller 
e-mail: diabetes@gladsaxe.dk   
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I løbet af de sidste måneder har unge 
fra HG skabt stærk fotokunst om 
deres eget område. Det startede under 
corona-nedlukningen, hvor det hele 
foregik digitalt og fortsatte, da det igen 
blev muligt at mødes fysisk.

I samarbejde med ngo’en Turning 
Tables har de unge i området fået 
mulighed for at lære og engagere sig 
i de kunstneriske, tekniske og sociale 
kvaliteter, der opleves i fotografiet og 
filmmediet – ikke mindst, når man 
bruger kunsten til at fortælle sin egen 
eller sit kvarters historie.

Fortællingerne i deres billeder hand-
ler bl.a. om det stærke naboskab, der 
eksisterer på tværs af aldre, kulturelle 
og sociale baggrunde. De unge har 
selv ønsket at bidrage til det gode na-
boskab, og det har de bl.a. gjort ved at 
skabe en postkort-serie med deres eg-
ne billeder, som de har valgt at omdele 
til deres ældre naboer i HG. Udover en 
lille hilsen bag på postkortene fortæl-
ler motiverne historier om modgang, 
medgang, sammenhold, venskab og 

HG SET GENNEM 
UNGES KAMERALINSE

kærlighed – set gennem de unges egne 
øjne under corona-nedlukningen.

En af de unge fortæller: 
“Altså, nu er vi sammen på en anden 
måde – vi laver noget helt andet sam-
men. Vi mødes ikke længere rundt 
om Fifa og sofaen. Nu mødes vi for at 
tage billeder. Det er en fed måde at 
være sammen på. Vi lærer nye ting om 
fotografiet, og vi er sammen om det. 
Ting, vi så taler om bagefter og tager 
med tilbage til klubben, og man kan se, 
hvor meget de andre i klubben gerne vil 
være med.“
             
Forløbet kulminerede 21. august, da 
en del af de unges billeder er blevet til 
fotoudstillingen ”Stemmer fra Høje 
Gladsaxe”, som åbnede på Kirketorvet. 
De unge lavede samtidig nogle film, 
som blev vist til åbningen på Høje Glad-
saxe Bibliotek og efterfølgende bliver 
delt online. 
           
Fotoudstillingen er skabt af 15 unge i 
alderen 15 til 20 år – alle er de født og 
opvokset i og omkring Høje Gladsaxe. 

Forløbet og udstillingen er et samarbej-
de mellem Turning Tables og Vores HG 
– den boligsociale helhedsplan i HG, 
som er et samarbejde mellem boligor-
ganisationerne, kommunen og politiet. 
Det er en del af projektet Forebyggelse i 
Fællesskab.   
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I efteråret bliver der udsat vilde heste 
af racen Konik i Høje Gladsaxe Parken.  
Hestene, som  kommer, har altid levet i 
naturen, året rundt og vil dagligt blive 
tilset af dyrepasseren i Børnehuset 
Mosen. 

Formålet med udsætningen af heste er:
1.  Øge biodiversiteten ved at 

”efterligne naturens egne 
processer”.

2.  At styrke områdets rekreative 
oplevelser.

3.  Udbrede et natursyn, der giver 
plads til en mere vild, rig og 
mangfoldig natur.

For at sikre naturværdierne i Høje 
Gladsaxe Park, hvor der endnu er me-
get god natur tilbage, ønskes det at 

VILDE HESTEVILDE HESTE  
I HØJE GLADSAXE PARKEN

efterligne naturens egne processer via 
helårsgræssende naturheste. Tanken 
er, at arealerne om sommeren kun 
bliver svagt græsset og dermed giver 
blomster og insekter gode vilkår. Om 
vinteren sørger hestene for at bide vis-
sent græs og buske ned, så de lysåbne 
områder fortsat bliver holdt lysåbne. 
Det vil gavne de mange dyrearter i 
området, og dermed også de rekreative 
oplevelser i form af blomster og som-
merfugle.

Hestene kommer i løbet af efteråret, 
og der kommer et event, hvor der vil 
være mere information om dem.  Man 
må gerne gå i folden, men hunde skal 
selvfølgelig være i snor. Man må ikke 
fodre hestene, og man skal holde sig på 
30 meters afstand.    
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På initiativ fra nogle beboere i 
Høje Gladsaxe, som er glade for 
at spille krolf, har Høje Gladsaxe 
nu fået sin egen krolfbane. 
Annet, Birgit og Karin er tovhol-
dere for træningen. 

Krolf er en blanding af kroket 
og golf. Det er en god måde at 
komme ud og bevæge sig og 
være sammen med andre på. Vi 
har udstyr til alle og sørger for at 
overholde conoraforholdsregler. 
Husk at tage dine egne hand-
sker med.

Der spilles krolf tirsdag kl. 12.00 
og torsdag kl. 10.00.
Det foregår ved siden af bålplad-
sen bag ved Høje Gladsaxe nr. 
35-37

SPIL KROLF 
I HØJE GLADSAXE 

Vil du vide mere, kan du kontakte en af tovholderne: 
Annet tlf.: 41 40 18 32 
Birgit tlf.: 26 61 88 69 
Karin tlf.: 30 24 05 40    
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Projektet ”Et fælles Høje Gladsaxe” 
I ansøgningen stod der bl.a., at pen-
gene skulle bruges til at forny beboer-
huset Pulsen, så det var beboerne selv, 
der fik ideerne til den nye indretning og 
selv stod for kontakt, indkøb og andet 
nødvendigt under fornyelsen. Derud-
over skulle pengene bl.a. også bruges 
til at lave aktiviteter på tværs af de tre 

VI FORNYER 
I BEBOERHUSET PULSEN 
– SÅ LANGT ER VI KOMMET
6. december 2019 fik Høje Gladsaxe 140.000 kr. til at styrke samarbejdet og 
fællesskabet mellem menighedsplejen ved Haraldskirken, værestedet Skur 
2 og beboerhuset Pulsen. Pengene, der skal bruges på både at forny de 
fysiske rammer og aktiviteter med beboerne i Høje Gladsaxe, blev doneret af 
Lions Gladsaxe, der over fem år i perioden 2019-2023 deler 1.000.000 kr. ud 
til lokale projekter i Gladsaxe Kommune.

samarbejdspartnere og deres brugere 
for at styrke fællesskabet i hele Høje 
Gladsaxe. 

Der var lavet en tidsplan, der skulle 
have åbningsfesten klar allerede i slut-
ningen af august. Men på grund af Co-
rona blev det ikke sådan. Samarbejds-
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partnere og brugere blev sat måneder 
tilbage i processen, og der var ingen 
udsigter til, at vi kunne starte projektet 
op inden for nærmeste fremtid. 

Noget andet måtte gøres
Mens Corona hærgede i foråret, blev 
Facebook den primære måde, beboer-
ne kunne kommunikere med hinanden 
på. Facebookgruppen, ”Fornyelse af 
Pulsen – kom og vær med!”, blev opret-
tet, og her samledes beboernes ideer 
og ønsker til fornyelse af Pulsen. 

Medarbejderne i Vores HG snakkede 
med forskellige brugergrupper og 
opdaterede jævnligt siden med forslag, 
billeder og anden inspiration. Efter 
en tidsfrist på et par måneder havde 
beboerne mulighed for at deltage i for-
skellige arbejdsgrupper, hvor de ende-
lige beslutninger skulle træffes med 
udgangspunkt i de ønsker og ideer, der 
var slået op i Facebookgruppen. 

Det blev til fire arbejdsgrupper: 
Planter, vinduer og vindueskarme, 
møblering og indretning, udsmykning 
af vægge samt øvrige rum.

Prioriteringer og endelige 
beslutninger
I de fire arbejdsgrupper har vi fået lov at 
drømme stort. Der er bl.a. blevet snak-
ket om at indrette et kontor til de frivil-

lige, nye borde og stole, mere grønt og 
hyggelig udsmykning, et nyt sofaar-
rangement, et stort vægmaleri af Høje 
Gladsaxe og meget mere. Alt sammen 
noget, som skaber gode rammer for 
fællesskabet. Men med store drømme 
følger også prioriteringer, da der ikke 
er midler til det hele. Derfor mødtes vi 
på tværs af de fire arbejdsgrupper for 
at tale og blive enige om, hvad der var 
allervigtigst at få lavet.

Der er udtrykt stort ønske om nye bor-
de og stole, så de er kommet øverst på 
ønskelisten, men også at få malet væg-
ge og få mere grønt er blevet prioriteret 
højt. Det samme er frivilligkontoret, 
som vi gerne vil indrette med computer, 
printer og mulighed for at opbevare 
dokumenter og referater fra møderne i 
de forskellige brugergrupper. Det giver 
samtidig mulighed for flere beboer-
skabte aktiviteter i fremtiden.

Følg med på Facebookgruppen: ”For-
nyelse af Pulsen – kom og vær med!”, 
hvor vi opdaterer løbende, hvad der 
sker med vores beboerhus.

Vi vil også både her og på Facebook 
fortælle, hvad der prioriteres til Skur 2 
– og hvilke aktiviteter, der er ønske om 
at skabe på tværs af de tre samarbejds-
partnere.    
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MotionsklubLMK
Motion, sol og bordtennis
Kasserer: Kirsten Nielsen, HG 12, st. tv.
Ind- og udmeldelser samt salg af 
solarienøgle: 
Første onsdag i måneden mellem kl. 18-19 
efter telefonisk aftale på tlf. 27 15 09 30 
(juli, august og december undtaget)

Hobbyklubben
Værksted og billard
Formand: Sonja Lund, HG 5, 9. th.
Kasserer: Hans Erik Nielsen, HG 5, st. th.
for ind og udmelding 1. onsdag i måneden 
kl. 18-19 (juli lukket)

Solklub af 1991
Høje Gladsaxe 1-9
Formand: Henni Wermuth HG 7, 8. tv.
Møntsalg: Hos formanden
1. onsdag i hver måned kl. 18-19.
Møntsalget er lukket i juli måned.

HG Fotoklub 
Formand Helge Bendtsen, HG 10, st. th.
Henvendelse: hgfotoklub@gmail.com 
www.HGfoto.dk

Billardklubben
Conni Larsen
HG 43, st. th.Tlf. 39 67 31 61

Hobbyrummet
Nøgle til hobbyklubben kan afhentes 
på viceværtkontoret i kontortiden mod 
forevisning af huslejekvittering.
Depositum 50 kr.

lejerbo

AB's Fitnessklub
Ind- og udmeldelse:
Den tredje torsdag i hver måned på 
viceværtens kontor HG 47 st. 
I tidsrummet kl. 16-17 vil Ingrid 
Rasmussen være der. 
Ind og udmeldelse samt møntsalg er lukket 
i hele skoleferien.
Møntsalg til massagestol er:
Den tredje tirsdag i hver måned mellem 
kl. 17 og 19 

Hobbyklubben
Nøgle og indmeldelse
Vicevært
HG 31 B. Tlf. 39 69 02 94

Beboerklubben
Billard og motion
Henvendelse til 
formand René Zingenberg 
Tlf. 40 35 88 03

Hobbyklubben AAB afd. 52
Højhuset:
Hobbyklub, billard og mødelokale
Nye medlemmer optages ved 
henvendelse til: 
Formand, Alex Koch Hansen, 
HG 15, 4. th. 
Telefon 24 27 76 55

Billardklubben
Bodil Dohn
Høje Gladsaxe 72, st. tv.

Sauna/Solarium
Lavhusene 44-82
Kortsalg: Alice Hansen, HG 74, 1. tv.
1. og 3. onsdag i hver måned 
kl. 15.30-17.00. 
Formand: Dorte Jensen, HG 80, 2.tv.

Sauna/Solarium
Højhuset 11-19
Formand Heidi Drejer, HG 17, 5.tv.
Kasserer Niels Bomholt Rasmussen, 
HG 15, 11. tv.
Møntsalg/ind- og udmeldelse m.v.: 
1. mandag i hver måned kl. 18.00-19.00 
HG 15, 11. tv.

Vinklubben Gærcellen
Lavhusene 68
Dorte Jensen, HG 80, 2.tv.
Tlf. 24 60 74 75

Solarium Højhuset
Formand: 
Keld Møller
Mobil 23 24 85 86

3B Motionsklub Højhuset
Formand Diana Neustrup
Tlf. : 22 71 72 19

Billardklubben Firkanten
Formand Per Modler, HG 96 st.th.
Tlf.: 28 18 65 31

Kondiklubben
'FIRKANTEN'
Ind- og udmeldelser
Henvendelse på tlf. 22 52 63 41, 
Carsten Habekost. Husk at medbringe 
sidste huslejekvittering.

HGI
Formand: 
Tommy Torbjørnsen
40 26 79 76

Åbnings- og telefontider på Inspektørkontoret

Åbningstid: Daglig kl. 11-12 samt torsdag kl. 16-18.

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 12-13, fredag dog kl. 11-12, torsdag tillige kl. 16-18.

Telefon 39 69 47 88. E-mail fdi@fd-hg.dk

Gladsaxe-Hero Boldklub
www.gladsaxe-hero.dk
Formand : Per Sundberg
Tlf. 21 12 67 14
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Redaktion:
Ansvarshavende Jesper Loose Smith
Telefon 39 69 25 44

For AAB:
Vakant

For 3B:
Birgit Olin, HG 25, 11. tv.

For AB:
Vakant

For Lejerbo:
Trine Keis, HG 24. st.th.

For FSB:
Jan H. Mortensen, HG 39, 10.mf.

Annoncer:
Fællesdriften, Jesper Loose Smith
39 69 25 44

Høje Gladsaxe Bladet
Udgives af Fællesdriften
og redigeres af et udvalg
bestående af et medlem fra
hver af de fem afdelingsbestyrelser

Stof til bladet bedes sendt til
Fællesdriften
Høje Gladsaxe Torv 2B, 2. 
2860 Søborg
eller lægges i Inspektørkontorets
postkasse.

Stof til næste nummer, se side 3.
Meninger og synspunkter i indlæg og artikler 
dækker nødvendigvis ikke Fællesdriftens og 
redaktionens mening.

Teknisk afdeling / vagthavende ejendomsfunktionær

Telefon 39 69 53 71


