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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 4 omdeles tirsdag 24. november. Såfremt noget 
ekstraordinært ikke indtræffer, er der deadline for 
nr. 1 2021 søndag 14. februar, og bladet omdeles 
tirsdag 2. marts.

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. Så kom hestene, s 9. Ø.tv. Nyt hus i Høje Gladsaxe, s. 26. 
N.th. Et fælles hus i Høje Gladsaxe, s. 40. N.tv. Nyheder fra Haraldskirken, s. 21.

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1

Høje Gladsaxe Bladet
Høje Gladsaxe Bladet 44November 2020

 Samarbejdet og  Vores HG fortsætter
 Nyt hus i Høje Gladsaxe Information om  coronasituationen 

Seniorklubberne i Høje Gladsaxe 
Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg. Læs mere på www.SeniorklubberneHG.dk 

Vi er for alle folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe Kommune.  

 
Pc-, tablet- og smartphone- 
hjælp for seniorer og  
førtidspensionister. 

De frivillige er i fuld gang  
med at undervise i, hvordan gæsterne 
kan holde videomøder med familie, 
venner og lægen, købe dagligvarer 
online og benytte MobilePay, så de 
ikke skal lide så meget under isola-
tion, hvis der i efteråret kommer en 
anden bølge af coronapandemien. 

Se vores blog om smartphones her: 
www.seniorklubbernehg.dk/443902674  

Åbent onsdage kl. 13-16 undtagen 
helligdage. 
Kontakt: Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04 
E-mail: poulksoegaard@gmail.com  

Seniorklub for 60+ kvinder 
Vi er et socialt mødested for kvinder 
med fokus på fællesskab og aktivite-
ter som samvær, hygge, snak, frokost, 
syning, strikning, håndarbejde, ture 
og udflugter, foredrag og ud at spise 
sammen på café og restaurant.  

Kontingent: 120 kr. om året.  

Åbent onsdage kl. 11-14. 

Kontakt: Ashraf Tejani, tlf. 26 11 51 15 
E-mail: ashraftejani@hotmail.com  

 

 

beskæftiger sig dels med fotografe-
ring og fotobehandling, dels med vi-
deo og videoredigering. Vi hygger os 
med socialt samvær, diskuterer, tager 
på foto- og videoture. Der holdes 
workshops og kurser.  
Mandag kl. 10-14: Foto 
Torsdag kl. 15-17: Video 
Se vores hjemmeside med klubkalen-
der: www.seniorfotovideo.dk  
Kontakt: Lars Laursen, tlf. 24 83 16 96. 
E-mail: lars.laursen1961@gmail.com  

Aktivitetskredsen i Høje Gladsaxe 
To aktiviteter er blevet  
udskilt, men klubben har  
stadig fire tilbage. Vi  
søger nye medlemmer til  
Flittige Hænder og Den Kreative Pensel!  

Mandag: Litteraturen - kl. 11-13. Vi 
læser og diskuterer romaner. 

Tirsdag: Flittige Hænder - kl. 10-12:30. 
Vi hygger os med alt, der kan laves i 
hånden.  

Torsdag: Den Kreative Pensel - kl. 10-
12:30. Vi maler, drikker kaffe og hyg-
ger os.  

Torsdag: Gåtursholdet - kl. 10 - se 
hvorfra på hjemmesiden. 

Kontakt: Ingelise Urup, tlf. 51 32 89 76 
E-mail: iurup@webspeed.dk  

14. februar 2021

Deadline HG Bladet nr. 1

2. marts 2021

HG bladet udkommer

HG nr. 4
Deadline: Søndag 29. august
Udkommer: Tirsdag 14. september

HG nr. 5
Deadline: Søndag 17. oktober
Udkommer: Tirsdag 2. november

HG nr. 6
Deadline: Søndag 28. november
Udkommer: Tirsdag 14. december

HG nr. 1
Deadline: Søndag 14. februar
Udkommer: Tirsdag 2. marts

HG nr. 2
Deadline: Søndag 4. april
Udkommer: Tirsdag 20. april

HG nr. 3
Deadline: Søndag 30. maj
Udkommer: Tirsdag 15. juni

Udgivelser 2021
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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

Orientering fra Fællesdriften – møderne i september, oktober, 
november og december måned 2020

Med baggrund i corona er der ikke 
så mange aktiviteter i Høje Gladsaxe, 
hvorfor der kun udgives et blad for no-
vember og december, mod oprindeligt 
planlagt to blade.

Regnskabsafslutning for 2019/2020
Regnskabet godkendes først i decem-
ber 2020, men medtages som udkast og 
urevideret, da næste blad først udkom-
mer i marts 2021, og der ikke plejer at 
komme rettelser hertil.

I to af årets måneder afholdes der møde 
i Bygningsejerforeningen. Disse to 
måneder er december og marts måned. 

I december måned foregår regnskabs-
godkendelser og valg af formand samt 
næstformand. I marts måned behand-
ler Bygningsejerforeningen budgettet 
for det kommende år.

Bygningsejerforeningen er det øverste 
organ i Fællesdriften i Høje Gladsaxe. 
Den består af de 5 afdelingsbestyrel-
sesrepræsentanter fra hver af de 5 
boligafdelinger, i alt 25 personer.

I forbindelse med regnskabsafslutnin-
gen 2019/2020 er det ureviderede regn-
skab udarbejdet af administrationen, så 
det kan behandles af kontrahenterne, 

der afholder møde den 30. november 
2020. Det reviderede regnskab bliver 
forelagt på bestyrelsesmøde i Byg-
ningsejerforeningen, som afholdes 
den 8. december 2020. Det reviderede 
regnskab udviser et nettooverskud på 
ca. 1.210.000 kr., som hovedsageligt 
skyldes besparelser på almindelig 
vedligeholdelse, drift af fællesvaskeri 
og diverse/andre udgifter som kon-
torhold m.m. Herudover har der været 
merudgifter på de udlæg, som Fælles-
driften foretager, på ca. 27.000 kr., som 
hovedsageligt skyldes højere vandpris 
og besparelse på personaleudgifter. 
Nettooverskuddet og udlæg fordeles til 
de respektive parter i forbindelse med 
regnskabets endelige afslutning.

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 beboerak-
tiviteter.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har meget store 
udfordringer med afholdelse af deres 
arrangementer grundet corona, hvor-
for disse aflyses.

Informationsudvalget behandler, på 
deres møder, oplæg og indhold i de 
respektive udgaver af Høje Gladsaxe 
Bladet. Udgivelse af bladet tilpasses 
løbende corona-situationen.

Parkudvalget har afholdt møde i sep-
tember, hvor der blev besluttet skilt og 
bænk ved den nye krolfband, mur ved 
HG 51 måles, skilt ved lillecenter ven-
des, vildtgræs med blomsterblanding 
sås, bålpladsens båse udvides og Ohls-
sons plads nyt træ.

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 
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Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

Høje Gladsaxe Torv 2b, 1. sal, 2860 Søborg

på brandtrapperne og på svalegange, 
som giver stor utryghed blandt alle de 
øvrige beboere.

Her i den mørke tid er det vores erfa-
ring, 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 de har meget fokus på anmeldelser, 
enten så følger de op på det med det 
samme, ellers vil lokalpolitiet følge op 
på det morgenen efter anmeldelsen. Se 
også artiklen herom under Vores HG 
”Hvad kan vi hjælpe dig med?”

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

 Vedligeholdelsesoversigt og 
opgørelse over timeforbrug.

 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.
 Mødekalender for 2021.
 Busbetjening af Høje Gladsaxe – 

Bus 250S.
 Fælles fleksibel udlejningsaftale
 Møde med Boligministeren 

med dialog om udfordringerne i 
beboersammensætningen og de 
fleksible udlejningskriterier.

  Vores HG fortsætter – se indlæg 
andet sted i bladet.

Referent: Jesper Loose Smith 

Fra 1. januar 2021 har Høje Gladsaxe ik-
ke længere en boligsocial helhedsplan, 
da midlerne fra Landsbyggefonden 
fremover prioriteres til boligorganisa-
tionerne på regeringens ghetto-liste. 

I de år, vi har haft en boligsocial hel-
hedsplan, har vi opbygget et stærkt 
samarbejde med kommunen og poli-
tiet. Blandt andet har vi en bystrategisk 
bestyrelse, hvor alle parter sidder sam-
men om bordet. 

Alle parter har besluttet at fortsætte det 
tætte samarbejde til gavn for Høje Glad-
saxe. Her arbejdes både forebyggende, 
udviklende og med eksisterende udfor-
dringer. 

Samarbejdet 
      og Vores HG fortsætter

På tværs af boligorganisationerne er 
der fundet midler, ligesom der er fundet 
midler på det kommunale budget. 

Det betyder, at mange af de gode aktivi-
teter, som foregår i dag, kan fortsætte. 
Det gælder fx beboerhuset Pulsen og 
arbejdet omkring tryghed. 

Det nye Vores HG vil fremover have til 
huse i det nye hus sammen med bib-
lioteket på forsiden af centeret. Her vil 
både være medarbejdere fra os og fra 
kommunen. Det nye Vores HG vil være 
på plads fra 1. januar 2021. 

Der skal fra Fællesdriften lyde en stor 
tak til de medarbejdere, som har lagt en 
kæmpe indsats her i HG indtil nu.  
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https://www.gladsaxebladet.dk/2020/11/naturhestene-er-kommet/
Foto: Kaj Bonne

SÅ KOM HESTENE

Gladsaxe Kommune har netop sat tre 
naturheste ud i Høje Gladsaxe Park, hvor 
de skal være med til at øge biodiversiteten. 
Hestene kommer fra en flok i Slesvig, og er en 
robust race kaldet Konik

Gladsaxe Bladet 4. november 2020

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 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

Nyt fra AAB, november 2020
I denne Coronatid – fyldt med restrik-
tioner og grå regnfulde efterårsdage 
– sender vi en ekstra hilsen til alle vore 
beboere. Vi håber på lysere tider for os 
alle.

Vi er meget glade for, at tagrenoverin-
gen i lavhusene endeligt er afsluttet 
efter 1½ år.

I højhuset – mod svalegangene – vil 
vi teste termoruder,  foreløbigt i to 
lejemål. Fungerer de ordentligt, skal de 
koblingsvinduer, vi har nu, udskiftes til 
termoruder.

Den nye helhedsplan træder i kraft 
for fire år (2020 - 2024). Med denne 

plan kommer vores bibliotek: ”Bib-
liotek Plus” frem ved siden af My 
Home, og vores beboerrådgivning 
vil få lokaler på biblioteket. Således 
bliver kontakten til beboerrådgiv-
ningen fremover meget lettere.                                                                                                       
Afdelingen har – som tidligere – søgt 
om tilskud fra AAB`s dispositionsfond 
og forventer også at få dette tilskud til 
diverse i det nye år.

Med henblik på elevator i nr. 11 er der 
taget kontakt til firmaet Otis. Desværre 
er de på nuværende tidspunkt ikke i 
stand til at komme med en udmelding 
om sluttidspunktet for arbejdet på ele-
vatoren. Vi er klar over, hvor irriterende 
det er for vores beboere; men vi bliver 

lige nu nødt til at ruste os med tålmo-
dighed. Også TAK til beboerne for, at 
det trods alt er gået rimeligt glat.

Slutteligt en lille appel til os alle om 
at passe godt på os selv og hinanden 

med afstand, masker og afspritning; 
og så må vi – med stor tålmodighed - se 
fremad mod en normalisering af vores 
samfund.

Med venlig hilsen AAB bestyrelsen 

. . . også B-ordning

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

city gruppen a/s
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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

Formand
Michael Gravengaard

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Siden sidst
Coronaen raser, og i hele verden er vi 
alle udfordret. Det er vi også i HG. I 
FU prøver vi at tænke worst case, dvs. 
hvad nu hvis vi i HG bliver rigtig hårdt 
ramt af corona. Hvad kan vi gøre, hvor 
kan vi ændre på vores måde at omgås 
hinanden på? Jeg ved, at når vi f.eks. 
beder jer om at køre én, maks. to i ele-
vatorerne, er der altid nogen, som siger, 
det gælder ikke mig. Der er kun en ting 
at sige til det. Tiltagene, vi laver, gælder 
for alle. Især i betragtning af at vi lige 
nu er ramt af bølge nummer to, hvilket 
bl.a. har betydet, at alle mink er slået 
ned i Danmark, og det er ikke for sjov. 
Mange familier er blevet ramt på deres 
levebrød, meget trist.

I det ene hjørne af HG er der blevet sat 
vildheste ud, og det er for de fleste en 
fornøjelse at opleve, måske især for alle 
børnene i HG, simpelthen en tur værd.  
Hestene skal leve af det natur, der er. 
Derfor lad være med at fodre hestene, 
de bliver dovne af det og opsøger ikke 
naturens mad. Mit stille håb er, at he-
stene kan få lov til at leve fredeligt.

I vores afdeling sætter vi nye lamper 
op på brandtrapperne, som lyser på to 
etager alt efter, om I går op eller ned, og 
herefter slukker. Det vil på sigt spare 
elektricitet, og andre fordele kan vi 
også se. Vi kender systemet fra vores 
kældre.

Køkkener
Alle har fået meddelelse om, at der er 
mulighed for at få nyt køkken. Alt efter 
hvor meget nyt køkken, man ønsker, er 
der en beløbsgrænse på kr. 70.000,00. 
Man kan tilmelde sig hos FA09, hvor-
efter man bliver kontaktet af HTH 
køkkener.

Hundehold
Vi ser ALT for mange hunde i HG. Jeg 
ved, at mange kommer fra naboområ-
det for at lufte Fido nede på pladsen i 
det ene hjørne, hvor det er tilladt at lufte 
hund; MEN de krydser vores fælles-
arealer, hvor det ikke er tilladt at holde 
hund, eller lufte samme. Så STOR tak 
til Gladsaxe Kommune for at have lavet 
et område i det fri til hundeluftning. At 
beboerne ser så mange hunde her, får 
nogle beboere til at få den opfattelse, at 
det er i orden at holde hund hos os. Det 
er det absolut ikke. I Fællesdriften, de 
fem afdelinger, er der aftalt for mange 
år siden, at hundehold er forbudt. I 
værste fald kan man blive opsagt af sin 
lejlighed, hvis man ikke overholder 
reglerne.

Jeg har i alle mine år som formand, som 
jeg husker det, ikke fået klager over 
hundehold, MEEEEEN  i uge 44 i år 
fik jeg fire klager over hundehold. Det 
tolker jeg som, at de beboere der følger 

gældende husorden og regler, har fået 
nok af dem, der blæser (jeg kunne et 
andet ord, det undlader jeg) på gæl-
dende husorden.

Byens Arena
På stykket op mod centret laver Glad-
saxe Kommune forandring af Byens 
Arena. I FU har vi set tegninger af 
planen, men da det er Gladsaxe Kom-
munes område, må Gladsaxe Kom-
mune selv stå på mål for deres egne 
beslutninger. Personligt synes jeg ikke 
om det, de har besluttet, men lad os 
se når det endelige resultat står klar. I 
FU så vi gerne, at Gladsaxe Kommune 
havde implanteret nogle p-pladser for 
el-biler på området med el-ladestander 
opsat og betalt af Gladsaxe Kommune, 
da man fra kommunens side, i tråd med 
regeringen, ønsker flere elbiler. Jeg 
kan ikke forstå, hvorfor  regeringen 
og kommunerne så gerne vil have, at 
vi kører i elbiler, når strømmen bliver 
produceret på gammeldags anlæg, som 
forurener. Elbilen forurener ikke, men 
forureningen er der stadig. Det bliver 
først godt den dag, vi kan levere strøm 
fra grønne leverandører, vindmøller, 
solfangere osv. 

Så i min verden prøver regeringen og 
kommunerne at presse grønne biler 
igennem, der ikke er grønne. Tingene 
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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

Nyt fra AB

Formand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Receptionslokalet i Johns passage 
ved nr. 31
Lokalet udlånes gratis til FSBs beboere. 
Der er et depositum på 500 kr. for nøglen. 
Lokalet må kun bruges i dag timerne. 
Henvendelse til viceværten.

går for stærkt. Vores kabelkapacitet i 
jorden, som sørger for strøm til os alle, 
er slet ikke klar til en million elbiler, og 
skal det være det, kommer det til at ko-
ste kassen at udbygge kabelnetværket. 

Fine tanker, men ikke gennemtænkt, 
endnu en skrivebordsbeslutning uden 
hold i virkeligheden, øv.

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 den-
nes 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.

Så nærmer vi os julen 2020
Det har godt nok været et helt anderle-
des år end ellers. Coronasmitten, har 
betydet, at vi alle, på en eller anden 
måde, er blevet berørt. En masse 
regler og restriktioner har præget 
vores hverdag. Tak til alle beboere og 
vores ansatte, fordi I har passet godt på 
hinanden, så smitten ikke har bredt sig 
i afdelingen. Vi håber, at vi snart kom-
mer af med coronasmitten, så vi kan 
vende tilbage til en normal hverdag.

Maling af Skralderum
Fra 23 november og ca. en uge frem 
vil vores skralderum få gulvene malet. 
Dette er på grund af, at vi vil højne hy-
giejnen, i forhold til coronasmitten. Der 
kommer en seddel ud om, hvordan du 
skal forholde dig.

Brandtrapper og nye tiltag
Det er gået rimeligt godt på brandtrap-
perne. Det ser ud til, at der ikke mere er 
så mange gæster på vores trapper. Der 
er ikke meget affald, som vores ansatte 
skal fjerne, og det er jo glædeligt.

Vi har i forhold til opgangsmøderne 
lavet om på lyset på brandtrapperne. 
Lyset tændes via sensorer, så man kan 
se, hvor folk opholder sig. Det betyder, 
at politi og kommunens gademedarbej-
dere kan se, hvor de unge opholder sig.
Vi håber med dette tiltag at kunne øge 
trygheden i afdelingen.

Eventyrhaven
Vores haver  har fået nyt navn. De to 
meget aktive beboere, Lars og Randi, 
har gjort et stort arbejde for at gøre det 

• 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)

I ønskes en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nytår
Michael Gravengaard
Beboerformand 
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til et hyggeligt samlingssted for de be-
boere, der har en kasse med blomster, 
urter og  meget mere. Lars og Randi 
havde inviteret de beboere, der er med-
lem, til en gang suppe og boller. Her 
blev haven døbt Eventyrhaven. Afde-
lingsbestyrelsen støtter projektet med 
3.000 kr., som skal bruges på planter og 
buske. Det skulle gerne blive til  en flot 
dufthave.
 
Juleudsmykning
Afdelingens juleudsmykning i Glas-
overdækningen er klar til tirsdag  1. 
december. Træet tændes  1. december.

Vinduespolering
Vi er blevet enige om at udskyde vin-
duespoleringen på grund af det  store 
smittetryk i Gladsaxe. Vi tør simpelt-
hen ikke at lade en vinduespudser  gå 
fra lejlighed til lejlighed. Tænk hvis 
smitten blev båret rundt, og mange 
fik ødelagt julen. Lige så snart smit-
tetrykket er rimeligt igen, vil vi sætte 
poleringen i gang. Måske på en måde, 
så I selv bestemmer, om I vil have pud-
set eller ej.

Indbrud
Der har været indbrud i Billardklub-
ben. Heldigvis blev synderne  'fanget' af 
vores video overvågning.
Der er nu rejst sigtelse i sagen. Grup-

pen kom ind ad  døren, der er for enden 
af trappen, som går ned fra vaskeriet. 
Der blev sparket på døren , så  den 
sprang op. For fremover at undgå dette, 
kommer der en ny dør, som kun kan 
åbnes ud mod trappen.

Helhedsplan
Som jeg har skrevet før, stopper 
helhedsplanen  31. december. Vi har 
forsøgt alt for at få penge til en ny 
helhedsplan. Vi har holdt møde med 
Landsbyggefonden og boligministeren, 
men på grund af nye  regler, er vi ikke 
berettiget til tilskud.

Heldigvis er kommunen gået ind i 
sagen og har bevilget 1.5 mio. kr. i fire 
år, så vi har mulighed, for at forsætte 
en del af de mange aktiviteter, der er i 
gang i HG.

Afdelingerne og hovedselskaberne del-
tager med 1 mio. kr., så vi nu kan lave 
en slanket model. Det betyder også, at 
Pulsen kommer til at fungere fremover. 
Alle afdelinger var enige om, at det var 
yderst vigtigt.

Her skal lyde en stor tak til alle de an-
satte i vores HG, som har gjort et stort 
arbejde for beboerne  og HG. Held og 
lykke fremover.

Billard
Afdelingens billardklubs hold i ABIG-
CUP blev igen mestre, selvom det trak 
ud på grund af coronasmitten. Stort 
tillykke til klubben med mesterskabet.

Naturheste
Rigtig mange har besøgt de tre natur-
heste, i Høje Gladsaxe-parken. Et dej-
ligt nyt udflugtsmål for hele familien. 
Håber, at alle vil være med til at passe 
på dem.

Jul & nytår
Husk at lukke affaldsposerne godt, 
inden de  kommes i skakten. Vores 
ansatte skal tømme og rengøre contai-
nerne og ud over svineriet, skal I også 
tænke på smittefaren.

På forhånd tak.
Nytårsaften: Er I ikke hjemme, så vær 
venlig at huske at lukke altandøren, så 
en raket ikke kan sætte ild.

Vi håber, at alle beboere får en god jul 
og et godt nytår.

Pas nu godt på jer selv.

Tak til alle afdelinger, ansatte og admi-
nistrationen for et godt samarbejde.

God Jul & Godt Nytår
Flemming Onkel Larsen 
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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

Træerne på kastanjestien skifter farve, 
og bladene drysser ned. Der har været 
livlig aktivitet af børn, forældre og bed-
steforældre, som har samlet kastanjer. 
Kastanjestien er et af de smukkeste 
steder i Høje Gladsaxe, hvis du spørger 
mig.

Nyt fra bestyrelsen
Vinduespudsning
Når denne udgave af HG-bladet er på 
gaden, har alle forhåbentligt fået pud-
set deres vinduer, så man igen kan nyde 
vores smukke udsigt.

Aflysninger på grund af Corona
Som det fremgår af opslag i opgangene, 
har vi været nødt til at aflyse beboer-

møde, pensionisttur og ikke mindst 
julehygge i glasoverdækningen. Alt 
sammen på grund af forsamlings-
forbuddet. Dog bliver der pyntet op i 
glasoverdækningen, så der kan komme 
lidt farver på en trist tid.

Til beboerne i blok 17 anående 
den sidste asfaltering 
Til orientering vil der i ca. uge 49, blive 
asfalteret på anden halvdel af fortovet 
ud imod parkeringspladsen og opsat 
nye cykelstativer.

Inden arbejdet går i gang, vil der blive 
opsat varsel i opgangene, da alle cykler 
skal fjernes fra de gamle stativer. 
Cyklerne må så undtagelsesvis sættes 

op ad muren langs garagen eller ved 
Centret i de få dage arbejdet foregår.

Elevatorer – KONE 
Lejerbo er i dialog med KONE omkring 
den utilfredsstillende service, de 
leverer på vores elevatorer. I hører nær-
mere, når vi meget snart har en løsning.

Legeplads blok 17
Når det bliver forår, og vejret tillader 
det, vil maleren få malet legepladsen.

Personalesituationen
Som i nok har bemærket, er der nye 
folk hos os. Omar er blevet ny vicevært, 
Kenneth er ny ejendomsfunktionær, og 
Abaz er vikar for Niels. Der skal lyde en 
kæmpe ros for det stykke arbejde, der 
er blevet udført de sidste par måneder. 
Vores område, kældre osv. ser rigtig 
godt ud.

Farvel til Axel
Axel Gerster er fraflyttet bebyggelsen 
i oktober, men her skal lyde en stor tak 
til Axel, som har gjort et fantastisk ar-
bejde i bestyrelsen igennem snart 25 år.

Axel blev valgt ind i bestyrelsen i marts 
1995 og har bla. styret vores økonomi 
med hård hånd. Det har gjort, at vi al-
drig har haft de store huslejestigninger, 
da han altid havde det store overblik, 
hvad regnskabet angik. Han har også 
været involveret i betonrenoveringen, 
som har kørt over en del år igennem 
Fællesdriften. I mange år har han 
også siddet i Repræsentantskabet og 
i Organisationsbestyrelsen. Også her 
arbejdede han for beboernes interes-
ser og passede på vores penge. Hans 
arbejdskraft og gode humør vil blive 
savnet, men vi ønsker ham alt muligt 
held og lykke fremover.
Bestyrelsen
Helge, Nanny, Trine og Lone

På bestyrelsens vegne
Trine 

Til slut vil bestyrelsen i Lejerbo 
ønske alle vores beboer og 
ansatte en glædelig jul og et godt 
nytår. Husk at passe på hinanden, 
vaske hænder og holde afstand.

Glædelig jul
og godt nytår
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Nyt fra 3B
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

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.

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Flere p-pladser
Nu  er arbejdet med at etablere flere 
parkeringspladser foran højhuset gået 
i gang. Der bliver 13 pladser. Desuden 
bliver der lavet en ekstra plads i den 
anden side, så vi får i alt 14 ekstra p-
pladser. Vi har fået nye cykelstativer 
foran højhset, så nu ser det ikke så 
'rodet' ud længere.

Legepladser
Vi er i gang med at indhente tilbud på 
nye legepladser, både ved højhuset og 
lavhusene. Det bliver først i løbet af 
2020/21.

Følere til LED-lys
Der er etableret følere til LED-lys i alle 
opgangene i lavhusene, og vi forventer 
en besparelse på elregningen.

Julefrokost for pensionister aflyst
Der bliver ingen julfrokost for vores 
pensionister på grund af coronasitua-
tionen.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul 
og et godt nytår.

Bigit Olin
formand 

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

Børn er de vigtigste 
mennesker 
Juleevangeliet starter med bi
rollerne: Kejser Augustus og en 
eller anden militærguvernør. 

Så kommer hovedrollerne: En 
teenagepige og hendes tømrer
kæreste får deres nyfødte baby 
og kalder ham JESUS. Det er ham 
vi tæller årstal ud fra. 

Jul handler om at få mennesker 
til at smile og tage imod hinan
den som gode gaver. Hold op 
med at rende rundt og købe dyre 
gaver – brug tiden på at lege med 
børnene og se dem du elsker, i 
øjne ne. Så får du også tid til at  
gå i kirke…

   Jul – det handler           om mennesker!
Kan du huske i starten af november, da nyhederne var  
fulde af det amerikanske valg? 
– Næ, for da havde vi lige fået vores første barn, så vi 
tænkte ikke på så meget andet, siger den unge mand  
med et fjoget-glad smil. 

– Nej, et barn vi kender, blev trafikdræbt, det tog alle  
vores tanker… siger damen gennem sit mundbind.

– Nej, for de unge kom og viste mig det nyeste oldebarn,  
så det fyldte mere, siger bedstemor snusfornuftigt. 

Der går godt nok en historie om politik og valg, hvor svaret 
på alting er ’Det handler om økonomi, dit fjols!’ Det er en 
historie om at leve et snævert liv med skyklapper på.

Dit bidrag til julehjælp i 
sognet modtages med tak 
på mobilepay 35 82 35
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Julen varer længe – i Haraldskirken
I år breder vi julen ud over mange gudstjenester. Sådan bliver der plads til jer alle sammen. 
Vi kan nemlig max give adgang til 75 ved hver gudstjeneste – så prøv at tænke alternativt! 
Man kommer først ind et kvarter før, så der kan blive gjort rent og luftet ud. 

Lillebitte Juleaften søndag 20.12. kl. 15
Er din familie netop på besøg søndag før jul? Eller skal børnene holde juleaften  
hos den anden forælder? Så er der rigtig julegudstjeneste søndag eftermiddag! 

Juleaften kl. 12, 14 og 23:30
To festlige gudstjenester for hele familien  
og en meditativ midnatsmesse.

Juledag 25.12. kl. 11
Julegudstjeneste som i gamle dage.

Haraldskirken 53 år
Første søndag i advent: Festgudstjeneste kl. 10,  

kaffe og boller i alrummet, og så går vi i kirken og  
Synger Julen Ind! En musikalsk overraskelse venter…

Kirke er for børn  
… og deres voksne 

Festlige familiegudstjenester med børn og 
unge fra HG Musikakademi!

Søndag 13.12. kl. 10 Vi glæder os til jul  
– Vi tænder kirkens juletræ!

Søndag 14.2. kl. 14 Fastelavn  
– Efter gudstjenesten tøndeslagning på torvet
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… nu med tilmelding!  
For vi kan være hele 35 
personer i Haralds
kirkens alrum (men 
heller ikke flere).  

Tilmelding: Tryk  
”Deltager!” i begiven

heden på Haraldskirkens 
Facebook eller på tlf. 3032 0370

Torsdag aftener – kl. 17:30, Musik og Medi
tativ Ro omkring flygelet og lysene i kirken. 
Kl. 18, dejlig mad og fællesskab i alrummet.

Kommende datoer:  
10. december og 14. januar 

Lysgudstjeneste 
for verdens flygtninge

Mandagsmøde
…. hver mandag er der møde i Haraldskirken 
kl. 14 med skiftende program. Der indledes 
med sang og lystænding i kirken kl. 13:30. 

Månedens foredrag: 
Mandag d. 4. januar: “Bevæg dig glad”  
Lissie Forgillo hjælper os i gang i det nye år – 
med rytmisk bevægelse og praktiske øvelser.

Mandag d. 1. februar: “Tværkulturel Kirke” 
Ida TafdrupJohansen fortæller om deres 
spændende arbejde med projektet. 

Mandag. d. 1. marts: “Corona – tid til reflek
sioner over livet”. Karrieremennesket Kasper 
Sørig har i årevis levet stærkt og arbejdet 
meget, men med ét vendte corona op og 
ned på hans hverdag. Kom og hør, hvil
ken betydning det har haft for hans liv. 

HØJE GLADSAXE 
 

Spiser sammen 
– For det er så  

kedeligt at spise alene

Søndag d. 31/1 kl. 16:00

På engelsk, sammen med flygtninge fra 
Center Avnstrup og Sjælsmark. 

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 

Corona?
Alle arrangementer 
gennemføres i overens-
stemmelse med de  
regler, der gælder på 
det tidspunkt – derfor 
kan ændringer  
forekomme!

Familiefredag 
Kom til Familiefredag kl. 1619, hvor vi 
hver gang har lærerig og hyggelig aktivitet 
på programmet, inden vi slutter dagen af 
med fællesspisning. Vi glæder os til at være 
sammen med jer! Begrænset plads, så  
tilmelding til Line på tlf. 30320370

Kommende datoer:
27. november, 29. januar og 26. februar
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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 

tlf.: 3969 0370

mail: haralds.sogn@km.dk

Kirkens kontor kontaktes på  
3969 0370 tirsdag og torsdag 

kl. 10-13. Personlig henvendelse 

kun efter aftale

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen 

(MMS) træffes på tlf. 2462 3969 

/ 3969 3969 eller mms@km.dk

HARALDSKIRKEN
w
w
w
.haraldskirken.dk

Se alle de andre detaljer på www.haraldskirken.dk  

… eller download app’en Kirkekalenderen med alle Folkekirkens gudstjenester

NOVEMBER

27.11 kl. 16:00 Familiefredag

29.11 kl. 10:00 Højmesse

30.11 kl. 13:30 Lystændingsandagt

DECEMBER

6.12 kl. 10:00 Højmesse

7.12 kl. 13:30 Lystændingsandagt

7.12 kl. 14:00 Mandagsmøde

10.12 kl. 17:30 HG spiser sammen

13.12 kl. 10:00 Familiegudstjeneste

14.12 kl. 13:30 Lystændingsandagt

20.12 kl. 15:00  Gudstjeneste, lille bitte juleaften

24.12 kl. 12:00  Gudstjeneste

24.12 kl. 14:00  Gudstjeneste

24.12 kl. 23:30  Midnatsmesse

25.12 kl. 11:00  Højmesse

27.12 kl. 10:00  Højmesse

JANUAR

1.1 kl. 15:00 Gudstjeneste, nytårskur

3.1 kl. 10:00  Højmesse

4.1 kl. 13:30  Lystændingsandagt

4.1 kl. 14:00  Mandagsmøde

10.1 kl. 10:00  Højmesse

11.1 kl. 13:30  Lystændingsandagt

14.1 kl. 17:30  HG spiser sammen

17.1 kl. 10:00 Højmesse

18.1 kl. 13:30  Lystændingsandagt

24.1 kl. 10:00  Højmesse

25.1 kl. 13:30  Lystændingsandagt

29.1 kl. 16:00  Familiefredag

31.1 kl. 10:00  Højmesse

31.1 kl. 16:00 International gudstjeneste

FEBRUAR

1.2 kl. 13:30  Lystændingsandagt

1.2 kl. 14:00  Mandagsmøde

7.2 kl. 10:00  Højmesse

8.2 kl. 13:30  Lystændingsandagt

11.2 kl. 17:30  HG spiser sammen

14.2 kl. 14:00  Familiegudstjeneste, fastelavn

21.2 kl. 10:00 Højmesse

22.2 kl. 13:30 Lystændingsandagt

28.2 kl.10:00 Højmesse

Ret til ændringer forbeholdes
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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 12 løsninger af september måneds sudoku. 
V. Christensen, HG 13, 13. tv. har vundet lodtrækningen 
om en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 15. februar og 
deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer. Løsning på september måneds sudoku

November 2020
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  Byggeriet af det nye hus i Høje Gladsaxe skrider fremad, og vi åbner allerede i 2021, og ikke  
 først i 2022, som en spøgefuld borger henledte opmærksomheden på (se billede)    

 Selvom det nye hus ser uoverskueligt og rodet ud lige nu, så lover vi, at der ikke går lang tid  
 før vi åbner; og når vi gør, bliver det stort, mangfoldigt og indbydende. 

 Vi åbner op for et hus, med en dugfrisk og spændende bogsamling, samt andre materialer,  
 hvor de nye omgivelser gør, at du sikkert ikke har lyst til at gå lige foreløbig. 

 Det bliver et hus fuld af muligheder, og plads til mange kreative udfoldelser, f.eks. kan der  
 laves mad i fælleskøkkenet med din gruppe, start en brætspilsklub med vennerne, hold et  
 foredrag for lokalområdet, eller noget fjerde – kun kreativiteten sætter grænser. Det gode er,  
 at du selv kan medvirke til at det bliver et fantastisk sted. 
  

 

 

Børnene bliver mindst lige så glade som de voksne. Børneområdet bliver med 
en stor terrasseinspireret scene, indbyggede huler med udklædningstøj,          
legemiljøer og meget mere…..  

Reolerne i det gamle bibliotek skal genbruges, og det hele skal flyttes så det 
passer, derfor må vi desværre lukke biblioteket i en periode, inden vi kan åbne  
i det nye flotte hus. 

Vi kan blive ved med at skrive positive ting om det nye hus, men faktum er at 
det skal opleves. Derfor håber vi på at se alle i ’Huset’, når vi åbner i det nye år. 

Datoerne for nedlukning samt åbning er desværre endnu ikke fastlagt, men lige 
så snart vi ved det, vil der komme opslag op, både på gladsaxe.dk/bibliotek og 
på Høje Gladsaxe Bibliotek. 
 
Personalet fra det ’Nye Hus’ ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
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Vores HG

28

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, 
De flotte efterårsfarver har præget , og 
dagene bliver mørkere, efterhånden 
som vi nærmere os årets afslutning. 

Den boligsociale helhedsplan udløber 
med årets udgang, men heldigvis er der 
fundet en løsning mellem boligorgani-
sationerne og kommunen, så mange 
af aktiviteterne fx Pulsen og arbejdet 
med tryghed kan fortsætte. I skrivende 
stund er der stadig ved at blive arbejdet 
på detaljerne, men vi vil i hvert fald 
gerne sige tak for de fire år i de nuvæ-
rende rammer. Fire år, som har budt på 
fantastisk mange gode oplevelser her i 
HG. Alle I engagerede beboere gør hver 
især  jeres til, at HG er et godt sted at bo! 

I det næste nummer vil vi sætte mere 
fokus på alt det, I har gjort, og som vi 
har gjort sammen. Hvis corona'en på 
et tidspunkt gør det muligt, vil vi også 
gerne gøre det fysisk. Indtil videre vil vi 
bare sige stor tak for jer! Det har været 
en fornøjelse :-) 

Corona har også sat sig præg på aktivi-
teterne de seneste måneder, men hel-
digvis har vi fundet nye måder at gøre 
tingene sammen på, så vi stadig har 
kunnet være sammen i HG-fællesska-
bet – om det har været i mindre grupper, 
udendørs eller online. 

Tak til alle jer, der har deltaget i online-
tryghedsvandring med gode ideer 
og kommentarer. Her har vi også fået 

fortalt nogle af de ting, som kom ud af 
sidste års tryghedsvandring – fx mere 
lys på Olssons Plads. Vi håber at kunne 
lave en fysisk tryghedsvandring igen 
til april. 

Til slut vil vi bare ønske jer allesammen 
en rigtig god jul og et godt nytår

Mange hilsner 
Monique, Stefanie, Nikolaj, 
Jens, Majbrit og Christine  

Hvis du er testet positiv for Covid-19 
og ikke har mulighed for at være 
isoleret derhjemme, så kan du 
komme på et isolations-ophold. 

For at komme på et isolations-ophold 
skal du: 
 Bo i Gladsaxe Kommune
 Være testet positiv 
 Have milde eller ingen symptomer 
 Kunne klare dig selv uden pleje 

Du kan komme på et isolations-ophold, 
hvis du bor sammen med nogen, som 
fx er kronisk syge og kan blive meget 
syge, hvis de får Covid-19, eller hvis I 
bor mange sammen, og det derfor er 
svært at holde dig på afstand af dem, du 
bor sammen med. 

Isolations-opholdet er gratis, men du 
skal selv betale for mad. 

Du søger om et isolations-ophold ved 
at sende din positive test ind til bolig-
formidlingen i Gladsaxe Kommune 
gennem e-boks. Du kan se flere infor-
mationer på deres hjemmeside: 

https://gladsaxe.dk/kommunen/
borger/sundhed-og-sygdom/coronavi-
rus/isolationsophold-covid-19 

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så 
kan du kontakte Gladsaxe Kommune 
på 39 57 57 77 
De har åbent på telefonen hverdage 
mellem kl. 9 og 14. 

Spørgsmål om corona generelt:
Du kan finde svar på dine spørgsmål 
om corona på www.coronasmitte.dk 
eller ved at ringe til corona-hotlinen på 
tlf.nr. 70 20 02 33 

CORONA
     MULIGHED FOR ISOLATIONS-OPHOLD 
             I GLADSAXE
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PAS PÅ DIG SELV - 
OG DIN NABO 

VI STÅR SAMMEN -  HVER FOR SIG 

VVaasskk  eelllleerr  sspprriitt  hhæænnddeerr    

HHoosstt  oogg  nnyyss  ii  æærrmmeett  

HHoolldd  aaffssttaanndd  

BBlliivv  hhjjeemmmmee,,  hhvviiss  dduu  eerr  
ssyygg  

AAnnbbeeffaalliinnggeerrnnee  ggæællddeerr  ssttaaddiigg::    

Det betyder, at du skal 
blive hjemme, så du ikke 
kan smitte andre.

Gå ikke udenfor – heller 
ikke for at gå på arbejde. 

Aflys alle aftaler, og tal 
i stedet med venner og 
familie via telefon eller 
internet.

corona

D
A
N
S
K

Hvis en test har vist, 
at du har corona-virus, 
skal du gå i isolation

• Gør rent hver dag på steder, 
som I rører med hænderne, for 
eksempel dørhåndtag, fjern-
betjening, telefoner, tastaturer, 
mus, stikkontakter, vandhaner, 
toiletter og legetøj. Brug al-
mindelige rengøringsmidler.

• Del ikke håndklæder med andre.

• Få andre til at hjælpe dig med at 
hente børn, købe ind eller lufte 
hunden.

• Hvis du får varer leveret, så få 
dem stillet ved døren. 

Tag mundbind på, hvis du er 
nødt til at bryde din isolation, 
for eksempel hvis du skal på 
hospitalet.

Hvornår kan du gå ud igen?
• Det kommer an på, om du har – 

eller har haft – symptomer som 
for eksempel feber, ondt i halsen 
eller hoste.

• Hvis du har haft symptomer, kan 
du gå ud igen, når du har været 
helt fri for symptomer i 48 timer.

• Hvis du slet ikke har haft symp-
tomer og føler dig helt rask, kan 
du gå ud 7 dage efter, at du fik 
taget corona-testen.

Hvordan er man i isolation?
• Mens du er hjemme i isolation, 

skal du holde 2 meters afstand til 
dem, du bor sammen med.

• Undgå at kysse og kramme. 

• Undgå at være for længe i det 
samme rum, og luft ud i rummet 
i 10 minutter bagefter.

• Sov ikke i samme rum som  
andre.

• Vask eller sprit hænder ofte.

Hvad skal du gøre, når du er isoleret?

31
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gladsaxe.dk

Du kan nemt og hurtigt 
komme i kontakt med 
Københavns Vestegns 
Politi, Gadeteam, SSP 
Gladsaxe og Vagtservice. 
De vil altid gerne høre om, 
hvad der foregår i dit lokal-
område.

Hvad kan vi 
hjælpe dig 
med ?

Har du akut behov for hjælp?
Kontakt alarmcentralen på telefon 112

Hvis du er i fare eller har akut behov for 
hjælp, skal du altid ringe 112.  

Vil du anmelde eller tippe 
om kriminalitet? 
Kontakt politiet på telefon 114

Hos politiet kan du døgnet rundt anmelde 
kriminalitet, dele dine bekymringer eller 
tippe politiet – både personligt og 
anonymt. Københavns Vestegns Politi 
kan også kontaktes direkte på telefon 
43 86 14 48. Og det er muligt at finde 
betjenten for dit lokalområde på 
hjemmesiden politi.dk/kbhvlokalpoliti

Oplever du utrygge situationer?
Kontakt Gadeteam på telefon 24 95 52 54 
(fra kl. 17-23)

Gladsaxe Kommunes Gadeteam har til 
opgave at være synligt til stede, skabe 
tryghed og afværge akutte problemer i 
dit lokalområde. Du kan også kontakte 
Gladsaxe Kommunes Vagtservice døgnet 
rundt på telefon 20 25 75 51. De patruljerer 
ved de kommunale institutioner og 
bygninger.

Har du en generel bekymring?
Kontakt SSP Gladsaxe på 
telefon 39 57 57 05 (kl. 9-14)

Du kan kontakte SSP Gladsaxe, hvis du 
har en generel bekymring eller vil gøre 
opmærksom på problemstillinger blandt 
lokale børn og unge. SSP har til formål at 
forebygge kriminalitet i Gladsaxe  
Kommune. 

KØBENHAVNS VESTEGNS 
Blåt logo

Sort logo

KØBENHAVNS VESTEGNS 

De seje unge fra HG, som sidste år 
lavede virksomheden Águila, hvor de 
designer kasketter, er i år fortsat på 
Mind Your Own Business - Akademiet, 
hvor de fortsætter med at udvikle deres 
virksomhed og evner. Det er virkelig 
godt gået. De har også fået lavet deres 
egen reklamefilm sammen med ngo’en 
Turning Tables.

De har bl.a. været på besøg hos mo-
devirksomheden Soulland, og om det 
skriver Mind Your Own Business: 

ÁGUILA 
FORTSÆTTER

”Drengene har et fokus, som er vigtigt, 
når man vil opbygge en designvirksom-
hed. Det er hårdt arbejde, og det lader 
de til at have forstået – de er seje!”

Sådan fortæller Silas Oda Adler, som er 
kreativ direktør og stifter af Soulland, 
om de unge iværksættere bag Águila. 
Drengene besøgte modevirksomheden 
og fik nye værktøjer, som kan bruges til 
at videreudvikle deres virksomhed. 

I kan følge de seje unge på Instagram 
Águila.cph  
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BESØG AF Der var gøgl og godt humør på program-
met, da Cirkus Panik gæstede Høje Glad-
saxe  31. oktober. De lavede optog rundt 
i området og tre mini-forestillinger ved 
Den Runde, bag nr. 51-59 og i Firkanten. 
Mange så med fra altaner og vinduer, og 
enkelte kom forbi – og holdt selvfølgelig 
god afstand. 
Det var som altid en fornøjelse at have 
besøg af Cirkus Panik, og det fremkaldte 
mange smil hos både store og små. 
Billederne er taget af Cirkus Paniks foto-
graf Shazia Khan. 

CIRKUS PANIK
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Der var masser af energi hos børn, for-
ældre og bedsteforældre, som var mødt 
op i efterårsferien til aktiviteter med 
Naturdetektiverne. Vi startede med at 
bygge pindsvinehuler nede i krattet om-
kring bålpladsen i håbet om at tiltrække 
nogle søde pindsvin til området. 

Bagefter blev der samlet kastanjer til 
den helt store guldmedalje, det foregik 
selvfølgelig på kastanjestien. Kastan-
jerne blev omdannet til skønne dyr, og 
både børn og voksne gik i det kreative 
hjørne – der blev endda lavet fine pind-
svin.

PINDSVINEHULER, 
KASTANJEDYR OG 
BÅL I EFTERÅRSFERIEN!

Så var gløderne på bålet klar, og vi 
lavede bagte æbler med farin og kanel. 
Christian varmede kakaoen op, og 
tilsat flødeskum blev det en dejlig efter-
årsret.   

Idlyn havde taget sin pande og pop-
kornholder med, og det var til stor 
begejstring for alle børn, da det også 
begyndte at dufte af popkorn, som der 
blev delt ud til alle.

Vi takker alle for en hyggelig eftermid-
dag og håber, I kommer mere ud i det 
skønne efterår her i løbet af ugen.  

Tak til Christian for al din inspiration
Det sidste 1½ år har vi haft Christian 
med til at stå for ture og aktiviteter med 
Naturdetektiverne. Det har været helt 
fantastisk at have dig med, og du har 
delt ud af din store viden om naturen og 
sat aktiviteter i gang sammen med de 
frivillige beboere, som også har hjulpet 
til. 
Nu er du desværre flyttet til Næstved 
sammen med familien, det er vi kede af. 
Vi kommer til at savne dig og din fami-
lie meget, bl.a. i Naturdetektiverne. 
Men vi vil sige dig KÆMPE tak for dit 
store engagement og ønsker dig og 
familien alt held og lykke i Næstved. 
Så håber vi, at I kigger forbi Høje Glad-
saxe engang imellem.  
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Hver torsdag kl. 14.00-16.00

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. 
Obs. lukket mellem jul og nytår

Mødested:
Beboerhuset Pulsen
Høje Gladsaxe Torv 2B 

SUNDT LIV 
VEJLEDNINGEN

Der blev afholdt Generalforsamling 
for foreningen Bydelsmødrene Høje 
Gladsaxe 7. oktober. På mødet fortalte 
Tara, som er formand, om hvilke ak-
tiviteter og indsatser Bydelsmødrene 
lavede i 2019. Der var også en snak om 
kommende ønsker for aktiviteter, som 
Bydelsmødrene gerne vil tage initiativ 
til bl.a. førstehjælpskursus, foredrag, 
yoga og hjælp til jobsøgning. 

På billedet ses den nye bestyrelse, fra 
venstre: Naema, Farhea, Tara, Sophia, 

MØD DEN NYE BESTYRELSE 
FOR BYDELSMØDRENE 
I HØJE GLADSAXE

Ayda og Souleikha (suppleant). Herud-
over er Halah også valgt som suppleant 
og Muna er valgt som revisor.   

Tara fortsætter som formand. Sophia 
blev valgt som næstformand. Naema er 
valgt som kasserer. 

Vi glæder os til fortsat at samarbejde 
med jer om jeres gode indsats.

Vi siger stor tak til Tanya og Bushra, 
som var i bestyrelsen i 2019.  
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PROJEKTET: ET FÆLLES
HØJE GLADSAXE
– SÅ LANGT ER VI

Der er snart gået et år, og vi har været 
nødt til at ændre fremgangsmåden ad 
flere omgange, men ét princip, vi hele 
vejen har holdt ved, er, at Pulsen er 
beboernes hus – og det er jer, der afgør 
hvordan der skal se ud.

Alt det der er sket siden sidst
Efter vi i sommer samlede alle beboer-
nes ønsker i en Facebook-gruppe om 
samarbejde med møblering, vægge, 
planteliv og indretning, er der sket en 
del: Sammen med beboerne har vi fjer-
net alt fra væggene og hyret en maler 
til at gøre væggene flotte, vi har været 
i IKEA, hvor vi bl.a. har købt 40 stole, 
otte borde, bænke, reoler, pyntekasser 
mm. Vi har også været i genbrugsbu-
tikken i Søborg, hvor vi har købt skri-
vebord, sofabord og sofa. Vi har tømt 
brugernes depot og indrettet det til et 
frivilligkontor, og så har vi indrettet 
Vores HGs depot til brugerne.

Den 1. november mødtes en gruppe 
beboere i Pulsen, hvor de samlede 
store dele af møblerne. 

Så hvad er det, vi mangler
Lige nu mangler vi at samle de sidste 
møbler, indrette og hænge ting på væg-
gene. I plantegruppen har man aftalt at 
se på indretningen, når det er færdigt, 

for derefter at finde ud af hvor mange, 
og hvilke planter, der passer ind. Vi 
mangler også at hænge gardiner op 
og fjerne matteringen fra vinduerne i 
sy-rummet. 

Nye aktiviteter på vej
En del af pengene fra Lions Gladsaxe 
skulle også bruges til at skabe nye 
aktiviteter på tværs i HG. Derfor har 
16 aktive frivillige i Høje Gladsaxe fået 
tilbuddet om at være med til et ildsjæ-
lekursus, hvor vi laver aktivitetsud-
vikling. Kurset foregår over tre gange, 
hvor en konsulent underviser i forskel-
lige metoder og giver os redskaber til 
selv at udvikle og arrangere nye aktivi-
teter. Indtil nu er der forskellige aktivi-
teter på tegnebrættet, såsom: Pigecafé 
i Pulsen for 15-20 årige, familieture i 
naturen, kulturbazar, musikfestival, 
besøgsvenner, macrameworkshop, ka-
noture for børn, unge og deres voksne, 
corona-kampagne på forskellige sprog 
og kvindecafé med Bydelsmødrene.

Vi er opmærksomme på, at flere af 
de her aktiviteter ikke kan afholdes i 
øjeblikket pga. coronarestriktionerne, 
men vi planlægger og glæder os til, at 
vi en dag kan afholde en åbningsfest af 
Pulsen og flere af de planlagte aktivite-
ter. 

I december sidste år fik vi, sammen med Skur 2 og menighedsplejen 
ved Haraldskirken, 140.000 kr. af Lions Gladsaxe til at fornye vores 

beboerhus Pulsen og til at lave fælles aktiviteter på tværs i HG.

16 aktive frivillige i 
Høje Gladsaxe har fået 
tilbud om at være med 
til et ildsjælekursus
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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: Dagligt kl. 11-12 samt torsdag kl. 16-18. Midlertidigt lukket på grund af corona.

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


