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På bålpladsen vil der være boder og musik.

Bålet tændes omkring kl. 21.

Se oplag i opgangene.

 
 

SANKT HANS

 TORSDAG DEN 23. JUNI KL. 18.00-22.00
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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.  

Der er 9 aktiviteter, som seniorer 60+ og førtidspensionister fra Høje Gladsaxe, hele Glad-
saxe Kommune og omegn er velkomne til at deltage i. Mød os her: 

• Aktivitetskredsens "Flittige Hænder" – Syning, strikning, hækling, broderi  
Tirsdage kl. 10-13. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. Kom og vær med!  

• Aktivitetskredsens "Det Kreative Værksted" – Quilling, maleri og tegning . Tors-
dage kl. 10-13. Kontakt: Evy Blindbæk, tlf. 60 18 51 15. Og vi kan være flere!   

• Aktivitetskredsens "Gåturshold" – Vi går ture sammen fra oktober til april om tors-
dagen kl. 10. Se Seniorklubbernes hjemmeside for at se, hvor vi går fra, og hvem du 
kan kontakte  

• Aktivitetskredsens ”Musikcafé” – Werner Thaarup spiller gamle danske sange, mens 
vi synger med. Mandage kl. 14-16. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48 eller e-mail 
ulla.reitz@gmail.com. Vær med til levende musik! ✨ 

• Ældrestyrken – Foredrag og debat om samfundsforhold med spisning. Åbningstid: sid-
ste torsdag i månederne fra september til maj kl. 12-15 (bortset fra december).  
Kontakt: Isabella Mørch, tlf. 27 64 15 11 eller e-mail isabella.m1@godmail.dk.  

• PC-mødestedet – Hjælp til MitID, PC , Mac, smartphoneog tablet. Onsdage kl. 
13-16. Kontakt: Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04 eller e-mail PoulKSoegaard@gmail.com.  

• Filmklubbens Venner af 2012 – Arbejd med video , redigér film , vis dine egne 
film  for publikum. Fredage kl. 10-14. Web: www.bjornestadsol.dk  
Kontakt: Johnny Bjørnestad, tlf. 24 85 20 92, e-mail: bjornestadsol@gmail.com.  

• Café Vera – Samtaler og hyggelig socialt samvær, nærvær og fællesskab. Mød op i 
caféen og træf nye mennesker. Onsdage kl. 10-13. 
Kontakt: Kirsten Lyshøj Nielsen, tlf. 20 43 70 10. 

• Seniorklub for 60+ Kvinder – Et socialt mødested 
med fokus på fællesskab og aktiviteter som sam-
vær, hygge, samtale og frokost, håndarbejde, ture 
og udflugter, ud at spise på café og restaurant. Ons-
dage kl. 11-15. Kontakt: Ashraf Tejani, tlf. 26 11 51 15. 

Du kan se klubbernes åbningstider og kontaktpersoner 
på hjemmesiden www.SeniorklubberneHG.dk.  

OBS: Følg med i Seniorklubbernes aktiviteter i Face-
book-gruppen ”Seniorklubberne i Høje Gladsaxe”.  

Kom og vær med  til selv at 
overspille dine gamle videobånd til 
PC hos Filmklubbens Venner af 2012.

Aktivitetskredsen Høje Gladsaxe 
Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg.  

Aktivitetskredsens grupper ”Flittige Hænder” og ”Det Kreative Værksted”, der er for seniorer 60+ og 
førtidspensionister fra både Høje Gladsaxe og resten af Gladsaxe Kommune og omegn, har plads til 
flere medlemmer. Kom nogle gange til aktiviteternes åbningsdage og se os an, før du beslutter dig for et med-
lemskab. Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter her: www.SeniorklubberneHG.dk/430555686. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteten "Flittige Hænder" – Syning, 
strikning, hækling, broderi. Tirsdage kl. 
10-13. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. 

Aktiviteten "Det Kreative Værksted" – 
Vi hygger os sammen, maler, tegner på lærre-
der, collager, kort og laver quilling. Torsdage kl. 
10-13. Kontakt: Evy Blindbæk, tlf. 60 18 51 15. 

Aktiviteten ”Musikcafé” – Werner 
Thaarup spiller gamle danske sange, mens 
vi synger med og hygger os. Mandage kl. 
14-16. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. 
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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 3 omdeles tirsdag 21. juni. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 4 2022 søndag 21. august, og bladet 

omdeles tirsdag 6. september.

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

Indlæg må meget gerne sendes til Inspektørkontoret via  

e-mail fdi@fd-hg.dk, men skal foreligge i papirprint hos 

informationsudvalget senest ved deadline. Papirprint kan afleveres til 

Inspektørkontoret.

Informationsudvalget.

Aktiviteter

23. juni

Sankt Hans fest

6. august

Sommertur til Bonbon land

21.august

Deadline HG bladet

6.september

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst: Sankt Hans fest s. 11. Miderst: Gladsaxedagen, s. 36.
Nederst: Førstehjælp med lokalpolitiet, s. 42

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen
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På bålpladsen vil der være boder og musik.

Bålet tændes omkring kl. 21.

Se oplag i opgangene.
 
 

SANKT HANS
 TORSDAG DEN 23. JUNI KL. 18.00-22.00
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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

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har afholdt flere møder, 
hvor der hovedsageligt er arbejdet med det 
praktiske om nuværende og kommende 
arrangementer – se deres arrangementer 
kalender 2022 anden stede i bladet. 

OPRÅB – Aktivitetsudvalget kommer 
med et opråb til beboerne i 3B og AAB, 
hvor der ikke er nogen medlemmer fra i 
Aktivitetsudvalget, til at hjælpe med det 
praktiske, selvom at der er en del beboere 
fra 3B og AAB som deltager, men det er 
de andre afdelinger som skal stå for alt det 
praktiske. Kontakt jeres afdelingsbesty-
relse i 3B og AAB.

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

Parkudvalget har afholdt møde i marts 
2022, hvor der var enighed om en del 
mindre vedligeholdelsesopgaver på fæl-
lesarealerne i hele Høje Gladsaxe.

Situationen i bebyggelsen / Vaskeri-
erne
Forretningsudvalget (FU) har meget fokus 
på trygheden i Høje Gladsaxe, og er i den 
forbindelse opmærksom på uro blandt de 

Orientering fra Fællesdriften møde i maj 2022
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Ved akutte problemer, 
kan vagten kontaktes

på tlf. 39 69 53 71 i tidsrummet
15.45-07.00.

unge, dette har især været på brandtrap-
perne / svalegange og i vaskerierne.
I den forgangne periode har der i en 
længere periode været meget roligt, men 
her på det sidste har der været en del uro, 
og situationen følges, og hvis der igen 
kommer utryghed, vil indsatserne blive 
igangsat igen.
 
Diverse punkter fra administrationen
På møderne var der en dialog om punkter, 
som administrationen havde medtaget:
• Vedligeholdelsesoversigt og opgørelse 

over timeforbrug

• Orientering om diverse personalefor-
hold / inspektørfunktionen

• Fælles fleksibel udlejningsaftale
• El ladestandere – alle afdelinger har fået 

tilsagn om tilskud og alle har afholdt 
afdelingsmøder, hvor det blev godkendt 
af beboerne

• Indsamling af madaffald – opstart i juni 
2022

• Bystrategisk partnerskab i Høje Glad-
saxe / Vores HG og Bibliotek+

Referent:
Jesper Loose Smith ■

 

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig  velfærd. Sortering af affald i flere fraktioner er med til at opfylde Gladsa-
xestrategiens mål. 

Miljøafdelingen 
By- og Miljøforvaltningen 
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg 
gladsaxe.dk/affald 
Mail: affald@gladsaxe.dk 
 

Juni 2022 
 

Mere sortering i Høje Gladsaxe 
Ny ordning for madaffald og for mad- og drikkekartoner 
 
Kære beboer 
 
I juni måned kan I begynde at sortere madaffald fra jeres restaffald. Der bliver stillet nye beholdere 
op til madaffaldet, som bliver stillet ved siden af jeres nedgravede beholdere.  
 
Madaffaldet bliver bioforgasset. På den måde skabes både grøn energi og gødning. Du medvirker derfor 
til at sænke dit klimaaftryk, hver gang du sorterer madaffald.  
 
For at lette sorteringen af madaffaldet i køkkenet kan du hente en   grøn køkkenspand på dit vice-
værtskontor. 
Du kan også få en folder og grønne poser af genbrugsplast til at samle madaffaldet i. I folderen finder du 
bl.a.en sorteringsguide.  
 
Mad- og drikkekartoner skal ud af restaffaldet 
Mad- og drikkekartoner (fx mælkekartoner og kartoner fra flåede tomater mv.) skal fra nu af sorteres 
sammmen med plasten. Mad- og drikkekartonerne og plasten bliver skilt ad på et sorteringsanlæg. Det 
er en god idé at folde kartonerne så de fylder mindre. 
 
Vi håber, at I vil tage godt imod de nye affaldsordninger. 
 
 
Venlig hilsen 
Miljøafdelingen  
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Tandlæge
Karsten D. Laugesen ApS

Høje Gladsaxe Torv 2, 1. sal
2860 Søborg

Tlf.: 39 67 65 08
Åben:
Mandag  08.00-18.00
Tirsdag  08.00-13.00
Onsdag  09.00-18.00
Torsdag  08.00-16.00
Fredag 08.00-13.00

SCANDIA
LÅSESERVICE

Søborg Hovedgade 8
Tlf. 39 69 34 56

Oplukning - Døgnvagt

Gulvslibning af alle typer trægulve

Efterbehandling med lak, lud, olie, sæbe, 
      hvidpigmentering, hvidlakering m.m.

Lægning af klik- og trægulve

Pålægning af linoleum/vinyl og gulvtæpper

Gulvopretning med flydespartel.

Gulvslibning af alle typer trægulve

Efterbehandling med lak, lud, olie, sæbe, 
      hvidpigmentering, hvidlakering m.m.

Lægning af klik- og trægulve

Pålægning af linoleum/vinyl og gulvtæpper

Gulvopretning med flydespartel.

Ring for 

gratis besøg og 

uforpligtende

 tilbud

   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
Arrangement kalender 2022 

23. juni – Sct. Hans fest på bålpladsen 
6. August  – Sommer tur til bonbon land 
3. December – Pensionist julefest 
4. December – Familie Juletræsfest 
 
Derudover kan der også komme andre arrangementer så hold øje med bladet og opslag 

Husk at se efter opslag i opgangen. 

SHOPPING TUR TIL SVERIGE: Så sket det, tur til nordens største shopping center i 
Sverige. 55 friske beboer var mødt frem søndag morgen, hvor vi tog bussen og kørte 
mod færgen i Helsingør. Vi ankom til Ullared, hvor vi parkerede på den store 
parkeringsplads ved centeret som ikke føltes så stort udefra….Men når man kom ind 
i centeret blev man blæst omkuld. Der var vare så lang øjet kunne se, så hold op det 
var stort, meget stor. Skal love for at folk fik fyldt de store indkøbsvogne op, ikke 
kun os med også Svenskerne. Alle var glade da vi igen have kurs mod Høje Gladsaxe 
efter en rigtig god dag. 
 
SCT.HANS: Næste arrangement bliver Sct. Hans ved bålpladsen. Starter kl. 18.00 og 
der vil være tændt op i grillene, så tag jeres mad med ned og få en hyggelig aften 
sammen med de andre beboer. Der vil være mulighed for køb af øl, vand, chips 
m.m. i HGI’s bod, så kom ned og støt dem. Musikken bliver leveret af bandet Da-
noize og sidst på aften tændes bålet på pladsen. 
 
BONBON-LAND: Når I læser dette skulle vi gerne være i fuldgang med billetsalget til 
vores tur til Bonbon-land. Der vil være et begrænset antal billetter, så det er efter 
først til mølle princippet.  
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  Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 

 

 
Lørdag 6. August 2022 kl. 8.45-19.00 

Familietur for alle. Tag med og få en fantastisk dag sammen med børnene. 
Pak en madkurv hjemmefra og nyd den i de grønne omgivelser i parken. 
Det er også muligt at købe mad i de forskellige spisesteder. 
Der er 28 forskellige forlystelser i parken. Der er højde krav på mange af 
forlystelserne. 120 cm som minimum og helt op til 150 cm. Det er 
personalet i parken der bestemmer om man er høj nok. Det er et 
spørgsmål om sikkerhed. Gå ind på WWW.Bonbonland.dk her kan man se 
højde kravene for de forskellige forlystelser. 

Billetter sælges i glasoverdækningen ved Høje Gladsaxe nr. 31 
Billetsalg: 14-16/6 + 20-22/6 + 27-30/6: kl. 16-17, 23/6: kl.18-21 Bålplads 

Der er kun 250 pladser 

Prisen er 200,- kr. pr. person. Personer u.18 år, kun ifølge med en voksen.  
Prisen dækker entre og bus frem og tilbage (normalpris 419,-).  

For personer UNDER 90 cm på dagen 50,- kr. pr. person. 

OBS! (Det er BONBON-land der afgør om en person er under 90 cm. Hvis de mener at man er over 90 cm, koster en billet 289,- kr.) 

Busserne afgår fra indre stamvej ud for nr. 31, kl. 9.00 præcis.  

6

På bålpladsen vil der være boder og musik.

Bålet tændes omkring kl. 21.

Se oplag i opgangene.

 
 

SANKT HANS

 TORSDAG DEN 23. JUNI KL. 18.00-22.00
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Nyt fra AAB
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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
Vakant
Bestyrelsen kan træffes den første tirsdag 
i måneden kl. 18 - 18.30

Kære beboere, 
Der blev afholdt afdelingsmøde 30. maj, 
hvor der blev godkendt budget og flere 
forslag, men der blev også vedtaget et mis-
tillidsvotum til afdelingsbestyrelsen, som 
derfor afgik.
 
Der afholdes ekstraordinært afdelings-
møde 16. juni med valg af ny afdelingsbe-
styrelsen.
 

Referat fra afdelingsmøderne kan afhentes 
på viceværtkontoret.
 
AAB ønsker alle en god  
sommer.

• 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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. . . 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 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. 
Omar Samarae, 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.
lone@hglejerbo.dk

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Referat afdelingsmøde, tirsdag 
d.17.05.2022

Antal lejemål: 61 Antal stemmer: 122

Gæster: Inspektør Ivan, Johnny Christensen 
fra Lejerbo, Anna fra Lejerbo, Ole fra Le-
jerbo- byggeafdeling, Mikkel fra Pålsson, Jan 
fra Pålsson, Christine Bille fra Vores HG.

1. Valg af dirigent:
 Johnny Christensen fra Lejerbo valgt som 

dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg:
 Henny Wermuth, Rene Dupont, Peter, 

Jasmin

3. Fremlæggelse af bestyrelses beretning:
- Formand nævner kort at udeområderne 

er bliver ordnet rundt om i vores afde-
ling, da de trænger. 

- Beretningen er taget til efterretning.
- Christine fra vores HG har en kort 

præsentation om hvor de sidder på bib-
liotek+, samt at der bliver arbejdet med 

gode rammer for fællesskaber i HG.

4. Orientering om udskiftning af vinduer 
og brystninger på højhusets nordside, 
samt alle stuelejligheder mod havesi-
den:

- Gennemgang af vinduesudskiftning, 
tidsplan osv. Ved Mikkel fra Pålsson

- Prøveelementer: I højhuset er der blevet 
sat et prøveelement op, for at se hvordan 
det ser ud, samt hvilke nye funktioner der 
er. 

- Faseplan: Der mangler forsat nogle ting 
efter kommunen har besigtiget det, dette 
skal indarbejdes i den endelig plan, før 
det kan sættes i gang. 

- Kommende proces, hvad virker, hvad skal 
gøres bedre. Genvurdering af økonomien.

5. Fremlæggelse af regnskab 2020/21 til 
orientering:

Anna fra Lejerbo giver en kort gennemgang 
af regnskabet.

- På konto 210 underskud på 1.115.018 kr. 
Det skyldes at henlæggelserne har været 
på mere end forventet. Underskuddet 
bliver betalt uden det påvirker huslejen.
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- Konto 105.9 højere udgift end forventet 
til de oprindelige indekslån.

- Konto 131-136 Hjemfaldslån 

6. Budget 22/23 til godkendelse:
Anna fra Lejerbo gennemgår budgettet.
- Ingen huslejestigning.
- Der forventes en stigning på offentlige og 

andre faste udgifter, så som renovation 
sortering, el, varme og vand

- På konto 118 forventes en mindre udgift 
på drift af selskabslokale og vaskerier

- I løbet af to år vil underskuddet være 
afviklet.

- På konto 116 er der er sparet op til vindu-
esudskiftningen

- Budget godkendt.

7. Behandling af indkommende forslag:

Forslag 1: Facader højhus og facader haver i 
højhuset og lavhusene, stillet af bestyrelsen.
Beslutning: Stort flertal, forslag 1 GOD-
KENDT

Forslag 2: Badeværelser og toilet, stillet af 
bestyrelsen.
Pris ca. 40.000 pr. badeværelse, henlæggelser 
på 1.6 millioner om året, der vil ikke komme 
huslejestigninger, kan dog først sættes i gang 
i 23/24, kommer til at tage ca. 9 år.
Beslutning: Stort flertal, forslag 2 GOD-
KENDT

Forslag 3: Renovering elevatorer i højhuset, 
stillet af bestyrelsen.
Beslutning: Stort flertal, forslag 3 GOD-
KENDT

Forslag 4: El- ladestander i Høje Gladsaxe, 
stillet af bestyrelsen.
Ivan fremlægger og svarer på spørgsmål.
Beslutning: Flertal, forslag 4 GODKENDT.

Forslag 5: Forbrugsmåling af brugsvand, 
stillet af Kim Løfqvist. Hg. 5.12. th.
Beslutning: Overvældende flertal, forslag 
5 GODKENDT- Bestyrelsen pålægges at 
undersøge muligheden og budget for for-
brugsmåling.

Forslag 6: Dørtelefoner i lavhusene, stillet af 
Berit og Peter Boye Hg. 32 1 .tv.
Ændringsforslag: Bestyrelsen skal arbejde på 
hvad det vil koste at få installeret dørtele-
foner i lavhuset. Herefter skal der være et 
ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det 
endeligt kan besluttes.
Beslutning: Overvældende flertal, forslag 6 
GODKENDT

Forslag 7: Maling af pergolaer i haverne, stil-
let af Bent Rasmussen. Hg. 22 st.tv. Bestyrel-
sen vil indarbejdet det i næste års budget.
Beslutning: Overvældende flertal, Forslag 
7 GODKENDT

8. Valg til afd. Bestyrelsen:
a. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
- Nanny Bisp, er villig til genvalg-  

GENVALGT
- Helge Bendtsen, er villig til genvalg-  

GENVALGT
b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
- 2 vakante
- Kim Løfqvist ønsker genvalg- GEN-

VALGT
- Rene Dupont ønsker at stille op- VALGT

På bestyrelsens vegne Trine Keis ■

Sæt ✗ 

i kalenderen
Pensionist skovtur
den 15. august 2022
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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

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 under-
skriver lejeaftalen med de dermed følgende forpligtel-
ser 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.
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Nyt fra 3B
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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 
Mail: vv-3b@fd-hg.dk

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

Afdelingsformand:
Formand Jane Jandu, HG 29, 9.mf.  
Mail:          fb3037@mail.dk

Højhus  blok 15: Nr. 21-29
Kontakt: Jane Jandu, 
  HG 29, 9. mf.  
Firkanten  blok 27: Nr. 84-94
  blok 31: Nr. 96-104
  blok 32: Nr. 106-114
  blok 28: Nr. 116-126

Så blev det sommer,  håber det bliver godt 
vejr så vi kan få nydt vores dejlige nærom-
råder.
Alle 5 boligselskaber stemte ja til ladestan-
dere så håber vi de vil blive brugt godt …
Der er sket lidt på  og om legepladserne i 
firkanten og højhuset det pynter alt sam-
men.
Når bladet her udkommer skulle der gerne 
være plantet  ved bedene foran højhuset. 
Der er lavet plads til ladcykler og motor-
cykler/knallert, og husk der IKKE må låse 
fast til træerne når man parkerer sin cykle 
så skal det være muligt at vores ejedoms-
funktionærer kan komme til.

Dejligt når folk lufter ud på repoerene 
MEN husk at lukke dører igen efter 10 til 15 
min. da det kan trække ind i lejlighederne 
og flere der klager over dette.

Glasoverdækningen
Den er ikke til store fester men til små 
sammenkoster  og man må opholde sig der 
fra kl 9.00  og skal være ude igen kl 20.
Det er jo ikke et festsal, men en hjælp til 
beboerne så de har mulighed for at invitere 
flere gæster, end de kan have i deres lejlig-
hed men man skal tage hensyn til dem der 
bor lige op til.
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Brandtrapper
Oplever i uro og larm så kontakt politiet
måske kommer de, ellers bliver det noteret 
og det er vigtig. Man kan også kontakt 
Gadeteam på 24 95 52 54 kl. 17- 23.

Sæt x i kælderen den 5. september der hol-
der vi afdelings møde.
 
Affalds sortering
Det ser ud til, at efter sommeren bliver der 
sortering af madaffald, men hvordan vides 
ikke helt endnu, men i får besked når vi 
kommer dertil.
 

 

Kondiklubben i Firkanten Inviterer 3 B´s beboer til Mosen 
rundt LØRDAG DEN 20. August 2022. Vi mødes ved Petanque banen i Firkanten kl. 10.30, hvor vi 

får en lille en til halsen.  

Så går vi op og spiller Krolf på græsset, foran FSB højhus nr. 
31 -39. 
 

Efter kampene, indtager vi en dejlig frokost incl. 
drikkevarer i glasinddækningen. Pris 50 kr. for voksne og børn u/15 år 20 kr. Tilmelding og betaling på vicevært kontoret i nr. 104 

mellem kl.9-10 og torsdag kl.16-17 fra tors. 11/08 
Til tors. Den 18/08.2022. 

 Venlig hilsen 
Boligforeningen 3B & bestyrelsen i Kondiklubben i 
Firkanten.  God sommer. 

Rotter/måger
Lad nu vær med at lægge mad 
ud…
 
HUSK NU
Ikke barnevogne, indkøbsvogne 
sko med mere på opgange/repoere, 
ikke sætte affald i kældre og uden-
for, før de tilladte tidspunkter.
 
Aktivitetsudvalget
Vi mangler nogen der kan hjælpe til, 
det behøves ikke at være til alting..
De holder møde 1x om mdr.
Finder vi ingen fra 3b ender det med at 
vi der bor i 3B ikke kan deltage i aktivi-
tet udvalgets ting.
 
Rigtig god sommer

På 3B afdelingsbestyrelse vegne
Formand Jane Jandu ■
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 59
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. 06.45-07.15 
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 - se opslag i opgangeneFormand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Sommeren står for døren og et travlt år er 
ved at slutte, siden vi startede op i August 
sidste år. Mange møder har vi deltaget i, 
nogle på teams, anderledes måde at holde 
møde på. Men en normal hverdag har ind-
fundet sig og tak for det.

Vores vinduer på sydsiden (altansiden) er 
blevet pudset og det er med et nyt firma 
på banen. Der har været nogle ting der er 
blevet gjort på en anden måde, men al start 
er svært.

Og med den nye ordning hvor vi skal til at 
sorterer madaffald, får vi en udfordring, 
Gladsaxe kommune opsætter flere contai-
nere i HG til madaffald, lugt gener på en 
varm sommerdag, er der ikke tænkt på. 

Rotter ej heller, det kan blive voldsomt, 
når vi i HG har forbud mod at fodre fugle 
o. lign for bl.a. at undgå rotter, når det helt 
store kolde bord bliver rullet ud i hele HG, 
via sortering af madaffald. I blæsevejr ved 
vi godt hvordan ting blæser rundt i HG, 
hvis nu en container vælter, ja jeg tænker 
bare tanken.

I bestyrelsen arbejder vi på en pensionist 
tur efter sommerferien, se også aktivitets-
udvalgets turprogram, mange spændende 
tiltag de laver.

Ekstra ordinært afd. møde
I Maj måned afholdt vi ekstraordinært 
afdelingsmøde og det foregik i glasover-
dækning. Mødet tog ca. 30 min, da der 
kun var et punkt på dagsorden, nemlig 
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opstilling af ladestandere.  Det omdelte 
materiale til mødet viser hvor, det nedsatte 
udvalg havde tænkt placering. Da der 
ikke er nogen, der har et helt klart billede 
på hvor mange elbiler der er i HG, skal vi 
jo starte et sted og det er derfor besluttet 
at der opsættes fem ladestandere med to 
udtag hver, dvs. der kan holde 10 el biler 
og lade samtidig. Skulle el bilerne boome 
i HG, kan vi opsætte flere lade standere, 
hvor de første lade standere er opsat uden 
de helt store omkostninger. Planen er at 
økonomien skal hvile i sig selv og på sigt 
gerne give overskud som fordeles imellem 
de fem afdelinger.

Alle fem afdelinger har vedtaget opsæt-
ning af lade standere på deres møder.

Stigerør
På grund af ælde og kalk er det nødvendigt 
at udskifte stigerør i nogle af opgangene, 
så vandtemperaturen kan styres, og det 
arbejde er vi i gang med. Her starter vi også 
med de rør der er værst, desværre er det 

også en udgift der overstiger en halv mil-
lion per stigerør.

Elevatorer
Vi har igennem de sidste seks, otte år 
renoverede elevatorer, efterhånden som 
almindelig reparation ikke var muligt, 
virkningsløst. I dag mangler vi fem ud af ti 
elevatorer, at renovere, vi har sat to af dem 
på skemaet i år, og det er klart, det bliver de 
to ringeste af de sidste fem,der bliver lavet, 
mere herom i bladet.

Det er en bekostelig ting at lave en renove-
ring, det koster på den forkerte side af en 
halv million per elevator.

Med venlig hilsen og god sommer
Michael Gravengaard
Beboerformand ■

Aut. El-installatør 
Lerhøj 13 • 2880 Bagsværd
Telefon 44 49 04 51
Telefax 44 49 04 21
www.km-el.dk
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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 24 62 00 07

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

Nyt fra AB
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIGFormand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Sommeren 2022
Så nærmer vi os sommerferien og i afde-
lingen er vores ansatte i gang med at ordne 
arealerne, så de bliver klar til at bruge.
Husk der er mange aktiviteter for både 
børn og voksne i bebyggelsen, som i kan 
deltage i.
Kig efter Bibliotek+ og hvad vores HG. har 
af tilbud.

Corona
Så kom vi endelig under 40 smittede i 
Gladsaxe og det er flere år siden, at vi har 
været så langt nede i smittetal.
Det ser ud til at denne gang holder smit-
tetallene, men selvfølgelig kan der komme 
en opblussen igen.
Jeg håber at vi i løbet af sommeren, kom-
mer ned omkring

0 smittede og så må vi se hvad der sker til 
efteråret.
Det vigtige er, at det ser ud til at Omikron,  
nu kun giver lettere/mildere symptomer.

Elevatorer
En vigtig ting der blev vedtaget på beboer-
mødet, var at vi skal have nye elevatorer i 
afdelingen.
Vi sætter udskiftningen af elevatorerne 
i gang og det er forventet at vi er færdige 
med alle elevatorer, i løbet af 2 år.
Meningen er at der kun arbejdes og lukkes 
en elevator ad gangen i blokken.
Arbejdet tager 6 uger pr. elevator, men 
vores chefinspektør arbejder på at få arbej-
det gjort hurtigere.
Hele elevatoren bliver udskiftet, nyt styre-
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system, ny stol/kabine og med visning af 
etage.
Vi starter op i august med de første elevato-
rer og for vores beboere med hjælpemidler, 
rollator, rullestol kan det aftales med vice-
værten, at der kommer ramper op.

Varmeregnskab
Der var lidt forsinkelse på varmeregnska-
bet, men nu har alle fået deres afregning 
ud.
Varmeregnskabet ser godt ud og alle skulle 
have penge tilbage, så det ser ud til at vores 
acontobeløb, er rigtigt sat.

Nedkastning fra altaner
Det er forbudt at smide affald og andet ud 
fra altanerne, men alligevel er der et/nogle 
fjo…. Der ikke forstår reglerne.
I nr. 43 har vi en der smider pizzabakker 
m.m. ud fra altanen, så det lander i ha-
verne. Vi forsøger nu at finde synderen.

Storskrald
Vi arbejder på nye regler for storskrald, på 
grund af svineriet vil der vil komme nye 
retningslinjer og skilte op.

Postkasser
Hvem i alverden kan finde på at tømme 
deres postkasser på gulvet? Hvem skal 
rydde det op efter dig? Alle vi andre kan 
godt lide at der ser pænt ud, så vær venlig at 
smide dine ting i papircontaineren.

Parkering foran indgangspartierne
På grund af at der er mange biler i blok 13, 
der parkerer foran opgangene, beder vi nu 
vores P vagter om at uddele bøder.
Det er forbudt at parkere uden for par-
keringsbåsene Ambulancer skal kunne 
komme til, da sekunder kan redde liv
og ligeledes skal man kunne komme ud fra 
fortovet.

Glasoverdækningen
Der er desværre nogen der har ”LÅNT” 
10 tæpper, som vi bruger når det er koldt 
i glasoverdækningen. De lå i et skab og vi 
går ud fra at det er en låner, der er kommet 
til at tage dem med hjem. Vi vil gerne have 
dem retur, på forhånd tak! 
Tæpperne kan afleveres på viceværtskon-
toret.

Ældretur D. 7. juni
Denne gang har vi lejet en Havnerundfart 
og får en time med en masse oplevelser i 
Københavns kanaler, hvor vi kommer til at 
se både nyt og gammelt.
Derefter går turen op ad strandvejen og til 
Dyrehavsbakken, hvor vi skal have en god 
frokost på Valentino.
Der er 45 beboere tilmeldte til turen.

EL ladestandere
Alle 5 afdelinger har nu vedtaget forslaget 
vedrørende  EL Lade standere på deres 
beboermøder.
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Nu påbegynder arbejdet med at få klar-
gjort pladserne, fremføre strøm, med 
mere.
Vi forventer, at vi i løbet af sommeren, 
kan komme i gang med at tage standerne 
i brug.
Der kommer selvfølgelig sedler ud om de 
forskellige praktiske oplysninger, til alle 
beboere.

Unge i Blok 13
Vi har sidst i maj og først i juni, haft mange 
hætteklædte unge i vores blok, som har 
været på brandtrapper, i forstuer, på 
svalegangene og i kælderen.
Det har betydet, at flere beboere er blevet 
utrygge.
Det er vigtigt at i ringer til politiet 114, 
og anmelder det, så det kommer i deres 
døgnrapport.
Afdelingsbestyrelsen gør alt hvad der står i 
vores magt, for at få løst problemerne men 
det er en politi sag.
Vi sendte en meddelelse ud til alle beboer 
om sagen, så i ved hvad der bliver gjort.
Ring til 114 og lav en anmeldelse.

Cykeloprydning
Fra d.10. juni begynder vi at fjerne de cyk-
ler/vrag der ikke bliver brugt, så vi kan få 
lidt plads i cykelstativerne.
Det er helt vildt hvor mange cykler der 
bliver kasseret og bare står og fylder op.

Flytning/oprydning  
Hvis du skal flytte og smide store ting ud, 
kan du kontakte viceværten og få sat en 
trailer op, så vores ansatte kan kører det 
direkte i containeren.

Eventyrhaven
Nu begynder de planter og buske der blev 
indkøbt sidste år, at blive store og flotte.
I det hele taget, begynder blomster og urter 
m.m. at komme frem og giver denne helt 
specielle duft.
Lars og Randi gør stadigvæk et stort ar-
bejde for at få haven til at fungere, så der er 
rart at være for medlemmerne.
I løbet af sommeren vil der være forskellige 
arrangementer i Eventyrhaven, så kig efter 
opslag.

Sommerferien
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere, 
ansatte og samarbejdspartnere, en rigtig 
god sommer.

Venlig hilsen
Flemming ”Onkel” Larsen ■
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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

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,  
hvor stjerneflokken blinker,  
hvor mildt enhver imod mig ler  
og op til himlen vinker? 

Hvad skal jeg sige? mine ord  
vil ikke meget sige:  
o Gud! hvor er din visdom stor,  
din godhed, kraft og rige!. 

(Hans Adolf Brorson, 1734)

GUD ER EN, DU KENDER
Gud er
•  … ikke til at sætte ord på
• Den kraft der holder os sammen 
• Den der gør, at der overhovedet findes noget 
• Den person der kender dig bedre end dig selv 
• Den der elsker det andet menneske lige så 

meget som dig
• … meget mere end du kan forestille dig

Når du er stille
Når du er stille og mærker din krop og dine 
 følelser, sker det at du mærker et nærvær, der 
er større end dig selv. Nogle af os tænker, at   
det er Gud, der er hos dig og i dig. 

Når du nyder verden
Når du nyder verden – solskinnet, regnen, 
 vandet, sandet, barnet, maleriet, koncerten 
(fortsæt selv)… så sker det, at du tænker: 
 Verden er et kunstværk, der fortæller om 
 kunstneren. Kunstneren kan man også kalde 
Gud. 

Når I er sammen 
Når I er sammen, og det åbner for venskabet 
 eller familieskabet eller… så sker det at det som 
I 4-5 mennesker har sammen, det er mere end 
10 gange så stort. Det der gør samværet større 
end de enkelte tilsammen, det kalder jeg Gud.

Kærlig hilsen Morten Miland
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Valg af stemmeudvalg
Vicevært Tom Hofmann og  
Chefinspektør Ivan Kjær-Andersen

Valg af dirigent
Ryno Scheil

Valg af referent
Jesper Loose Smith

Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev gennemgået 
og godkendt.

Fremlæggelse af årsberetning
Selskabets beretning blev fremlagt. 
Afdelingens beretning blev fremlagt og 
godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af af-
delingens budget for det kommende 
regnskabsår
Budgettet blev gennemgået og god-
kendt. Huslejestigning: 2,5%

Behandling af indkomne forslag
Ændring i husorden, affald
Vedtaget enstemmigt

El-ladestandere
En vedtagelse medfører ingen hus-
lejeforhøjelse, dækkes af refusion af 
elafgift: 
Vedtaget enstemmigt

Renovering af elevatorer
En vedtagelse medfører ingen husle-
jeforhøjelse, dækkes af fortjeneste ved 
salg af institutioner: 
Vedtaget enstemmigt

Valg til bestyrelsen 
Valgt til bestyrelsesformand for 2 år – 
Flemming Larsen – genvalg
Valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år – 
Ingrid Ellen Rasmussen – genvalg
Valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år – 
Tim Lilja Frederiksen – genvalg
Valgt til suppleant for 1 år – Morten 
Grønlund Pedersen – genvalg
Valgt til suppleant for 1 år – Lars Erik 
Knudsen – genvalg

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

Afdeling 30 - Høje Gladsaxe
Referat af budgetmøde onsdag den 25. maj 2022 
Antal lejemål til stede: 29 /  Antal stemmeberettigede: 58
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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
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Når I er sammen, og det åbner for venskabet 
 eller familieskabet eller… så sker det at det som 
I 4-5 mennesker har sammen, det er mere end 
10 gange så stort. Det der gør samværet større 
end de enkelte tilsammen, det kalder jeg Gud.

Kærlig hilsen Morten Miland
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SOMMERKIRKE I HG
Kirken er åben, så meget vi kan få det til at lykkes! 

I juli måned er vores faste præst på ferie, så vi har gæster 
fra nabokirkerne. Så holder de gudstjeneste ’hjemme’ kl. 
9:30 og her hos os 11:30. 

 3.7.  Karen-Lisbeth Gøricke, Stengård 
 10.7.  Jakob From Søvndal, Buddinge
 17.7.  Merete Sølling, Søborg
 24.7.  Per Ole Rasmussen, Buddinge
 31.7.  kl.10: Morten Miland 

Sommerkirke I RESTEN AF VERDEN
Hvis du skal på sommerferie i Nordkorea eller 
Saudi-Arabien, skal du ikke gå til gudstjeneste 
– det er strafbart. 

Men de fleste andre lande har kirker, der med 
glæde og nysgerrighed tager imod kirkegæn-
gere på besøg. Det kan godt være, du ikke for-
står (alt) hvad de siger, men jeg kan love dig, 
at de taler om Jesus! – og de beder Fadervor. 

Så sæt dig ind til en gudstjeneste i Rom, 
Nairobi, Phuket eller Thyborøn. Nyn med på 
sangene og mærk, at det har en åndelig be-
tydning for både dig og de andre i kirken. 

Hvis du er på ferie i Danmark, så husk at 
downloade app’en ”Kirkekalenderen”. Den vi-
ser hvornår der er gudstjeneste i kirkerne i 
nærheden af dig.
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Musikfrivillig i Haraldskirken  
– er det noget for dig?
Endnu en dejlig musiksæson er overstået og vores seje 
musikfrivillige har hjulpet med ved gudstjenester og HG 
spiser sammen – TAK for det!

Vores voksenband spiller hver tirsdag kl. 16:30 og er for 
dem som spiller et instrument, eller har spillet lidt engang 
men glemt det hele igen. Fra 15 år, sæsonstart 30.8.

Vores ungdomsband spiller hver tirsdag kl. 14:45, der er 
mulighed for undervisning i ukulele og klaver. Fra 3. klasse, 
sæsonstart 30.8.

Vores sangfrivillige/kor øver hver torsdag kl. 18 og har fast 
opgave med at synge til HG spiser sammen. For alle, 
 sæsonstart 25.8.

Tilmelding og spørgsmål til Kirkemusikant Søren  
sg.haraldskirken@gmail.com

KONFIRMATION – tilmelding!
Hvis du skal i 8.klasse efter sommerferien, kan 
du gå til konfirmationsforberedelse i Haralds-
kirken. Få dine forældre til at melde dig på 
www.haraldskirken.dk allerede nu – jo før, jo 
bedre – og helst inden sommerferien! Ring til 
præsten og spørg om hvad I vil.

MADBAZAR OG 
KONCERT MED 
RADIANT  
ARCADIA
Den 11.8 kl. 17:30  
på bålpladsen  
”Den Runde”

Vi skal smage på mad fra 
hele verden, synge og 
danse når Haraldskirken 
og Vores HG inviterer 
til madbazar i Høje 
Gladsaxe. 

Udover spise-fællesskab 
byder aftenen også på 
fællessang og koncert 
med det multikulturelle 
orkester RADIANT 
ARCADIA.
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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 tlf. 3969 0370  

tirsdag og torsdag kl. 10-13. 

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen 

(MMS) træffes på tlf. 2462 3969 

/ 3969 3969 eller mms@km.dk

w
w

w
.haraldskirken.dk

Se alle de andre detaljer på www.haraldskirken.dk  

… eller download app’en Kirkekalenderen med alle Folkekirkens gudstjenester

JUNI

 26.6 kl. 10:00  Højmesse

 27.6 kl. 13:30  Lystændingsandagt

JULI

 3.7 kl. 11:30 Højmesse

 10.7  kl. 11:30 Højmesse

 17.7  kl. 11:30 Højmesse

 24.7  kl. 11:30 Højmesse

 31.7  kl. 10:00 Højmesse

AUGUST

 1.8 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 1.8 kl. 14:00 Mandagsmøde

 7.8 kl. 10:00 Højmesse

 8.8 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 9.8 kl. 18:30 Menighedsrådsmøde

 11.8 kl. 17:30 Madbazar og koncert 

 14.8 kl. 10:00 Højmesse 

 15.8 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 21.8 kl. 10:00 Højmesse

 22.8 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 25.8 kl. 18:00 Sæsonstart Sangfrivillige

 28.8 kl. 10:00 Højmesse

 30.8 kl. 14:45 Sæsonstart ungdomsband

 30.8 kl. 16:30 Sæsonstart Voksenband

SEPTEMBER

 4.9 kl. 10:00 Højmesse

 5.9 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 5.9 kl. 14:00 Mandagsmøde

Ret til ændringer forbeholdes

HARALDSKIRKEN
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Højtlæsning for børn! 
Kom til hyggelig højtlæsning med dit barn hver tirsdag 
fra kl. 16.00-16.30 i BIBLIOTEK+.  
For børn mellem 3 - 6 år og deres forældre. 
Højtlæsning er en fast aktivitet hver tirsdag – også i 
sommerferien. 

Bibliotek+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 
Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus  

Sommerbogen - En læsekonkurrence for børn 
De Danske Børnebiblioteker inviterer endnu en gang 
børn i alderen 6-15 år til at deltage i Danmarks største 
læsekonkurrence, Sommerbogen 2022. 
      - For dig der er mellem 6 og 15 år 

      - Læs eller lyt til mindst 3 bøger 

      - Gennemfør mindst 10 af de 30 læseudfordringer  

      - Hent og aflever udfordringsarket på BIBLIOTEK+ 

      - 3 hovedpræmier - tøm en boghandel på 5 min. 

      - Løber fra 10. juni til 20. august 
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Bibliotek+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 

Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus 

Oplæsning for voksne! 
Kom og få en kop kaffe/te og hør en god historie. Vi vil 
læse forskellige historier op, der på den ene 
eller anden måde forhåbentlig kan røre os.  
Hver mandag i juli kl. 15.00-15.30 i  
BIBLIOTEK+. 

Oplæsning 
Hver mandag: 
  Den 4. + 11. +  
18. + 25. juli 

 
  

 

Sommerferietasker 
Er du træt af at sammensætte din egen sommerferie-
læsning, eller vil du bare gerne have inspiration til  
noget nyt.  

Vi sammensætter din ferielæsning, uanset om du skal i 
sommerhus, på biltur, eller charterferie. 

Vi arbejder med sommerferietasker i perioden 20. juni 
til 28. august. Tilmeld dig på hjemmesiden. 
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Bibliotek+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 

Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus 
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Sommerferietasker 
Er du træt af at sammensætte din egen sommerferie-
læsning, eller vil du bare gerne have inspiration til  
noget nyt.  

Vi sammensætter din ferielæsning, uanset om du skal i 
sommerhus, på biltur, eller charterferie. 

Vi arbejder med sommerferietasker i perioden 20. juni 
til 28. august. Tilmeld dig på hjemmesiden. 

Kom og vær med når vi skyder ”HG Spiser 
Sammen” i gang med lokal madbazar, 
hvor du kan købe spændende retter fra 
hele verden! 

 
Torsdag d. 11.8.2022 kl. 17:30 
Bålpladsen i Høje Gladsaxe 
 
Festglade toner vil fylde pladsen, når det 
multikulturelle orkester Radiant Arcadia 
byder op til dans med sange på 14 sprog. 

I samarbejde mellem Vores HG og Haraldskirken 
Kontakt Monique på tlf. 26122544 

KONCERT &  

MADBAZAR 
Join us when we re-open “HG 
Spiser Sammen”. We will start the 
celebration with a food bazar, 
where you can buy delicious 
meals from all over the world - 
made by local citizens. 
At the same time the multi cultur-
al orcestra Radiant Arcadia are 
having a live concert with songs in 
14 different languages. 
 
Thursday the 11th. of August, 
in Høje Gladsaxe. 



Sommerfest
Høje Gladsaxe Lektiecafé

Onsdag 22. juni 2022 kl. 17-19 ved

overdækningen mellem Høje Gladsaxe 29-31, 2860 Søborg

/ bålpladsen bag ved i tilfælde af godt vejr
Alle børn og forældre er velkomne.

Vi fejrer at lektiecaféen fylder 10 år, samt at vi går på sommerferie.

Kom og vær med. Vi glæder os til at fejre dagen sammen med jer ��

Kl. 17.00-17.20 Velkomst og kage

Kl. 17.20-19.00 Boder med lege for børnene

Bumper Balls Popcorn
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FOTOKONKURRENCE: 
VIS OS HG’S FANTASTISKE 
FUGLELIV
Der er grønt, så langt øjet rækker. Foråret 
står for døren. Naturen i og omkring HG 
er i særklasse og det betyder også et rigt 
fugleliv lige i baghaven. Alt fra knopsva-
ner, til nattegale og blåmejser. 

Den sætter vi fokus på med en fotokon-
kurrence. 

Konkurrencen løber frem til 1. august.
Send dine bedste naturbilleder fra HG til 
voreshg@gmail.com eller på Vores HG’s 
Facebookprofil. 

En jury udvælger de tre bedste, som kom-
mer op at hænge et sted i HG. Samtidig 
deles alle billeder her i HG-bladet, på 
www.voreshg.dk og på Facebook til glæde 
for hele HG. Der vil også være en lille 
præmie til de tre bedste. 

Vi glæder os til at se jeres billeder.

Billedet her er fra natur-fotokonkurrencen 
sidste år og er taget af Masi Hadipour. 
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SOMMERAKTIVITETER 2022 
LØBENDE AKTIVITETER  
Loppemarked 
- i juni, juli og august, hver søndag kl. 10-14 på  
Byens Arena 
Kreativt værksted for børn 
- i uge 26-30, hver onsdag kl. 15-17 i BIB+  
Oplæsning for voksne 
- i juli, hver mandag kl. 15 i BIB+ 
Legetøjscontaineren er åben 
- i uge 29-31, hver torsdag kl. 15-17 
ved legetøjscontaineren på Byens Arena 
 

SSoommmmeerreennss  aarrrraannggeemmeenntteerr  

Lektiecafeens sommerfest 
- For børn i alle aldre. 
Onsdag d. 22. juni kl. 17- 19 på græsset 
ved Bålpladsen (bag HG nr. 29-31) 

Cirkus Panik  
- For børn i  1.-9. klasse – tilmelding gen-
nem SFO’en eller i BIB+.  
Uge 26: mandag-torsdag kl. 10.00-14.00. 
Cirkusforestilling torsdag kl. 17.00. 

Kanotur for hele familien 
-Torsdag d. 4. august kl. 11.00  
Pris: 30 kr. pr. familie 
Tilmelding på voreshg@gmail.com  

Madbazar & Koncert 
-Torsdag d. 11. august  
kl. 17.30 på græsset ved  
Bålpladsen 

SSee  mmeerree  ppåå  FFaacceebbooookk  oogg    
ii  BBIIBBLLIIOOTTEEKK++  
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Oplæsning for voksne 
- i juli, hver mandag kl. 15 i BIB+ 
Legetøjscontaineren er åben 
- i uge 29-31, hver torsdag kl. 15-17 
ved legetøjscontaineren på Byens Arena 
 

SSoommmmeerreennss  aarrrraannggeemmeenntteerr  

Lektiecafeens sommerfest 
- For børn i alle aldre. 
Onsdag d. 22. juni kl. 17- 19 på græsset 
ved Bålpladsen (bag HG nr. 29-31) 

Cirkus Panik  
- For børn i  1.-9. klasse – tilmelding gen-
nem SFO’en eller i BIB+.  
Uge 26: mandag-torsdag kl. 10.00-14.00. 
Cirkusforestilling torsdag kl. 17.00. 

Kanotur for hele familien 
-Torsdag d. 4. august kl. 11.00  
Pris: 30 kr. pr. familie 
Tilmelding på voreshg@gmail.com  

Madbazar & Koncert 
-Torsdag d. 11. august  
kl. 17.30 på græsset ved  
Bålpladsen 

SSee  mmeerree  ppåå  FFaacceebbooookk  oogg    
ii  BBIIBBLLIIOOTTEEKK++  
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Har du en god nabo?  
Så indstil dem til Årets nabo 2022 

Hilser din nabo altid? Har dine naboer gjort corona-tiden nem-
mere – handlet for dig eller holdt humøret oppe i opgangen? 
Kommer med småkager til højtiderne? Gør noget godt for hele 
HG? 
 
Vi hylder det gode naboskab her i HG igen i år 
- og kårer årets nabo 2022 

 

 

HVEM ER ÅRETS 
NABO I HG ? 

Har du en god nabo? Så indstil din nabo - og for-
tæl os hvorfor inden d. 1/8 på: 
 

• mail@voreshg.dk 
• www.facebook.com/voresHG 

• eller aflever indstillingen til os i BIBLIOTEK+ 
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Har du en god nabo?  
Så indstil dem til Årets nabo 2022 

Hilser din nabo altid? Har dine naboer gjort corona-tiden nem-
mere – handlet for dig eller holdt humøret oppe i opgangen? 
Kommer med småkager til højtiderne? Gør noget godt for hele 
HG? 
 
Vi hylder det gode naboskab her i HG igen i år 
- og kårer årets nabo 2022 

 

 

HVEM ER ÅRETS 
NABO I HG ? 

Har du en god nabo? Så indstil din nabo - og for-
tæl os hvorfor inden d. 1/8 på: 
 

• mail@voreshg.dk 
• www.facebook.com/voresHG 

• eller aflever indstillingen til os i BIBLIOTEK+ 

HG 
SPISER SAMMEN 

I samarbejde mellem Vores HG og Haraldskirken 

2. torsdag i måneden 
 

15:30 – Madlavning 
17:30 – Aftensamling 

18:00 – Fællesspisning 

 
11/8 Madbazar  

kl. 17.30 på græsset 
ved bålpladsen 

8/9 i BIBLIOTEK+ 

14/10 i Haraldskirken 

   

At hjælpes ad er bare så meget hyggeligere, og vi har brug for din hjælp! :)  

Vil du vil være med som ansvarlig ”køkken-chef” til en HG Spiser Sammen? Være 
med som hjælper ved madlavningen? Eller vil du hjælpe til med andet praktisk 
som borddækning og oprydning?  

Det håber vi meget!  

Kontakt Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44 eller Ida fra Haraldskirken på tlf. 
92 43 06 66 og tag en snak om det :)  
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MØD BIBLIOTEK+´S FORSKELLIGE 
GRUPPER PÅ GLADSAXEDAGEN 
D. 27. AUGUST
En masse af de grupper, som bruger BIB-
LIOTEK+ deltager i år på Gladsaxedagen. 
Nogle vil være samlet i et fælles BIBLIO-
TEK+ telt. Karen fra Foto- og videoklub-
ben er allerede i gang med at tage billeder 
af aktiviteter i BIBLIOTEK+ og de skal 
udstilles til Gladsaxedagen i BIBLIOTEK+ 
teltet, så man kan se og læse noget om li-
vet og aktiviteterne i huset. Vores tværgå-
ende gruppe i BIBLIOTEK+, som arbejder 

med verdensmål og bæredygtighed har 
også forskellige spændende idéer i ærmet, 
som inspiration til en mere grøn hverdag, 
noget om verdensmål, at plante kartofler 
i halmbakker, kreativ produktion med 
verdensmål og så kan du møde forskellige 
aktive tovholdere og høre om de positive 
fællesskaber, som findes i BIBLIOTEK+. 

Vi glæder os til at se DIG...

38
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Sund og nem madlavning og hyggeligt 
fællesskab med andre mænd over 60 år 
- kom og vær med i Madklubben Mad 
& Mænd 2 i Bibliotek+! Klubben mø-
des én gang ugentligt, hvor der sammen 
laves mad og spises to retters middag i en 
munter tone. Det koster 40 kr. pr gang at 
deltage.

Kontakt: Gunner Laursen på tlf. 61714842 
eller laursengunner@gmail.com

Tidspunkt: Tirsdag fra kl. 11.00-14.00

MAD OG MÆND 2MAD OG MÆND 2

39



BESØGSVENNER SØGES I 
HØJE GLADSAXE  
OG OMEGN
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Mit navn er Ruth, jeg bor i Høje Gladsaxe. 
Jeg kunne godt tænke mig at starte en 
besøgsven-ordning op i området. Kunne 
du tænke dig, at blive besøgsven ligesom 
jeg, og blive en del af besøgskorpset? 

Så kunne vi være et par stykker sammen, 
der tog på besøg hos mennesker, der ville 

blive lykkelige for et besøg en gang imel-
lem.
Lyder det som noget du gerne vil høre lidt 
mere om? 

Så kontakt gerne Majbrit i Vores HG i 
BIBLIOTEK+ eller på mail: makrmo@
gladsaxe.dk eller tlf.: 24919435
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STOLEGYMNASTIK I HØJE 
GLADSAXE? HVORFOR 
IKKE…
Er der andre end mig, der 
har brug for at få rørt sig 
en lille smule, så kom op 
på Bibliotek+ lørdag d. 25 
juni kl. 14.00 hvor stole-
gymnastik starter op. 

Vi vil herefter mødes hver 
lørdag kl. 14.00-15.00 
og slutte af med en kop 
kaffe. Øvelserne vil blive 
beskrevet, så du kan fort-
sætte hjemme, de dage du 
ikke kan komme. Det er 
helt gratis.

Tilmeld dig hos Elsebeth 
på tlf. 31532904
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Nu kan du hver torsdag kl. 13-15 tage
din baby med i BIBLIOTEK+ og
snakke med en sundhedsplejerske
og fysioterapeut.

Tilbuddet er gratis og kræver ikke tilmelding. 
Du kan møde sundhedsplejen fra
torsdag d. 7. juli.

SUNDHEDSPLEJERSKERNE
HOLDER ÅBENT
HUS
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Vi har nu fået 3 frivillige til den nye Familieklub, men vi har brug for et par stykker mere 
før vi kan starte op.

Har du lyst til at være med på holdet.   Du vil blive en del af et skønt frivilligteam, der plan-
lægger familieklubben fra gang til gang, og det vil give dig mulighed for at…
  Give børnefamilier smil på kontoen
  Bidrage til det lokale fællesskab
  Udvide dit netværk 
… og meget, meget mere 
Familieklubben i Høje Gladsaxe starter d. 31. august og mødes hver anden onsdag i ulige 
uger kl. 16.30-19.00 på BIBLIOTEK+, Høje Gladsaxe Torv 2a.  

Vil du høre mere om at være frivillig i familieklubben, kontakt Majbrit i BIBLIOTEK+ på 
tlf.: 24 91 94 35. 
Vi holder den første samling for frivilliggruppen onsdag d. 17. august kl. 16.30-18.30.

FAMILIEKLUBBEN I HØJE 
GLADSAXE SØGER FLERE 
HJERTEVARME FRIVILLIGE
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I slutningen af april arrangerede vi før-
stehjælpskursus for børn og unge i Høje 
Gladsaxe, der også deltager i forskellige 
aktiviteter i området – eksempelvis lom-
mepengejobberne. 

Stine og Abdel fra lokalpolitiet i Gladsaxe 
engagerede de unge og fik dem bl.a. til at 
yde førstehjælp på en medbragt dukke.
Det var en rigtig god eftermiddag!

FØRSTEHJÆLP MED 
LOKALPOLITIET

PS. Der er løbende ledige stillinger som 
lommepengejobber. Hvis du vil høre mere 
om mulighederne, så kontakt Maj-Brit 
Jæger i BIBLIOTEK+ eller på telefon: 
20559277
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Nu kan i igen møde mig i Bibliotek+, hvor jeg 
hjælper med at lave aktiviteter, der kan gøre noget 
godt for sundheden – det kan eksempelvis være et 
mad-hold eller et gymnastik-hold. Har du lyst til 
at opstarte din egen aktivitet, så kom og få en snak 
eller ring til mig på telefonnummer 51438915.

Jeg guider også til områdets og kommunens andre 
aktiviteter og tilbud, hvis du eksempelvis ønsker 
vægttab, en besøgsven eller rygestop.

Jeg glæder mig til at snakke med dig!

Mange hilsner fra Stefanie, Sundhedskonsulent

Så slutter mine dage desværre her i Høje Gladsaxe. 
Jeg har virkeligt nydt at arbejde her og have fornø-
jelsen af at møde flere af jer. Jeg fortsætter heldigvis 
stadig mit arbejde i Gladsaxe Kommune, hvor jeg 
primært kommer til at sidde i Forebyggelsescentret 
og Værebro Park. 
I ønskes alle en rigtig god sommer. Det kan være 
vores veje mødes derude.

De bedste hilsner Cecilie, Sundhedskonsulent  

DEJLIGT AT  
VÆRE TILBAGE!

TUSIND TAK FOR
DENNE GANG! 
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De seneste par måneder har HG på forskel-
lig vis været i fokus. Først med udstillingen 
’Historier fra Høje Gladsaxe’ som i april 
og maj var på BIBLIOTEK+. Samtidig har 
teateret Mungo Park og truppen DON 
GNU spillet forestillingen BEBOER, som 
handlede om at have naboer og bo tæt – og 
hvor en del beboere på forskellig vis har 
bidraget til forestillingen. I den forbindelse 
har vi haft instruktøren forbi et par gange 
på BIBLIOTEK+ til at fortælle om forestil-
lingen og mødet med HG. Ligeledes har der 
været to foredrag – om arkitektur og om 
bombemanden. 

Slutteligt blev podcasten
’En landsby på højkant
del 1’ lanceret, den kan
høres via hjemmesiden
voreshg.dk eller på
Spotify. Anden og sidste del lanceres i som-
merferien og bliver en vandring rundt i 
området. 

Gik du glip af udstillingen i BIBLIOTEK+ - 
eller vil du gerne vende tilbage til en detalje 
eller to, så kan du finde en online version 
af udstillingen på vores hjemmeside: www.
voreshg.dk

HG I FOKUS
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Der er udgivet et katalog med alle de tilbud, 
muligheder og fællesskaber, der findes i 
Høje Gladsaxe lige nu. 

Der er noget for enhver. Uanset om man 
er barn eller voksen. Uanset om man er til 
maling, mad eller musik. 

Du kan bl.a. finde kataloget i trykt form i 
BIBLIOTEK+, beboerhuset Pulsen, Ha-
raldskirken og Aktivitetshuset Seniorklub-
berne. Kataloget findes også elektronisk på 
www.voreshg.dk

DIT HØJE GLADSAXE 



Vores HG
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BIBLIOTEK+
Høje Gladsaxe Torv 2A

Mød os onsdag og torsdag 
kl. 16-18
i BIBLIOTEK+

Find os på Facebook 
og www.voreshg.dk

Majbrit K.  Mouridsen
makrmo@gladsaxe.dk

24 91 94 35

Monique Nielsen
mogeni@gladsaxe.dk

26 12 25 44

Kristine Nielsen 
krheni@gladsaxe.dk

Maj-Brit Jæger
majjae@gladsaxe.dk

20 55 92 77

Christine Bille
cb4000@fd-hg.dk

24 93 19 47

Helle Jelstrup
sofhje@gladsaxe.dk

20 48 89 97

Stefanie Hansen
sthoha@gladsaxe.dk

51 43 89 15
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aktiviteter over sommeren, der er gratis og 
ikke kræver tilmelding.

Giver sommeren nye gode ideer og lyst til 
at være med til eller starte nye aktiviteter 
op, så tag endelig fat i os, vi hjælper gerne i 
gang. 

Slutteligt vil vi gerne sige et stort tak til 
Line, som har været i praktik det forgangne 
halve år og nu skal videre på socialrådgi-
verstudiet. Det har været en fornøjelse!

Sommerhilsner
Christine, Helle, Kristine, Majbrit,  

Maj-Brit, Monique og Stefanie

Kære jer,  
Sommerferien står for døren og vi håber, at 
I alle får en dejlig sommer med flere mulig-
heder end de senere år.

Andetsteds i bladet kan I se et overblik over 
de aktiviteter og muligheder, der er i HG 
henover sommeren. 

Kom forbi BIBLIOTEK+ for et uddybet 
program og følg med på Facebook: Vores 
HG for mere information og ændringer. 

Udover aktiviteter i Høje Gladsaxe, så er 
der også sommerferieaktiviteter i hele 
kommunen. På hjemmesiden www.glad-
saxe.dk/gladsommer kan man også finde 
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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 19 løsninger af marts måneds sudoku.
Annet Petersen, HG 42, st. tv., har vundet lodtrækningen om 
en overraskelse blandt de rigtige løsninger.

Vind en overraskelse 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 21. august og 
deltag i lodtrækningen om en præmie. Vinderen får direkte 
besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på maj måneds sudoku

Juni 2022

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

07.06.2022 10.03Sudoku Generator

Side 1 af 1https://www.sudokuweb.org/

Privacy and cookie settings Managed by Google. Complies with IAB TCF. CMP ID: 300

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

  5  1  4  2
7 9     1  3
     2  7 6

 2 3 7  1 6   
  1   3  2  
 5 8     1  

5  9 1  6    
2 8 7   5 9  1
   8   7 4  

20.04.2022 08.38Sudoku Generator

Side 1 af 1https://www.sudokuweb.org/

Privacy and cookie settings Managed by Google. Complies with IAB TCF. CMP ID: 300

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

3 5 4 2 7 1 6 9 8
2 6 9 5 8 4 3 7 1
1 8 7 6 9 3 5 2 4

7 1 3 4 5 9 8 6 2
5 9 6 3 2 8 1 4 7
8 4 2 1 6 7 9 5 3

4 3 5 9 1 2 7 8 6
9 2 8 7 3 6 4 1 5
6 7 1 8 4 5 2 3 9

FIND AND SHOP FUNKO AT
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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
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Hobbyklubben AAB afd. 52
Højhuset:
Hobbyklub, billard og mødelokale
Nye medlemmer optages ved 
henvendelse til: 
Formand, Alex Koch Hansen, 
HG 15, 4. th. 
Telefon 29 21 62 04
Kasserer Leif Christoffersen 
HG 13, 14.mf

Billardklubben
Formand Bodil Dohn, 
Høje Gladsaxe 72, st. tv.
Kasserer Dorte Jensen, HG 80, 2. 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
Kasserer Alice Hansen, HG 74, 1.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
Formand Dorte Jensen
HG 80, 2.tv.
Kasserer Vita Hansen 
HG 80 st.th.

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 og annoncer:
Ansvarshavende Jesper Loose Smith
Telefon 39 69 25 44

For AAB:
Vakant

For 3B:
John Ellehammer, HG 96, 2. tv.

For AB:
Vakant

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

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

For Fællesdriften:
Birgit Olin, HG 25. 11.tv.

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 
2860 Søborg
eller lægges i Inspektørkontorets
postkasse/e-mail: fdi@fd-hg.dk

Stof til næste nummer, se side 4.
Meninger og synspunkter i indlæg og artikler 
dækker nødvendigvis ikke Fællesdriftens og 
redaktionens mening.

Teknisk afdeling / vagthavende ejendomsfunktionær

Telefon 39 69 53 71




