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Nusrat Khan, tlf. 71 59 24 02.

Der er 10 akkviteter, som seniorer 60+ og førkdspensionister fra Høje Gladsaxe, 
hele Gladsaxe Kommune og omegn er velkomne kl at deltage i. Mød os her:

                                                             Vi går ture sammen hele året om torsdagen 
kl. 10. Se Seniorklubbernes hjemmeside for at se, hvor vi går fra, og hvem du kan 
kontakte. 

13-16

Høje Gladsaxe Torv 2H,

Akkvitetshuset Seniorklubberne i Høje Gladsaxe 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. 5 omdeles tirsdag 25. oktober. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 6 2022 søndag 4. december, og bladet 

omdeles tirsdag 14. december.

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

3. december

Pensionist julefest

4. december

Familiejuletræs fest

4. december

Deadline HG bladet

14. december

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst: Gladsaxedagen s. 43. Miderst: Frivillig fredag, s. 45.
Nederst: fædregruppen, s. 47

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1
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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 mø-
der, hvor der hovedsageligt er arbejdet 
med det praktiske om nuværende og 
kommende arrangementer. Der arbejdes 
især på de traditionsrige julearrange-
menter – se mere om dette anden stede i 
bladet. 

Informationsudvalget behandler på de-
res møder oplæg og indhold i de respek-
tive udgaver af Høje Gladsaxe Bladet. 

Parkudvalget har afholdt møde i septem-
ber 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 fo-
kus på trygheden i Høje Gladsaxe, og er i 
den forbindelse opmærksom på uro 
blandt de unge, dette har især været på 
brandtrapperne / svalegange og i vaske-
rierne.

Henover sommeren har der dog været 
forholdsvis roligt i Høje Gladsaxe, men 
nu hvor det bliver mere mørkt, begynder 
de unge at søge ind på brandtrapperne / 
svalegange, og det er begyndt at give no-
gen utryghed for beboerne. Husk at kon-
takte Vores HG omkring dette, så de har 
mulighed for at samle op på dette.

Orientering fra Fællesdriften - møderne i september og oktober 2022
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Ved akutte problemer, 
kan vagten kontaktes

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

Diverse punkter fra administrationen
På møderne var der en dialog om punk-
ter, som administrationen havde medta-
get:
• Vedligeholdelsesoversigt og opgørelse 

over timeforbrug
• Orientering om diverse personalefor-

hold / inspektørfunktionen
• Budgetkontrol 1. oktober 2021 til 30. 

juni 2022 – som der tidligere er blevet 
orienteret om så det meget negativt 
ud, men efter at der er sket ændring i 
bogføringen af renter, bliver det for-
ventede underskud ikke så stort

• Fælles fleksibel udlejningsaftale – fort-
sat udfordring med beboersammen-
sætningen – møde med indenrigs- og 
boligministeren

• El ladestandere – status på opsætning
• Bystrategisk partnerskab i Høje Glad-

saxe / Vores HG og Bibliotek+

• Projekt omkring bystrategiske indsat-
ser - dagsseminar

• Deltagelse i Landsbyggefondens idé-
konkurrence

• Salg af institutioner – udbetaling af 
fortjeneste til de enkelte afdelinger

• Fællesanbringelse af likvide midler
• Forberedelse af regnskabsafslutning
• Mødekalender for 2023
• Handicapparkeringsregler – handi cap-

parkeringsplads med nummerplads, 
kun hvis man har handicapbil tildelt af 
kommunen via Serviceloven § 114

• Nedsættelse af udvalg omkring Va-
skeri og Alternativenergi

• Fjernevarme – Prisstigninger på fjer-
nevarme på ca. 35%

Referent:
Jesper Loose Smith ■

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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Håndbold Old Girls
Træning: Tirsdag kl. 19.30
Vi savner spillere til vores Oldgirlshold. 
HGI er en lokal klub som holder til i 
Grønnemosehallen. Savner du at spille 
håndbold eller har du mod på at prøve kræfter 
med den herlige sport, har vi lige holdet til dig. 
Vi er en flok friske kvinder i alderen 32- 65år 
som mødes hver tirsdag til træning. Vi har en 
erfaren træner til at hundse med os. Humøret 
er højt og vi lægger vægt på at der skal være 
plads til alle. Det sociale samvær er vigtigt i 
vores lille trup. Vi spiller turneringskampe og træningskampe. Vi kunne dog godt tænke 
os at blive flere, så hvis du har lyst til at komme forbi og hilse på, skal du være hjertelig 
velkommen. Tag endelig din bedste ven med. Kontakt vores håndboldformand Carsten 
Nielsen på mobil 23 30 99 82.

   
 

   
 

Håndboldspillere søges 
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   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
Arrangement kalender 2022 

3. December – Pensionist julefest (Du får indbydelse i din postkasse) 
4. December – Familie Juletræsfest 
 
Pensionist! Bliv skrevet på vores pensionistliste på Inspektørkontoret, så får du automatisk 
indbydelse til julefest. 

Husk at se efter opslag i opgangen. 

SHOPPING TUR TIL SVERIGE: 41 beboer var stået tidligt op denne søndag 25/9. 
Vejret var nogenlunde ved afgang. Turen gik mod Helsingør for at tage færgen over 
sundet til Helsingborg. Herefter lå der en 2 timer bustur op igennem Sverige, cirka 
20 min før ankomst til Ullered, blev der åbnet op for sluserne fra oven, skal love for 
at der kom vand. Så turen fra P-pladsen og de 300 meter hen til butikken blev en 
våd omgang, der var kun ganske få som havde taget en paraply eller regntøj med. 
Trods regn var det stadigvæk en dejlig tur, vi var hjemme igen kl. 19.45 med prop 
fyldte tasker og poser. 
 
Der havde været tale om at lave en tur til Tyskland i December, så vi kunne opleve 
lübeck julemarked, men i den tid vi lever i ville udgifterne blive for store til denne 
tur og billetprisen ville blive meget dyr. Vi vil se hvordan, tingene ser ud til næste år, 
om det er muligt, hvis priserne falder. 
 
Næste arrangement bliver vores Familiejuletræsfest og vores pensionist julefest. Vi 
håber selvfølgelig at Corona ikke igen vil blive en hindring for nogle af beboerne i at 
deltage. Der vil være håndsprit til rådighed og evt. andre forholdsregler for at 
arrangementerne kan afvikles uden at vi smitter hinanden. 
Men husk, er man syg så bliver man hjemme så andre ikke udsættes for smittefare, 
ikke kun Corona men også influenza m.m. 

Se efter opslag i opgangen, hvor billetsalget forgår.  

 

Vi ses, Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 

   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 

 Familiejuletræs fest 
 

     4. December 2022 
 Festsalen Grønnemose skole, kl.13.30-17 

 
Der vil være juleunderholdning, slikposer, lodtrækning, overraskelse og meget 

mere for både børn og voksne.
 HGI vil stå for salg af pølser, toast, øl, vand m.m.

 

Billetpris 
Børn 30,- kr  Voksen 35,- kr. 

Underholdningen starter kl. 14.00 

                                                                 

Billetsalg 
Glasoverdækningen ved 

HG 31 
7-10 + 14-17 + 21-24 november 

Kl. 16-17 
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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
Kristian Niebuhr, Høje Gladsaxe, 56, 3 th.
Telefon 29 28 08 01
E-mail: afd52@aab.dk
Bestyrelsen kan træffes den første tirsdag 
i måneden kl. 18 - 18.30

Kære beboere i AAB, 
Sidst vi skrev til jer var sommeren på hæld 
og nu skriver vi mens efteråret for alvor 
er kommet. Der er sket en masse, og så 
alligevel ikke. Bestyrelsen har stået i den 
situation, at da vi blev valgt tilbage før som-
meren blev vi gjort til en parlamentarisk 
bestyrelse – det har vi kæmpet hårdt for at 
få ændret igen og vi kan glædeligt meddele 
at det er lykkedes os pr. 1.10.22 igen at være 
en administrativ bestyrelse. Uden at gå i for 
mange detaljer kan vi fortælle at en parla-
mentarisk bestyrelse ikke kan træffe beslut-
ninger på afdelingens vegne. Det skal ind 
gennem AAB. Vi er nu nået dertil at vi kan 
træffe beslutninger på afdelingens vegne, og 
vi glæder os til endelig at kunne tage fat.
Vi får rigtig mange henvendelser på nye 
køkkener og indtil videre har vi ikke været 
i stand til at kunne træffe nogle beslutnin-

ger uden at det skulle ind forbi AAB – det 
kan vi nu, og vi kan for alvor få kigget på 
alle de henvendelser som i har indsendt. 
Vi er klar over mange har ventet længe og 
udsigten til et nyt køkken kan gøre en utål-
modig, men vi må dog stadig bede jer om 
venligst at væbne jer med tålmodighed, da 
listen er meget lang. 
Vi har også været en tur rundt i området for 
at kigge på vores beplantninger, legepladser, 
kælderlokaler og områder omkring vores 
bygninger. Vi har nu et overblik over hvor 
vi skal tage fat, hvor der er mulighed for at 
bruge lokaler til nye tiltag, hvor vi trænger 
til at få opgraderet beplantningen og hvor 
legepladserne er faldefærdige og farlige.

Derudover er der oprettet 3 nye udvalg: 
et informationsudvalg, et vaskeriudvalg 
og et udvalg der skal kigge på alternative 
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energiløsninger i vores område. Det er 
ikke gået nogle forbi at vi står i en alvorlig 
økonomisk krise i verden og derfor også 
i Danmark og helt lokalt her i Høje Glad-
saxe. Vi er som bestyrelse meget optaget af 
at vi finder løsninger der er til gavn for os 
alle og som sørger for at vores boligudgifter 
forholder sig i ro så vidt muligt. Derfor 
kommer vi også til ved vores nærmeste 
bestyrelsesmøde at tale om årets julebes-
lysning. For nogle kan julen være en ensom 
affære og derfor kan lysene måske bringe 
en smule glæde i en ellers mørk og kold 
tid. På den anden side kan man også argu-

mentere for, at julebeslysningen i denne 
økonomisk trængte tid, er overflødig. Det 
vil vi drøfte ved kommende møde.

Det skal også nævnes at vi i bestyrelsen ar-
bejder hårdt på at dygtiggøre os, så vi netop 
kan træffe beslutninger der er til gavn for 
os alle. Derfor skal vi deltage i AAB’s Efter-
årskonference der løber af stablen i oktober 
måned. Der er det gennemgående tema for 
konferencen ”samarbejde”. 

Venligst
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 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

Det er en kold tid, som vi lever i, alle går 
rundt og fryser. Jeg har brugt denne sang 
strofe af Kim Larsen før, når jeg har skrevet 
om efterårets kommen. Men i dette efterår 
kan det få en hel anden betydning, og i og 
med der er energikrise og vi ikke ved, hvad 
det får af betydning for hver enkelt af os 
økonomisk. Så måske kommer nogle til at 
fryse, fordi de vil spare på varmen. Brug 
derfor en tyk trøje og et par ekstra strøm-
per. Husk dog at lejlighederne ikke har 
godt af, hvis alt varme bliver slukket. 

Elevator: 
Så kører den nye elevator i nr.7 igen. Vi ved 
godt det er frustrerende når en elevator er 
ude af drift, men det skal være skidt før det 
bliver godt.

El-lade stander: 
Arbejdet med opsætning af de nye el-lade 
stander i bebyggelsen er i fuld gang.

Vinduespudsning november: 
Hvis alt går efter planen, vil der blive pud-
set vinduer i løbet af november måned, vi 
har fået lavet en aftale med et nyt vindues-
pudsningsfirma. Der vil komme nærmere 
information om dette.

Affald: 
Endnu engang skal der lyde en stor bøn 
fra vores ejendomsfunktionærer. Det kan 
ikke siges nok. Husk nu at sortere affaldet 
og bind knude på affaldsposen inden den 
kommer i skakten. Det kan spare dem for 
en masse ekstra arbejde.
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KLAP- I: 

Mere klart kan det ikke siges, husk at KLAP-I, 
altså når du smider pap i papcontaineren, samt 
huske at det skal smides ned i papcontaineren, og 
ikke sættes ved siden af. Det koster huslejekrone, 
at vores folk skal rydde op omkring affaldsøerne 
dagligt, de har mange andre opgaver, som de også 
skal varetage. Så endnu en gang, husk at KLAP- I. 

 

Et par vigtige datoer: 

Den 23-11-22	er	der	pensionist	skovtur	til	Gerløv	kro,	nærmere	info	følger.	

Den	27-11-22	er	der	gløgg	og	æbleskiver	i	Glasoverdækningen	ved	nr.9,	nærmer	info	følger 

Til slut vil jeg opfordre alle, til at komme ud og gå en tur i bebyggelsen og på området, og se de 
smukke farver, som efteråret kan trylle frem. 

På bestyrelsens vegne 

Trine Keis 

Angående orange container: 
Som det kan ses flere steder i bebyggelsen, 
er der kommet orange container op, ved 
de forskellige affaldsøer. Disse er KUN 
TIL MADAFFALD. I kan hente spand og 
poser hos viceværten. Der er kommet en 
skrivelse rundt fra inspektørkontoret. Hvis 
I har nogle spørgsmål, så er i velkommen 
til at kontakte inspektørkontoret.

Høj musik og borer/banke tider:
Når man bor i et boligbyggeri, så er der 
temmelig lydt. Husk derfor: Fordi du kan 
lide højt musik, er det ikke ens betydende 
med at din underbo, overbo, genbo, eller 
nabo, syntes det er fedt. Der skal skrues 
ned for høj musik senest kl. 22. Det samme 
gør sig gældende for borer/ banketider, 
dette skal også overholdes, da man kan 
høre det mange steder i boligblokken. Der-
for må man kun borer og banke i hverdage 
8-19, lørdag 10-16 og aldrig på en søndag 
og i helligdage.

Bede ved højhuset nordsiden:
I bestyrelsen arbejder vi på at få nye bede 
og beplantning ved blok 1, altså til højhuset 
på nordsiden. Vi er i gang med at indhente 
forskellige tilbud, samt finde ud af, hvad 
der er af muligheder for at lave beplantning 
og bede på parkeringspladssiden.

KLAP- I:
Mere klart kan det ikke siges, husk at 

KLAP-I, altså når du smider pap i papcon-
taineren, samt huske at det skal smides 
ned i papcontaineren, og ikke sættes ved 
siden af. Det koster huslejekrone, at vores 
folk skal rydde op omkring affaldsøerne 
dagligt, de har mange andre opgaver, som 
de også skal varetage. Så endnu en gang, 
husk at KLAP- I.

Et par vigtige datoer:
Den 23-11-22 er der pensionist skovtur til 
Gerløv kro, nærmere info følger.
Den 27-11-22 er der gløgg og æbleskiver i 
Glasoverdækningen ved nr.9, nærmer info 
følger.
Til slut vil jeg opfordre alle, til at komme 
ud og gå en tur i bebyggelsen og på områ-
det, og se de smukke farver, som efteråret 
kan trylle frem.

På bestyrelse vegne
Trine Keis ■
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Julebal på Gerlev Kro
Julefrokost for 3B. Pensionister

Onsdag d. 23 november 2022
AFGANG FRA NR. 104 KL. 10.45
AFGANG FRA NR. 25 KL. 11.00 

 
Tilmelding på viceværtkontoret 104 mellem kl. 9. & 10.
Tirsdag d. 8 november til og med onsdag d. 9 november 

Begrænsede pladser
Pris 100 kr. som betales ved tilmeldingen

Ved afbud kontaktes undertegnede på
mobil 20 28 09 72 eller 20 33 53 81.

På afdelingens vegne Alice & Ole.
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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

Afdelingsmøde 5. sep 2022
Dejligt møde og dejligt at se så mange.
Vi får en lille husleje stigning. Der blev 
talt om, hvad vi kan gøre ved at der ikke 
bliver overhold regler ved udlejning af 
glasoverdækningen, har dog fundet ud af 
at 3B, er de eneste hvor der bor nogen 
lige op til.

Der blev stemt om kat og det blev vedta-
get, at vi stadig ikke må have kat.

Vi talte budget og vi har et rimligt godt 
et. Alle der deltog fik et fint indkøbsnet.
Bebyggelse har jo solgt institutioner og  
vi har fået godt 5 millioner hvor vi har 
valgt at få lavet elevator og branddøre i 
stuelejlighederne Høj huset (der er ikke 
sat dato endnu  for dette).
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Så blev det efterår og det har bestemt 
også sin charme med vores smukke ud-
sigt og område her i Høje Gladsaxe.
Nu hvor vi skal spare på strømmen er 
det jo hyggeligt med ledlys og sterinlys.

Vaskeri
Nu er det tid til fornydelse af vores va-
skerier, så der er et vaskeriudvalg der 
kikker på det. Spændende hvad de finder 
ud af.

Ladestander
De er godt i gang med lid forsinkelse på 
grund af leveringer.

Elevator
Nu er vi i gang med at få nye elevator det 
bliver så godt, og jeg håber der bliver 
passet på dem.
Og det medføre jo desværre også at de er 
ude af drift, men så må vi hen til en af de 
andre og bruge dem.

Handicap parkering
Det er kun muligt at søge handicap par-
kerings plads, hvis man har en specielt 
indrettet bil.

Madspil
Nogen har nok lagt mærke til de orange 
container som kun er til madspild. Der 
er kommet oplysninger i  postkasserne 
derom.
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Men man kan få affalds spande og poser 
hos viceværten og man kan blive skrevet 
på en liste til at få affaldsposer i postkas-
sen.

Jule belysning
Alle 5 boligselskaber har valgt at have ju-
lebelysning i vores glasoverdækninger 
men i begrænset tidsrum, for julen er jo 
en dejlig tradition.

Repoere/trapper
Det er altså ikke tilladt at der står sko, 
cykler, eller klapvogne m.m. Det er brud 
på husorden, og i 3B må vi stadig ikke 
have kat/hund.

Uro på trapper/områder
Oplever i uro på trapperne eller andre 
steder høre afdelings bestyrelse gerne fra 
jer ellers kan i kontakte Maj – Britt Jæger  
mobil 2055 9277 eller majjaegladsaxe.dk 
eller politiet.

Vindues pudsning
Vi skulle gerne få pudset vinduer her i 
oktober, og hold op hvor mange glem-
mer at pudse ud mod svalegangen trist 
syn at se på.
Vil ønske jer alle et godt efterår.

På 3B afdelings bestyrelse vegne
Jane Jandu, Formand ■

Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

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



18

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

• 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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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 59
fsb.best.hojegladsaxe@gmail.com

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
I centret lukker My Home, et andet sted i 
centret, i det gamle biblioteks lokale, er der 
åbnet et motionscenter. Godt at der kom-
mer nyt til, så vi ikke igen skal se et tomt 
center.

Mange har spurgt mig om vi stiger i husleje 
i forhold til inflationen, som lige nu er 
tårnhøj, til det er svaret, det gør vi ikke, det 
er de private udlejere der kan lave husleje 
stigninger og gør det. Det betyder, at folk 
der lejer en lejlighed hos en privat udlejer 
kan stige i husleje, med inflations tallet, 
8-10 %, men det har folketinget nu sat en 
stopper for, så de højst kan stige 4 %, men 
lur mig hvis der ikke er nogle der alligevel 
får en stor huslejestigning.

Afdelingsmøde
Den 22. September afholdt vi ordinært 
afdelingsmøde, og som vi har gjort de 
sidste par gange, blev det holdt i glasover-
dækningen ved Johns passage. Vi var ikke 
så mange i år, måske det skyldes en bestemt 
fodbold landskamp, som startede kl. 2100, 
samme dag.
Vores driftschef Per Dige blev valgt til 
dirigent og gjorde det glimrende. For-
mandsberetningen blev godkendt. Og der 
var fem forslag, som vi arbejder videre med 
i bestyrelsen. Gert Pedersen ønskede ikke 
genvalg, Erik Andersen blev valgt til sup-
pleant. Kirsten Christensen blev genvalgt 
til revisor.
Når vi i bestyrelsen har konstitueret os, 
det sker på første bestyrelsesmøde efter 
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afdelingsmødet, kommer der opslag op i 
opgangene om vores opgaver.

Lade standere
Vores lade standere er næsten færdig op-
stillet, så vi i HG får 5 standere med mulig-
hed for 10 biler kan holde og lade, der er 2 
udtag pr. stander til at lade bilerne, bliver 
spændende at følge.
Gladsaxe kommunes plan om opstilling af 
el lade standere er rullet ud og i vores om-
råde betyder det, når alle er opstillet, at vi 
får 4 standere ved Grønnemose skole, altså 
plads til 8 biler, ved Gladsaxe stadion bliver 
der opstillet 5 lade standere, altså plads til 
10 biler. Så i vores lokalområde vil der være 
mulighed for at 28 biler kan få ladet op ad 

gangen, det kan være med til at flere køber 
en el bil, når man skal købe ny bil, eller 
udskifte den gamle, til gavn for miljøet.

Varme stigning
Vi får en stor stigning i vores varmebidrag 
pr. 1. januar 2023, ikke mindre end 35-37 
% stiger varmen. Eneste som kan forhindre 
det er,  at Gladsaxe byråd stemmer stignin-
gen ned, på december mødet, det gør de sik-
kert ikke, derfor sætter vi varme bidraget 
op pr. 1. januar 2023, så der ikke kommer en 
kæmpe efterregning til os alle sammen, når 
regnskabet skal afsluttes.
Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand ■

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
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23/8-2022: Turen gik fra Høje Gladsaxe 
kl.10.00 i bus, som kørte os til Klampen-
borg station. Her var der lige tid til lidt 
forfriskninger inden vi alle steg på de 5 
hestevogne vi havde bestilt. Så gik turen 
ellers ud i den store dyrehave i det dejlige 
vejr, en hel time blev det til inden vi blev 
sat af ved bakken og gik det sidste stykke 
til bondestuen hvor der var dækket op til 

en dejlig frokostbuffet samt rigelige med 
drikkelse. Der var en enkelt beboer som 
tiggede om at få en tur på hesteryg, der 
blev samlet ind så han's ønske kunne bli-
ve opfyldt..... han elskede det. Efter at alle 
var blevet mætte og havde fået slukket 
tørsten gik turen retur til Høje Gladsaxe. 
Alle have haft en rigtig dejlig dag med sol 
og en behagelig temperatur.
 

FSB's pensionistturFSB's pensionisttur
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Nyt fra AB
AB
Viceværtkontoret
Høje Gladsaxe 47, st. 
Telefon 39 66 36 47
Mandag til fredag kl. 09.00-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-abg@fd-hg.dk

Afdelingsformand
Flemming Larsen, 
Høje Gladsaxe 43, st. tv. 
Telefon 24 62 00 07

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIGFormand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Hej alle sammen
Det er godt nok en speciel periode vi er i 
gang med.
Skal vi igennem en ny Corona pandemi 
igen i efteråret?
Krigen i Ukraine har betydet en kraftig-
stigning på El og varme.
Priserne på madvarer og dagligvarer er 
steget voldsomt!
Håndværkere og reservedele er steget med 
mellem 30 – 50%.
Der er udskrevet folketingsvalg og vi bliver 
fyldt med usandheder og politikkernes 
interne fnidder og fnadder.
Vi er som afdelingsbestyrelse og beboere 
udfordret på vores velfærd og dagligdag, 
men vi står sammen i Høje Gladsaxe, det 
betyder at vi kommer godt igennem det 
her.

Led lys med sensor på hver etage
På grund af de stigende El priser, har 
afdelingsbestyrelsen besluttet at skifte alle 
lamper på etagerne ud med Led lys.
Desuden bliver der sat sensor op, så lyset 
kun tænder når der er nogen i forstuen på 
etagen.
Det vil sige at lyset tændes når du går ud 
ad din hoveddør, eller kommer ud af ele-
vatoren.
Det giver en stor besparelse på vores 
strømforbrug og udskiftningen tjenes 
hurtigt ind igen.
Vi har valgt at lyset i indgangspartiet i 
stuen er tændt som normalt, på grund af 
trygheden.

Medarbejder
Som jeg har skrevet før, har vi være hårdt 
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ramt af sygdom hos en medarbejder, som 
har betydet at vi ikke har kunne holde den 
standard vi ønsker, for vores arealer og 
afdeling.
Det har også betydet at vi i lange perioder 
kun har været en mand i afdelingen, som 
skulle klare den daglige tømning af af-
faldscontainere i både blok 11 & 13, samt 
beboerservice i lejlighederne, arealer m.m.
Vi har nu ansat en ny ejendomsfunktionær 
der hedder Oskar og vi ønsker ham vel-
kommen i afdelingen.
Oskar har været vikar i afdelingen, så han 
kender de arbejdsopgaver der er i afdelin-
gen.
Afdelingsbestyrelsen håber at vi med den-
ne ansættelse, nu kan opnå den standard vi 
gerne vil have.

Elevator
Den første nye elevator er lavet i nr. 49 og vi 
synes at resultatet er blevet rigtig godt.
Der var problemer med at få knapperne til 
elevatoren, men heldigvis var der kun en 
lille forsinkelse.
Der har været lidt problemer med displayet 
der skal vise etagerne i elevatoren, men 
dette skulle også være på plads.
Elevatorens kabine synes vi er blevet flot 
og lys, vi håber at alle er tilfredse med 
resultatet.
Næste elevator der bliver lavet, er elevato-
ren i nr. 65.

En bonus er at elevatoren lader strøm op 
når den kører ned.
Vi venter på tidsplanen for renoveringen af 
de resterende elevatorer.

Stigeledninger i Blok 11
Vi er i øjeblikket ved at få lavet de sidste 
stigeledninger i Blok 11 og vi forventer at 
stigeledningerne snart er færdige.
Det har selvfølgelig været en dyr omgang, 
men vi har jo planlagt det i langtidsbud-
gettet, så det får ingen ekstra indflydelse på 
huslejen.
Alle stigeledninger skulle nu kunne holde i 
mange år frem og vi slipper for sprængnin-
ger og vandskader.

Varme
Vi er yderst heldige i at vi har fjernvarme i 
Høje Gladsaxe, da det ser ud til at være den 
billigste varme kilde i øjeblikket.
Indtil for 3 dage siden, havde vi kun hørt at 
fjernvarmen ville komme med en mindre 
stigning på 1% i 2023.
Nu viser det sig at fjernvarme priserne er 
forskellige de 2 steder vi får varme fra i 
Gladsaxe.
Gentofte- Gladsaxe fjernvarme CTR som 
vi får varmen fra, kan ikke holde samme 
pris som Vest forbrændingen og det bety-
der at vi stiger med 35 %.
Jeg tror at alle afdelinger må sætte deres 
acontobeløb op, så der ikke kommer de 
store efterregninger til beboerne.
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Jeg har en lejlighed på 108 m2 og betaler 
648 kr. i aconto varme, efter en stigning på 
35% ville jeg skulle betale 872 kr.
Det vil sige at jeg stiger med 226 kr. om 
måneden.
Der kan være forskel fra de forskellige 
boligselskaber alt efter hvad der betales i 
acontobeløb. Jeg kontaktede borgmesteren 
og udtrykte vores undren over de 
forskellige priser der er i fjernvarmen i 
Gladsaxe.
Desuden fortalte jeg om hvordan stignin-
gerne rammer vores mange  pensionister, 
børnefamilier og kontanthjælpsmodtagere 
meget hårdt.
Borgmesteren var enig i den ulykkelige 
situation de store stigninger på El og 
varme og madpriser, skaber for den enkelte 
borger.

Her brevet vi fik fra CTR
Fjernvarmen stiger i 2023 
Kære kunde Gladsaxe Fjernvarme er des-
værre nødsaget til at varsle en prisstigning 
og ændring i leveringbestemmelserne 
pr. 1. januar 2023. 
Vi forventer, at Byrådet i Gladsaxe vil ved-
tage stigningen på deres byrådsmøde 21. 
december 2022. Prisstigning pr. 1. januar 
2023. 
Gladsaxe Fjernvarme får fjernvarme fra 
Centralkommunernes Transmissions-
selskab (CTR). 
Fjernvarmen bliver produceret af et mix 

af varmekilder, bl.a. flis, træpiller, affalds-
forbrænding og naturgas. Selv om vi har 
en relativt lille andel af naturgas i vores 
fjernvarme, bliver også vi påvirket af 
den store stigning i pris på alle energifor-
mer. 
Derfor stiger din fjernvarmepris pr. 1. 
januar 2023. 

Billig strøm til vores fællesarealer
For lige at slå det fast engang til, så har 
vores chefinspektør Ivan lavet en rigtig 
god aftale om fast pris på El, indtil  d. 31. 
december.
Aftalen gælder kun for strøm til fælles-
arealerne d.v.s. Vaskerier, parkbelysning, 
parkeringsarealer og glasoverdækninger.
Det betyder at vi har rimelig billig strøm 
indtil 31/12 men fra d. 1/1 2023 regner vi 
med en kraftig stigning.
Vi har derfor i Fællesdriften nedsat et ener-
giudvalg, der skal kigge på muligheder for 
besparelser på bla. strøm.

Vaskeriudvalg
Fællesdriften har nedsat et vaskeriudvalg, 
der skal komme med forslag til nye vaske-
maskiner.
De eksisterende vaskemaskiner bliver 
gennemgået og derefter bliver det vedtaget 
om alle maskiner skal udskiftes eller kun 
en del af dem.
I forhold til eventuelle nye vaskemaskiner, 
skal der tages stilling til energiforbrug og 



25

i vinteråret må have foder, på grund af at 
den bliver for tynd.
Borgmesteren fortæller at den har fået et 
nyt hjem inden jul og at der kommer en ny 
hest.
Desværre er det svært at finde en hest, 
der passer sammen med de to andre, men 
borgmesteren oplyser at der kommer en ny 
hest i løbet af sommeren 2023.
Det glæder vi os til.

Billardklubben
Afdelingens billard klub har igen 2 hold 
med i Abigcup.
Første holdet blev nr. 2 sidste år og fortæl-
ler at de satser på at vinde mesterskabet og 
sidste år var en enlig svale.
Der trænes mandag og torsdag i klubben.

Vi beder om hjælp!!!
Vi har en person i nr. 43 der smider sit af-
fald ud fra altanen.
Det er vigtigt at vi får fat på synderen, da 
det er ulovligt i forhold til husordenen, 
samt madresterne tiltrækker rotter.
Det er pizzabakker, burgerindpakninger, 
krus med mere der bliver smidt ud fra 
altanen.
Vi håber at der er en eller anden beboer, der 
har set hvem det er der smider tingene ud.
Kontakt venligst viceværten eller formand 
Flemming.

Venlig hilsen Flemming ■

at de kan fungere sammen med det eksiste-
rende bestillings/styresystem.
Vaskerierne bliver også gennemgået, 
blandt andet inventar og stand.
Vores repræsentant i udvalget er Conni.
Vi afventer udvalgets indstilling.

Energiudvalg
Fællesdriften har nedsat et energiudvalg, 
på grund af de stigende priser på El og 
varme.
Udvalget skal kigge på nye tiltag og kom-
me med forslag, der kan give besparelser.
Vores repræsentant i udvalget er Jeanette.
Vi venter på udvalgets indstillinger.

Rotter
Vi har nu fanget 16 rotter i blok 13 og alle 
er fanget i klapfælder med marsbar som 
madding.
Det er yderst vigtigt at i ikke fodre fugle 
eller sætter madvare ned, da det tiltrækker 
rotterne, der æder alt.
Rottefængeren har også sat fælder op, uden 
den store succes.
Vi håber at vi får bugt med denne rot-
teplage.
Heldigvis har vi ikke fået henvendelser fra 
blok 11 om rotter, så vi håber at vi undgår 
dem der.

Sidste nyt om vores vild heste
Det har i langtid været meningen, at den 
ene hest skulle et andet sted hen, da den 
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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

JULEHJÆLP
Haralds Sogns Menighedspleje modtager  ansøgninger om hjælp til at holde jul. 

Ansøgningsblanket hentes på kirkekontoret.
Ansøgningsfrist: Den 30. november.

Hjælpen kommer fra de penge, folk giver til Menighedsplejen i kirkebøssen eller på Mobile Pay 35 82 35. 
Det betyder, at midlerne er begrænsede, men der uddeles til flest mulige.  

De der får tildelt julehjælp, får besked pr. sms senest 18.12. 

LIVET ER STÆRKEST
Kære ven i Høje Gladsaxe!

Tænde lys for vore kære
Nu er det ved at blive mørkt, og vi kommer 
nemt til at tænke på dem vi savner, dem der 
ikke skal holde jul med os mere. 

Dem skal vi fejre – både derhjemme og ved 
 lysgudstjenesten til Alle Helgen, søndag   
6. november kl. 10. 

VI MISTER IKKE HINANDEN
Dem der er døde, har givet os tid og kærlighed 
og nærvær. De har givet os liv. Det slår rod i os, 
så vi ikke behøver glemme dem. 

Flere religioner (også den kristne) tænker, at de 
døde er hos Gud, og de er levende igen og  
glæder sig til at være sammen med os. 

Hold håbet levende  
Det bliver en kold vinter, og vi er her måske ikke 
alle sammen næste år ved denne tid. 

Men det lys, du tænder i andres øjne, når du 
 viser dem kærlighed, det er her stadig. Det er 
derfor vi tænder lys for både de levende og de 
døde. 

Et lys, tændt for et menneske siger:   
”TAK for hende/ham – og på gensyn!” 

Kærlig hilsen Morten Miland
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Vil du synge eller

hygge om forældre

og børn?

Haraldskirken søger sangfrivillige

Kom og syng med os hver torsdag kl. 18. Vi synger levende
og varme sange, der rører hjerte og krop. Du er velkommen.

Udover at synge os selv glade, synger vi til HG Spiser
Sammen én gang om måneden. Når vi er færdige med at synge,
hygger vi os til fællesspisningen bagefter sammen med de
andre spisende.

Skriv til Søren på sg.haraldskirken@gmail.com. 

Haraldskirken søger frivillige til Familiefællesskabet

Haraldskirken søger frivillige, som har lyst til at
hjælpe med Familiefællesskabet. Det foregår den sidste
fredag i hver måned fra ca. 16.30-19.00 og er rettet
mod børn og deres forældre. 
Vi søger frivillige til:
·At lave kaffe, te og saftevand og lave grøntsagssnacks
·At lave mad, som er halal, og som både børn og voksne
kan lide

Skriv til Anna på ae@haraldskirken.dk eller ring på
3032 0370.
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HARALDS FØDSELSDAG
Første søndag i advent fejrer vi, at vores kirke 
har været i gang siden 1967. 

Festgudstjeneste kl. 10 med alle de bedste 
adventssalmer. Sognecafé med frokost efter 
gudstjenesten. 

Festtalen: ”Folkekirken og alle mulige folk” 
v/ Birthe Munck-Fairwood, leder 
af Tværkulturelt Center, der i 
mange år har arbejdet med at 
skabe de bedst mulige forhold 
for kristne, der kommer til 
Danmark fra andre lande. 

GUDSTJENESTE PÅ DANSK OG UKRAINSK 
SØNDAG 30. OKTOBER

Der bor et par hundrede ukrainske flygtninge i Gladsaxe. 
De fleste af dem er kristne fra mange forskellige kirkesamfund. De savner at høre tekster fra 
biblen og synge salmer på deres eget sprog. 
Derfor har vi lavet en gudstjeneste, hvor både ukrainere og danskere kan føle sig velkomne:

SØNDAG 30.10. KL. 10:00-11:30
Kl. 10:00   en halv times andagt med sange og tekster på begge sprog plus  

klassisk musik med ukrainske musikere og kor 
Kl. 10:35  kirkekaffe for alle 
Kl. 11:00  kort nadvergudstjeneste på dansk, hvor alle, der vil, kan være 

med

FRI-MESSE  
SØNDAG 13. NOVEMBER
Høje Gladsaxe er fuld af musik-frivillige, 
og alle slags musik kan finde plads i guds-
tjenesten. 

Søndag 13.11. kl. 10 er både Børne- og 
Voksenbandet med, og Voksenkoret støt-
ter os i nye og gamle sange. Oven i købet 
er der barnedåb! 

Hvis du nogen sinde har tænkt at guds-
tjeneste er kedeligt, så kom og oplev at 
du tog fejl!
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Nye ansigter
JESPER MØLLER er ny kirketjener i Haralds-
kirken. Så hvis du skal have barnedåb, skal til 
konfirmation, bryllup, bisættelse eller gudstje-
neste om søndagen, så er det Jesper, der ta-
ger imod og sørger for alt det praktiske. Jesper 
bor selv i Buddinge, hvor han bl.a. er frivillig 
træner for områdets fodbolddrenge. Jesper 
har tidligere arbejdet i Sundkirken og Allehel-
gens Kirke på Amager.

ANNA ESKELUND er ny kirke- og kultur-
medarbejder i Haraldskirken. Anna er bl.a. 
med til at lave HG Spiser Sammen og Man-
dagsmøde for seniorer. Herudover laver hun 
aktiviteter i Fundamentet. Den 28. oktober 
starter hun Familiefællesskabet op igen sam-
men med frivillige. Anna har tidligere arbejdet 
i Stefanskirken på Nørrebro.

KONCERTER I HARALDSKIRKEN
Gladsaxe Symfoniorkester spiller efterårskoncert 

LØRDAG 5.11. KL. 19:30 
entré kr. 100,-

Nordglød Kammerkor synger julekoncert 

SØNDAG 11.12. KL. 19:00 
entré
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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  
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

OKTOBER

 28.10  kl. 16:30  Familiefællesskabet

 30.10  kl. 10:00  Gudstjeneste

NOVEMBER

 5.11  kl. 19:30  Koncert 

 6.11  kl. 10:00  Højmesse/menighedsmøde

 7.11  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 7.11  kl. 14:00  Mandagsmøde  

 10.11  kl. 17:30  HG Spiser Sammen

 13.11  kl. 10:00  Familiegudstjeneste

 14.11  kl. 13.30  Lystændingsandagt

 20.11  kl. 10:00  Højmesse

 21.11  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 21.11  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

 27.11  kl. 10:00  Festgudstjeneste/fødselsdag

DECEMBER

 4.12  kl. 10:00 Højmesse

  5.12  kl. 13:30  Lystændingsandagt

  5.12  kl. 14:00  Mandagsmøde

  8.12  kl. 17:30  Aftensamling/HG Spiser Sammen

 11.12  kl. 10:00  Højmesse

 11.12  kl. 19:00  Koncert, Nordglød

 12.12  kl. 13:30  Lystændingsandagt

Ret til ændringer forbeholdes

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

Lokale stemmer: Min rejse i livet gennem 7 årtier 

Mandag 21. november kl. 16-17.30  
Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek 

Hør om Lars E. Knudsens 
mange spændende ople-
velser i udlandet, som 
taxachauffør og med 
Eventyrhaven i Høje 
Gladsaxe.  
”Nye oplevelser skal der 
altid være plads til.”  

 

Foredrag: Imam bag tremmer 

Onsdag 16. november kl. 19-21 
Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek 

Waseem Hussain har arbejdet som fæng-
selsimam i Københavns fængsler i 10 år. 
Kom og hør om hans arbejde og erfaringer 
med kriminelle, bander og sociale– og  
integrationsmæssige udfordringer. 
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BIBLIOTEK+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 

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

Lørdage: 29. oktober og 12. november 
Begge dage kl. 11-12.00 
Musikalsk Legestue - Musik og leg for de 
mindste 
Alder: 1 – 5 år  

Kom til musik og leg for små krudtugler. Vi 
skal både synge fagtesange, hoppe, danse, 
lege med faldskærme og spille på instru-
menter. Legestuen er ved musikpædagog 
Hanne Mørkenborg.    

Onsdag 9. november kl. 10-11.00. 
Barselscafé: Musik, leg og bevægelse 
Alder 0-1 år 

Sang, dans og leg for de mindste. En spændende  
musiktime med sang, leg, dans og spil på rytmein- 
strumenter, hvor dit barn stimuleres motorisk, sprog-
ligt, socialt og musikalsk. Den erfarne musikpædagog,  
Rikke Schou Olesen, fra Gladsaxe Musik- og Billed- 
skole leder trygt dig og dit barn gennem løjerne.  

        Gratis  
     billetter på  
   Gladsaxe. dk/       
       bibliotek 

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

Lørdag 10. december kl. 10.30 - 13.30 
Genbrugsjul 
Alder: Fra 5 år 
Lav flot julepynt af genbrug og gamle bøger  

Kom og lav flot og unik julepynt af genbrugsmaterialer 
og kasserede biblioteksbøger med Lokal Agenda 21. Vi 
sørger for materialer, idéer og julehygge – og undervejs 
læser julemanden julehistorier.  

Lørdag 26. november kl. 11-11.30  

Mit Teater: Lotte og nissen 
En sjov og poetisk forestilling fyldt med nissemagi  
Alder: 3-7 år 

Lotte er sammen med sin 
mor flyttet på landet, fordi 
de har arvet et hus af Lottes 
oldefar. Der er støvet gammel 
rejsekuffert fuld af sære my-
stiske ting.  
  

    Max 1 voksen 
    pr. barn. Kun 
    børnene skal 
     have billet 

    Billetsalget 
   starter lørdag  
   19. november 
    kl. 10.00 

Gratis  
-  

bare mød op 
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Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek        facebook.com/
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Vi skærer græskar og bager halloween småkager
Hvornår: Torsdag d. 27. oktober kl. 16-18:30 i BIBLIOTEK+
Meld dig til i BIBLIOTEK+ eller på telefon 3957 6555

Vi ses

HALLOWEENARRANGEMENT FOR HALLOWEENARRANGEMENT FOR 
BØRNBØRN

Frem til den 7. november kan man se både Senior Foto- og videoklubbens udstilling 
og Headspace udstilling, der er lavet af Foto- og visuel kommunikation fra FGU NORD 
Gladsaxe.
Derudover udstiller vi også de tre vinderbilleder fra efterårets fuglekonkurrence.
Fra den 8. november og frem til den 3. januar kan du se og købe malerier fra maler-
gruppen farveristerne, der udstiller under temaet Mennesket.
Billedet er taget ifm. deres sidste udstilling i BIBLIOTEK+

UDSTILLINGER I BIBLIOTEK+



MADSPILD OG MAD FÆL LES
SKABER I BIBLIOTEK+
Vi er i BIBLIOTEK+ begyndt at modtage mad 
fra Fødevarebanken hver uge! 

Mad fra Fødevarebanken er overskudsmad 
fra fødevareproducenter og grossister. Det er 
mad, der intet fejler, men som alligevel ikke 
kan sælges i butikkerne.

Derfor har vi lavet et netværk for dig der er 
interesseret i fællesskaber og madspild.

Meld dig ind i vores facebookgruppe: 
”Madspild – Verdensmålene”

Og vær med til at sætte dagsordenen for 
madspild og madfællesskaber i BIBLIOTEK+ 

Vi glæder os til at se jer.

På netværkets vegne 
Gunner, Ulla og Shponkay
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MADKLUBBEN  
                     MAD & MÆND 2
Madlavning og hyggeligt fællesskab med 
andre mænd over 60 år - kom og vær med i 
Madklubben Mad & Mænd 2 i BIBLIOTEK+! 
Klubben mødes én gang ugentligt, hvor der 
sammen laves mad og spises to retters frokost 
i en munter tone. Det koster 40 kr. pr gang at 
deltage.

Kontakt: Gunner Laursen på tlf. 6171 4842 
eller laursengunner@gmail.com.

Tidspunkt: Tirsdag fra kl. 11.00-14.00



38

SUNDT LIV VEJLEDNINGEN ER 
ÅBEN IGEN

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, målt fedtprocent 
og få målt blodtryk. 

Alle kan komme uden 
aftale og vejledningen er 
anonym. 

Mødested: Bibliotek+
Høje Gladsaxe Torv 2A
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VIL DU VÆRE MED TIL AT REDDE 
LIV I HØJE GLADSAXE?
I vores område er der mange hjertestop, 
og få får stød med en hjertestarter. Hjerte-
massage og stød med en hjertestarter er 
afgørende for at overleve et hjertestop. 
Derfor har vi sat 6 nye hjertestartere op 
i Høje Gladsaxe, og dem skal du lære at 
bruge. 
Gratis Giv Liv kursus torsdag  
17. november kl 16.30.
Kurset afholdes i Bibliotek+

Tilmelding: Send en mail til  
voreshg@gmail.com
Der er 15 pladser på kurset.

Hvis du har lyst, kan du også melde dig 
som hjerteløber, så du kan være hurtigt 
fremme, hvis en i nabolaget får hjertestop. 
Læs mere på www.hjertestarter.dk/hjer-
teloeber.

Kurset er et samarbejde mellem Hjerte-
foreningen, Vores HG // Fællesdriften i 
Høje Gladsaxe og Region Hovedstadens 
Akutberedskab.
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Så kan vi endelig igen byde velkommen 
til julemarked, som i år foregår i BIBLIO-
TEK+. 
Vi vil gøre vores til, at I kommer i rette 
julestemning. Der vil være boder med 
hjemmelavede ting, som nisser, juledeko-
rationer, kugler, julepynt osv.

Der bliver også mulighed for at købe lidt 
at spise. 
Kom ned og hyg dig med dine naboer og 
nyd den gode julestemning. Adressen er 
Høje Gladsaxe Torv 2A.

JULEMARKED I BIBLIOTEK+ 
LØRDAG D. 19. NOVEMBER  
KL. 10.0014.00
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Kom og find en gratis julegave og kom af 
med dine ting fra gemmerne! Man behø-
ver ikke komme med lige så meget, som 
man tager. 

STED: Bibliotek+, Høje Gladsaxe Torv 2A, 
2860 Søborg
TIDSPUNKT: Søndag den 13. november 
klokken 11-14.

Den sidste time kan man komme og tage, 
hvad man vil have. 
Kom med bøger, legetøj, køkkenting, tøj, 
nips, hobbyartikler, og småmøbler som 
hylder, billedrammer, knager etc.
Eller små ting som kan bruges til pakkeka-
lendre...

Det er Gladsaxe Grønne Nabofællesska-
ber, som står for arrangementet.
Initiativet bidrager til verdensmål 12  
– ansvarligt forbrug og produktion.



MÅNEDSKALENDEREN I  MÅNEDSKALENDEREN I  
BIBLIOTEK+BIBLIOTEK+

Hver måned kan 
du finde månedskalenderen 

i BIBLIOTEK+. 

Her kan du finde et udsnit af, hvad der sker i 
og omkring Høje Gladsaxe.
Her står tid, sted og dato for områdets 
større events og få af BIBLIOTEK+ faste 
aktiviteter.
Du kan finde månedskalenderen på Vores 
HG og BIBLIOTEK+ facebooksider, eller 
du kan hente en kopi, lige til at hænge på 
køleskabet, i BIBLIOTEK+.
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AFGHANSK AFTEN MED 
KULTURKLUBBEN I HØJE 
GLADSAXE
Har du lyst til at være med til en spæn-
dende og hyggelig aften, som handler 
om afghansk kultur og det at brænde for 
en sag. Så kom med, når Kulturklubben 
HG holder Afghansk aften torsdag d. 27. 
oktober kl. 19.00 i BIBLIOTEK+. 
 
Tilmeld dig hos Lotte på telefon  
61 69 20 70 senest onsdag d. 26. oktober.
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GLADSAXEDAGEN, 
KLIMAFOLKEMØDE,  
UDDELING AF VERDENS  
BEDSTE NYHEDER OG  
FOREDRAG!
Der har været gang i netværket 
”Sammen om verdensmål” i dette 
efterår. BIBLIOTEK+ sætter rammerne 
for gruppen, som består af 15 personer 
og den er altid åben for flere. Efter 
sommerferien begyndte gruppen at 
forberede deltagelse i Gladsaxedagen, 
hvor de havde en bod med fokus 
på verdensmål – herunder særligt 
formidling, kreative tiltag, havedyrkning 
og byttemarked. Ugen efter gik turen 
til Klimafolkemøde i Middelfart, 
hvor otte fra gruppen var med og blev 
inspireret på alle tænkelige måder til at 
leve mere bæredygtigt som menneske, 
klimalitteratur og i forhold til forbrug. 
Gunner fra gruppen havde taget initiativ 
til at være med i uddeling af verdens 

bedste nyheder, hvilket foregik ugen efter 
d. 9. september og gruppen bakkede ham 
op og fik uddelt alle de aviser, som vi 
havde fået i BIBLIOTEK+ - godt gået! 

Torsdag d. 29. september kunne vi tage 
imod Thomas Ravn-Pedersen, som 
holdt foredrag om Verdensmål og er 
chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder. 
Tre fra gruppen havde bagt lækre kager 
til de 30 fremmødte. Det var en rigtig 
spændende og inspirerende aften, hvor 
man gik derfra med håb og en gnist i 
forhold til at, hvis vi alle tænker over 
vores hverdagshandlinger, indkøb osv. så 
gør det en kæmpe forskel på vores verden. 
Dejligt at også flere nye besøgende havde 
fundet vej til BIBLIOTEK+ denne aften.  
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HYGGE OG FÆLLESSKAB  
I BIBLIOTEK+ TIL FRIVILLIG FREDAG
Alle de frivillige i Høje Gladsaxe var 
inviteret til frokost i BIBLIOTEK+ 
fredag d. 30. september, hvor området 
fejrede Frivillig Fredag sammen med 
resten af Danmark. Medarbejdere fra 
BIBLIOTEK+ tog imod de frivillige 
og dagen startede med en quiz, hvor 
deltagerne blev testet på deres kendskab 
til Høje Gladsaxe. Der var stor aktivitet 
for at finde de rigtige svar f.eks. 
”hvor mange runde lamper er der i 
BIBLIOTEK+?” – ved du det? – ellers kan 
du komme ned og tælle. Efterfølgende 
skrev deltagerne hvorfor de var frivillige 
og alle svarene blev samlet på en 
opslagstavle. En skrev: ”Fordi jeg ikke 
kan lade være” en anden ”Man bliver 
glad sammen med andre frivillige” og 
en tredje ”For at gøre en forskel”, det 
var dejligt at læse de mange positive 
citater. Til frokosten var 29 forskellige 
aktiviteter repræsenteret og der var god 

gang i snakken på kryds og tværs af de 
forskellige frivillige, som var med. Ruth 
trak en vinder af quizzen, 2 deltagere 
havde lige mange rigtige og Ashraf 
vandt førstepræmien og Shahida vandt 
andenpræmien. 

Om eftermiddagen var der åbent hus 
og kage til alle i huset. Kagen var 
sponsoreret af Grannys House og virkelig 
lækker. Her var der mulighed for at høre 
om, hvilke fællesskaber, som findes i 
området og snakke med de frivillige 
om at være frivillig eller deltager i en 
aktivitet. Vi er glade og stolte af alle de 
aktiviteter og fællesskaber, som findes i 
Høje Gladsaxe og takker endnu engang 
alle dem, som gør en forskel for at de 
mange aktiviteter kan køre uge efter 
uge. Vi glæder os også over at mange 
har lyst til at være med til tværgående 
arrangementet som denne. 
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Hver mandag kl. 10.00 mødes et lille gå-hold for mænd 
Her bliver der gået en kort tur i roligt tempo, så alle kan være med. Kørestole og rollatorer 
er også meget velkomne. Turen afsluttes med en kop kaffe på BIBLIOTEK+.
Hvis du har lyst til at være med så kontakt Stefanie på telefon 5143 8915.

Det foregår i Beboerhuset Pulsen, Høje Glad-
saxe Torv 2B om torsdagen hver 14. dag i ulige 
uger kl. 14.00 - 15.00.
Vi synger danske sange – alt fra viser til pop 
og slagere fra 60 érne, hvor musikanten Erik 
Astrup vil spille harmonika til. Der søges også 
ny pianist til dette dejlige kor, så hvis du har en 
pianist gemt i maven er du meget velkommen.
Deltagelse er gratis.
Hvis du gerne vil være med, så send en mail til 
Tine Hartmann Christensen på  
softhc@gladsaxe.dk.

KOM OG VÆR MED I LUNGEKORET 
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Fædre-gruppen i Høje Gladsaxe er 
et initiativ bestående af fædre, der 
gerne vil gøre en forskel i området.
Vi har det altid sjovt sammen, og 
vi planlægger ture og aktiviteter for 
familier i området

Lige i øjeblikket søger vi fædre 
fra Høje Gladsaxe, der har lyst til 
at mødes og gå en tur i området 
i aftentimerne et par gange om 
måneden, sammen med andre 
fædre.

Hvis du er interesseret i at høre 
nærmere, kan du kontakte Maj-Brit 
på tlf. 20 55 92 77.

FÆDREGRUPPEN SØGER 
FÆDRE FRA HØJE GLADSAXE
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BEBOERHUSET PULSEN  

 

MANDAG: 
Sundhedscafé for kvinder kl. 13.00 

 
TIRSDAG: 
Gå-tur med kaffe og brød kl. 10.00 
Syning med Estrid kl. 14.00 
Tirsdagsklub for kvinder          kl. 19.00 

 
ONSDAG:  
Kreativ eftermiddag kl. 13.00 

 
TORSDAG:  
Kor med Lungeforeningen kl. 14.00 
(Hveranden uge i ulige uger) 
 

FREDAG: 
Mødregruppe med børn      kl. 10.00 
Kvindegruppe kl. 19.00 

 
SØNDAG: 
Hobbydag  kl. 10.00  
(2. søndag i måneden) 

START NYE AKTIVITETER I PULSEN 
Hvis du har ideer til nye aktiviteter, så hjælper vi 
dig gerne med at starte det op.  

Kontakt Majbrit Mouridsen på 24 91 94 35 eller 
på mail@voreshg.dk  

Følg gerne med på Facebook/VoresHG og i op-
gangene, hvor du kan se andre arrangementer 
i Pulsen.  

www.voreshg.dk 

 
Vores HG, Ung i Gladsaxe (UNiG) og Lokalpolitiet arbejder tæt sammen om trygheden i  
området og vil derfor gerne høre fra dig, hvis du oplever utryghed.  
Så vi sammen med jer kan styrke trygheden i HG.  
 
Oplever du utryghed her og nu, kan du kontakte kommunens gadeteam på tlf.: 24 95 52 54 
søndag-torsdag kl 18-23 og fredag-lørdag kl 19-24 
 
OBS: Hvis der er tale om kriminalitet eller mistanke om kriminalitet skal politiet altid  
kontaktes på 114 eller via politi.dk. Du kan også komme forbi Nærpolitienheden i Høje 
Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B. Der er åbnet mandag kl. 12-17, onsdag kl. 17-22 og fredag 
kl. 9-14.  
 
Vi samler al jeres viden, så vi kan tilrettelægge arbejdet med trygheden bedst muligt.  
Jo mere viden, vi har – jo bedre indsatser, kan vi lave i fællesskab.  

OOpplleevveerr  dduu  nnooggeett,,  ddeerr  sskkaabbeerr  
uuttrryygghheedd  ii  HHøøjjee  GGllaaddssaaxxee??    

  SSåå  kkoonnttaakktt  
MMaajj--BBrriitt  ffrraa  
VVoorreess  HHGG  
  
Vi vil gerne høre fra dig, hvis du op-
lever noget i området, som skaber 
utryghed.  

Kontakt Maj-Brit på:  
Telefon:  20 55 92 77 
E-mail:  majjae@gladsaxe.dk  
 
Eller kom forbi BIBLIOTEK+ , 
hvor du altid kan finde Vores HG 
onsdage og torsdage ml. kl. 16-18  
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Læs mere om efterårets vaccinationer på
sst.dk/vaccination

Kom godt  
gennem vinteren  
med vaccination

Er du fyldt 50 år?
Så bliver du tilbudt  

vaccination mod covid-19.  
 

Er du fyldt 65 år?
Så bliver du tilbudt vaccination  

mod covid-19, influenza  
og pneumokokker. 

Hold øje med din e-Boks.

Er du i øget risiko  
for at blive alvorligt syg? 
Så kan du blive vaccineret 
mod covid-19, influenza og 

pneumokokker – uanset alder. 

Læs mere på vacciner.dk  
eller tal med din læge.

Læs mere om efterårets vaccinationer på
sst.dk/vaccination

Kom godt  
gennem vinteren  
med vaccination

Er du fyldt 50 år?
Så bliver du tilbudt  

vaccination mod covid-19.  
 

Er du fyldt 65 år?
Så bliver du tilbudt vaccination  

mod covid-19, influenza  
og pneumokokker. 

Hold øje med din e-Boks.

Er du i øget risiko  
for at blive alvorligt syg? 
Så kan du blive vaccineret 
mod covid-19, influenza og 

pneumokokker – uanset alder. 

Læs mere på vacciner.dk  
eller tal med din læge.

Du kan også  
blive vaccineret  

på Buddinge Apotek 
Søborg Hovedgade 201.

Mandag til lørdag  
i hele åbningstiden,  
dog ikke kl. 11.45-13

Høje Gladsasxe
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FASTE HGVAGTER 
I BIBLIOTEK+
Hver onsdag og torsdag fra kl. 16-18 kan 
du møde medarbejdere fra Vores HG i 
BIBLIOTEK+.
Her sidder vi med kaffe og åbne arme, klar 
til en snak om løst og fast.

Om onsdagen taler vi gerne om tryghed, 
hjælp til brobygning til kommunale tilbud, 
din arbejdssituation, familieliv, børn mm.

Om torsdagen vil vi gerne tale om, hvor og 
hvordan du kan blive frivillig i lokalområ-

det, eller hvilke fællesskaber man kan blive 
en del af. Du kan bare komme forbi til en 
uforpligtende snak, så finder vi ud af, hvad 
der passer til dig.
Andre gange vil vi også have andre ting på 
programmet.



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

Sofie Bonde
Sba4000@fd-hg.dk

30667772
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der stærkt, og muligvis mindre udhvilet, 
tilbage til foråret. Heldigvis har vi i mel-
lemtiden været så heldige at Sofie med på 
holdet.

I samme forbindelse skal I, beboere, også 
have stort tak for at have taget så godt imod 
vores nye kollega. Tak for jeres engagement 
og gode humør – vi glæder os til at se de 
sædvanlige og endnu flere af jer i de kom-
mende måneder i BIBLIOTEK+.

Efterårshilsner fra
Helle, Sofie, Kristine, Line, Maj-Brit, 

Majbrit, Stefanie & Monique 

Kære alle,  
Så er det blevet efterår. Det ser man tydeligt 
fra altanerne og de billeder vi deler med 
hinanden fra Høje Gladsaxe, hvor naturen 
jo er og bare bliver ved med at være magisk, 
uanset hvornår på året vi befinder os.

Vi går endnu mere efterår og vinter i møde, 
og vores erfaringer fortæller os, at vi kom-
mer til at have endnu flere arrangementer 
og aktiviteter på programmet. 

Det kan I både læse mere om i bladet her, 
men husk også at bruge vores Facebook- 
og hjemmeside, og hold øje med opslag i 
opgangene.

Som I måske har lagt mærke til, mangler 
vi et ansigt i Vores HG. Christine gik på 
barsel i slutningen af september, men ven-
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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 august måneds sudoku.
Ruth Winther, HG 31, 12 tv., har vundet lodtrækningen om en 
overraskelse blandt de rigtige løsninger.

Vind en overraskelse 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 1. december 
og deltag i lodtrækningen om en præmie. Vinderen får direkte 
besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på august måneds sudoku

Oktober 2022

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

12.10.2022 07.58Sudoku 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  7   6 8 1
1 7   2 5    
4  9 3 1  7 5 2

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

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

Celebrate our Birthday
Big Discounts on HyperX Gaming Peripherals HyperX

22.08.2022 11.14Sudoku 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.

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

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

5 3 6 8 7 2 1 4 9
1 7 4 6 5 9 8 3 2
8 9 2 1 3 4 7 6 5
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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:
Maria Møller Buntzen, HG 44, 3. tv.

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




