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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 6 omdeles tirsdag 14. december. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 1 2023 søndag 19. februar, og bladet 

omdeles tirsdag 7. marts.

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.

Forsidefotos. Øverst: Familiejuletræsfest s. 6. Miderst: Pensionist juletræsfest, s. 36.
Nederst: Jul i Glasoverdækningen, s. 10
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 Familiejuletræsfest
 Pensionist julefest
 Jul i Glasoverdækningen

HG nr. 1
Deadline: Søndag 19. februar
Udkommer: Tirsdag 7. marts

HG nr. 2
Deadline: Mandag 16. april
Udkommer: Tirsdag 2. maj

HG nr. 3
Deadline: Mandag 5. juni
Udkommer: Tirsdag 22. marts

HG nr. 4
Deadline: Søndag 20. august
Udkommer: Tirsdag 5. september

HG nr. 5
Deadline: Søndag 8. oktober
Udkommer: Tirsdag 24. oktober

HG nr. 6
Deadline: Søndag 26. november
Udkommer: Tirsdag 12. december

Udgivelser 2023Udgivelser 2023
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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
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Høje Gladsaxe Bladet
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 Familiejuletræsfest
 Pensionist julefest
 Jul i Glasoverdækningen

Regnskabsafslutning for 2021/2022
I to af årets måneder afholdes der møde i 
Bygningsejerforeningen. Disse to måne-
der er december og marts måned. I de-
cember måned pågår regnskabsgodken-
delser og valg af formand samt 
næst formand. I marts måned behandler 
Bygningsejerforeningen budgettet for 
det kommende år.
Bygningsejerforeningen er det øverste 
organ i Fællesdriften i Høje Gladsaxe, og 
består af de 5 afdelingsbestyrelsesrepræ-
sentanter fra hver af de 5 boligafdelinger, 
i alt 25 personer.
I forbindelse med regnskabsafslutningen 
2021/2022 er det reviderede regnskab 
udarbejdet af administrationen, således 
at det kunne behandles af kontrahen-

terne, der afholdt møde den 29. novem-
ber 2022. Det reviderede regnskab blev 
forelagt på bestyrelsesmøde i Bygnings-
ejerforeningen som afholdes den 6. de-
cember 2022. Det reviderede regnskab 
udviser et nettooverskud på ca. 756.000 
kr., som hovedsageligt skyldes besparel-
ser på diverse udgifter og renteindtægter. 
Der burde have været en renteudgift/
kurstab på 5 mio. kr., men efter de nye 
renteregler, er de 5 mio. kr. ikke udgifts-
ført men bogført på henlæggelserne. 
Herudover har der været besparelser på 
de udlæg som Fællesdriften foretager på 
ca. 594.000 kr., som skyldes noget lavere 
vandpriser. Nettooverskuddet og udlæg 
fordeles til de respektive parter i forbin-

Orientering fra Fællesdriften – møderne i november og december måned 2022
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delse med regnskabets endelige afslut-
ning.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har afholdt en del 
møder, for at forberede de kommende 
arrangementer, læs om dette i deres arti-
kel, senere i bladet, hvor der er billeder 
fra de traditionsrige familie juletræsfest 
og pensionist julefest.

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

Parkudvalget har afholdt næste møde se-
nere i december.

Situationen i bebyggelsen/Vaskerierne
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 og på svalegange.
FU følger udviklingen og hvis der sker 
en forværring, så er FU klar til at igang-
sætte nye tiltag. Husk at kontakte Vores 
HG omkring dette, så de har mulighed 
for at samle op på dette.

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
• Fælles fleksibel udlejningsaftale – fort-

sat udfordring med beboersammen-
sætningen – møde med indenrigs- og 
boligministeren, udskudt pga. valget

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

saxe / Vores HG og Bibliotek+
• Projekt omkring bystrategiske indsat-

ser – dagsseminar
• Nedsættelse af PR-udvalg
• Deltagelse i Landsbyggefondens idé-

konkurrence
• Forberedelse af regnskabsafslutning
• Udlejning af garager – også til samle-

ver
• Status fra de nedsatte udvalg omkring 

Vaskeri og Energi
• Fjernevarme – Prisstigninger på fjer-

nevarme - Varsling af aconto varme 
stigning

• Erhvervslokale – igangsættelse af ud-
lejning af tidligere lægepraksis.

Referent:
Jesper Loose Smith ■
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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

• 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)



   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
Arrangement kalender 2023 

23. juni – Sct.Hans på bålpladsen 
December – Pensionist julefest 
December – Familie Juletræsfest 
 
Derudover kan der også komme andre arrangementer så hold øje med bladet og opslag 

Husk at se efter opslag i opgangen. 

Pensionist julefest: Der var tilmeldt 77 personer til året fest…eller det vil sige der 
var ca. 20 tilmeldinger som ikke var kommet helt frem til aktivitetsudvalget. Så vi 
måtte lige sætte nogle flere borde op så der blev plads til alle. Med lidt forsinkelse 
kunne vi komme i gang med underholdningen som blev leveret af Heine. Der blev 
serveret juleboller af den bedste kvalitet, kaffe, pebernødder, brunkager og 
chokolade samt diverse øl og sodavand både med og ude alkohol. Bankospillet blev 
startet og der blev meget stille og alle var koncentreret om blive vinder af de mange 
lækrere præmier, derudover var der også side præmier. Festen fortsatte med mere 
musik og lodtrækning, der blev dansede og selv kørestole og rollator var med. Så tak 
til alle som var med til festen og håber vi ses til næste års julefest i 2023. 
 
Familiejuletræsfest: i år var der tilmeldt 125 som bestod af 55 børn og 70 voksen. 
Der var juice eller kakao, frugt, muffins til børnene og julebolle og kaffe/te til de 
voksen. HGI stod klar med pølser, toast, chips, øl og vand når man blev sulten. 
Julepatruljen startede festen og der blev både sunget og danset om juletræet og 
julemanden kom forbi som næste blev overfaldet af både børn og voksene som ville 
have taget billede sammen med julemanden. Der blev delt gaver ud til børnene og 
der var flere lodtrækninger til de voksne, hvor det var børnene der stod for at 
trække nummer og overrække gaverne. Det store øjeblik var selvfølgelig slikposen, 
og den var stor, som det tog under 5 minutter at udlevere til børnene. Så en rigtig 
god fest. Tak til alle og især tak til børnene for hjælpen. 
 
God jul og godt nytår ønskes I alle af Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
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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

Nyt fra bestyrelsen
Sidst i hørte fra os, var vil lige gået fra par-
lamentarisk til administrativ bestyrelse. Vi 
har siden da b.la. bruget tiden til at sætte os 
ind i de mange gøremål der følger med den 
opgave.

Væggelus
Derudover har vi brugt vores kræfter på 
handleplaner for bekæmpelse af væggelus 
som nogle af vores beboere desværre er 
plaget af, bestyrelsen håber meget at denne 
handleplan vil lykkedes. Husk at får man 

problemer med dette skal det meldes enten 
til ejendomskontoret eller bestyrelsen.

Råderet
Vi er også kommet i gang med råderet 
ansøgningerne vedr. nyt køkken og er klar 
til at godkende de første, som sendes ind 
til AAB til godkendelse samt ny huslejebe-
regning. Hvis man ønsker at gøre brug af 
denne råderet, skal bestyrelsen kontaktes.

Elevator
Bestyrelsen arbejder ligeledes på at få sat 
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gang i arbejdet med at udskifte de sidste 3 
gamle elevatorer i højhuset. 

Vinduer, facade og branddøre  
Og der arbejdes på projektet med udskift-
ning vinduer, facader mod haverne samt nye 
branddøre i lavhusene. Der vil forhåbentlig 

blive indkaldt til ekstraordinært afdelings-
møde om dette i starten af det nye år 2023.

Vi ønsker alle en rigtig God Jul og et Godt 
Nytår.

Venligst Bestyrelsen ■

Priser på selskabslokalerne:

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

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

Lejerne i H.G. kan leje lokalerne til afholdelse af 
familiefester o.l. på følgende grundlag:

1. Lejemålets anledning omfatter lejeren samt dennes 
husstand.
2. Lejemålets anledning om fatter familie til lejeren 
uden for husstanden.
I begge tilfælde er det en betingelse, at det er den an-
svarlige lejer i H.G., der reserverer lejemålet og 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 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 Al-samarraie, 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

For nyligt blev jeg interviewet, da lands-
byggefonden skulle bruge noget materiale 
til en konkurrence. Et af de spørgsmål jeg 
fik var, hvorfor vil du anbefale andre at 
flytte til Høje Gladsaxe? Der slog det mig, 
hvor svært det er at beskrive det speciale 
der er ved Høje Gladsaxe. Noget som jeg 
altid hæfter mig ved, er det unikke i, at 
man hilser på dem, som man møder på sin 
vej. Et hej eller et nik til mennesker som 
man kun møder en gang imellem på Ka-
stanjestien, i centeret eller i elevatoren.

Beplantning:
Så er der kommet ny beplantning ved blok 
17. 

Julebelysning:
Traditionen tro er der blevet sat julebelys-

ning op i glasoverdækningen, dog er der 
ikke lige så meget tændt, som der plejer. 
Som alle ved er der energikrise i Danmark, 
og da ingen ved, hvad det har af betydning 
på den lange bane, har vi valgt at gøre det 
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på denne måde. Dog er der nogle udfor-
dringer med timeren på lyset, og dette 
bliver der arbejdet på, så der ikke er lys i 
dagtimerne.

I forbindelse med lystændingen havde be-
styrelsen inviteret på Gløgg og æbleskiver 
søndag den 27-11-22, dette var hyggeligt 
som altid og rigtig god stemning.

Pensionist tur til Gerløv:
For første gang har vi haft en juletur til 
Gerløv kro for pensionisterne, ud fra alle 
de tilbagemeldinger, som der er kommet. 
Kan vi kun konkludere at det har været en 
rigtig god tur. 

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår. Tak til vores 3 Ejen-
domsfunktionær, som knokler for at få 
vores område til at se godt ud.

På bestyrelse vegne
Trine Keis ■

Kan KATTE hold blive MIS vedligehold?  
Ja det kan det godt, hvis katten river i tapet  
eller tisser på gulvet, så kan det ende med en  
ekstra regning ved fraflytning. Husk det  
er en kat pr. lejemål, og husk at få den  
registreret.

Husk af nå man er pensionist, førtidspensionist eller efterlønner, kan man deltage i den 
årlige pensionist julefest som fællesdriften holder hvert år. For at få en indbydelse, skal 

man gå ned på inspektørkontoret og blive skrevet på deres liste, så får man en indbydelse 
i sin postkasse, når tiden nærmer sig.
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Nyt fra 3B
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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

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.

12

Så blev det december, julen står for 
 døren, det har været et år med mange 
udfordringer, Corona (som heldigvis 
ikke er så slem lige pt.) Krigen i Ukraine 
som jo desværre også komme til at 
ramme Danmark økonomisk.

Varmeregnskab
Håber alle har fået tjek på varmeregn-
skabet, vi var jo steget 90-95% hvor vi 
kun skulle stige 30% er der stadig proble-
mer må i kontakte 3B på 33631000.
Da vi skal spare på varmen har vi i 3B 
valgt at gøre det på trapperne i stedet for 
repoerne.
 
Madspil
Så er vi jo så heldige, at vi har fået mad-
spilcontainer brug dem og gør det rigtigt 

der kan hentes gratis poser hos jeres vi-
cevært eller på Biblioteket.
 
Pensionist tur
Turen gik til Gerlev kro, hvor vi fik en 
dejlig julefrokost, og der blev købt jule-
ting med hjem, samtidig med at snakken 
gik godt mellem beboerne, og der blev 
også tid til en lille svingom.
ER du pensionist og kunne tænke dig at 
deltage, så kontakter du vicevært konto-
ret i 104 og bliver skrevet på listen.
Der vil først på året komme en tilmel-
ding i postkassen, som i kan udfylde og 
aflevere hos vores vicevært.
 
Ladestander
Skulle gerne snart komme i gang.  
Nye udvalg.
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Energiudvalget
Energiudvalget har holdt deres første 
møde, og de ser ud til at komme med 
flere ideer og tanker vedr. besparelser på
strømmen.
Det bliver undersøgt hvad det koster, at 
skifte alle pærerne ud på svalegangene til 
ledpære, her ligger en stor besparelse
og venter.
Udvalget undersøger om det kan betale 
sig at få solceller på vaskerierne, så vaske-
rierne kan bruge den strøm de producere.
Desuden bliver der kigget på lamper/be-
lysning på stier og parkeringspladser.
 
Vaskeriudvalget
Udvalget har holdt deres første møde og 
har aftalt at de skal ud og kigge på de 
forskellige muligheder og vaskemaski-
ner, der er på markedet.
Efter en nøje gennemgang af mulighe-
derne, vælges en maskine der kan op-
fylde de krav vi har til nye vaskemaski-
ner.

Efter valg af maskine skal der laves et 
økonomisk overslag over hvad udskift-
ningen vil koste.
Desuden laver de en tidsplan for udskift-
ning i de enkelte vaskerier. Derefter ind-
stiller udvalget den valgte maskine og 
økonomi til forretningsudvalget til be-
slutning.
Velkommen til nye beboere, vi har en 
gruppe på Facebook der hedder Boligfor-
eningen 3B Høje Gladsaxe.
 
Nytårsønsker for 2023
At vi i 3b lærer at overholde reglerne.
Ingen affald ude på vores område, brug 
vores affaldscontainer. Ingen ophold på 
trapperne, og ingen sko, cykler eller  
barne- og klapvogne, samt alt andet på 
repoerne. 
Vil ønske jer beboere samt vores ejen-
domsfunktionær alle en rigtig glædelig 
jul og godt nytår.
På 3B afdelings bestyrelse vegne
Jane Jandu, Formand ■
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Årets pensionist  
juletur 2022
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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

Årets pensionist  
juletur 2022

Julen og et nyt år står lige for, det bliver 
spændende at se hvad det nye år bringer, 
med tanke på hvad der er kommet til 
os i år, krig i Europa, tårnhøj inflation, 
stigende energi priser og ikke mindst 
voldsomme stigninger på helt almindelige 
dagligvarer, stigninger på op til 20 %. 
Aktivitetsudvalget har arrangeret julefest 
for små og store, og som jeg har hørt, til 
stor glæde for alle. I vores glasoverdæk-

ning har viceværtkontoret igen i år afholdt 
gløgg og æbleskiver til vores beboere, en 
rigtig god og hyggelig ting.

Automatiske døre
I stueetagen har vi nu i et års tid haft 
automatiske dør ved nordsiden (p Plads), 
nu har vi også fået det monteret på dør nr. 
2 fra (p Plads). Det er vigtigt, at man ikke 
skubber til dørene, mens de åbner, eller 
tvinger dørene til ikke at lukke, da de så 
går i udu og ikke virker.

Forstuer og brandtrapper
Vi har ventet med at lukke op for varmen i 
forstuerne, det skyldes de højere priser for 
varme pr. 1. Januar 2023. Og de to måneder 
vi har sparet på varmen, skulle gerne svare 
til prisstigningen, så regnestykket går i nul.

Siden sidst
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Nye lamper er nu opsat
Vi er nu færdige med montering af nye 
lamper i forstuerne, her er der også tale 
om en spare øvelse, det er ikke kun varme-
priserne der er steget, det el priserne også. 
Så de nye lamper slukker når der ikke er 
personer tilstede, især om natten er der tale 
om en stor besparelse. Lampernes pris er 
forholdsvis hurtigt tjent hjem, så det giver 
god mening med udskiftning af disse, som 
vi for øvrigt kender fra kælderene.

Elevatorer
I nr. 31 er renoveringen af elevator færdig, 
og nu er det nr. 51, der står for tur. Det giver 
nogle gener for beboerne når elevatoren 
er ude af drift også for nabo opgangen, da 
der lige pludselig er dobbelt op på brugere 
af elevatoren i deres opgang. Når vi færdig 
med elevatoren i nr. 51 mangler vi tre 
elevatorer, der skal renoveres, og noget af 
en udgift hver elevator koster i omegnen af 
600.000,- kr. at renoverer

Nye udvalg under FU
I FU har vi besluttet at nedsætte to udvalg, 

et vaskerimaskine udvalg og et alternativt 
energi udvalg. Første udvalg giver sig selv, 
nye vaskemaskiner i vaskerierne som 
punkt. Andet udvalg skal kigge på alterna-
tive energi muligheder og besparelser på 
strøm, varme osv.

El ladestander
Efter det blev besluttet i alle afdelinger at vi 
opsatte el ladestander, er det skønt at kun-
ne sige at de fem lade stander er opsat og 
klar til brug. Jamen så er alt vel godt, neeeej 
ikke helt, vi mangler en godkendelse før 
vi må tage dem i brug, træls. Ti biler er der 
mulighed for at kunne lade op ad gangen, 
der vil blive et interval for, hvor længe man 
må holde og lade, mere herom når vi har 
fået vores ibrugtagnings tilladelse.

Vinduesudskiftning
Bestyrelsen stillede et forslag på sidste af-
delingsmøde, som blev vedtaget. Forslaget 
lød at bestyrelsen arbejdede på at se hvad 
og hvordan en evt. vinduesudskiftning 
kunne blive, hvad den ville koste, og det er 
vi i gang med.



17

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

To af de andre afdelinger er allerede i gang 
med samme øvelse og har været det gen-
nem længere tid og dem har vi lidt lagt os i 
slipstrømmen af, men arbejder selvfølgelig 
også videre med andre muligheder.
Vi er meget låst af stadsarkitekten i GK, der 
som et krav siger at alle syv højhuse SKAL 
have samme udseende.  Og vi følger til 

enhver tid de regler der er/bliver opstillet 
for os.
Med ønsket om en glædelig jul, samt godt 
nytår.

Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand ■
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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
Så nærmer vi os afslutningen på 2022 og 
sikke et år det har været.
Corona pandemien ligger stadigvæk og 
lurer, men heldigvis ser den ud til at være 
mildere og giver ikke de store problemer 
for de fleste længere. Krigen i Ukraine har 
udover den frygtelige hverdag, med mange 
dræbte og sårede Ukrainere og Russere 
også betydet en del for vores hverdag og 
trivsel. Den har betydet store stigninger 
på EL og gas, så rigtig mange mennesker 
har fået økonomiske problemer. For os 
som beboere har den udover det, betydet 
stigninger på materialer og håndværker 
priser, så vi har måtte sætte flere projekter 
på standby.
Inflationen er også høj og sammen med 
energipriserne, har det betydet at vores 
dagligvare priser også er steget væsentligt.

Vi er i gang i afdelingsbestyrelsen og i Fæl-
lesdriften, med at finde besparelser på EL 
og varme, så vores huslejer ikke skal stige 
voldsomt og vi kan kun håbe at krigen i 
Ukraine snart stopper.
Tak til alle beboere for et ”godt” år, hvor vi 
har været udfordret på mange fronter, men 
har vist at vi står sammen i Høje Gladsaxe.
 
Elevator i nr. 65
Så blev elevatoren i nr. 65 også færdig og 
endda afleveret næsten 14 dage før tiden.
Den er blevet rigtig flot og ser ud til at 
fungere godt.
Det er en dejlig lys kabine at træde ind i, 
så vi håber at alle er godt tilfredse med 
resultatet.
Vi venter på tidsplanen over hvornår de 
næste elevatorer går i gang.
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Stigeledninger i blok 11
Så blev vi også helt færdig med stigeled-
ningerne i blok 11 og vi forventer at de 
kan holde mindst i 20 år. Udskiftningen 
gik nogenlunde smertefrit og uden de helt 
store gener for beboerne.

Aconto varme
På grund af prisstigninger hos Gentofte/
Gladsaxe fjernvarmeforsyning, på om-
kring 40%, har vi måtte sætte acontobelø-
bet op.
Vores regnskabschef Lone har lavet et godt 
arbejde og på grund af det vi i forvejen 
betaler i aconto, er hun kommet frem 
til at det kun var nødvendigt at vi skulle 
stige med 20%. Det kommer selvfølgelig 
til at betyde at dem der normalt får penge 
tilbage, må forvente at det bliver meget lidt 
eller intet de får tilbage.
Ganske få vil få en efterregning.

Besparelser i varme udgifter
Afdelingsbestyrelsen har besluttet at lukke 
for varmen på brandtrapperne. I tilfælde 
af høje frostgrader i en længere periode, vil 

der blive sat varme på, så bygningen/rør 
med mere ikke bliver skadet.

Forstuer
Der vil stadigvæk være varme i forstuerne 
og der bliver åbnet for varmen fredag  
d. 2 december.

LED pære i forstuerne
Alle forstuer har fået nye lamper med 
LED lys og sensor, så lyset tænder når  
du/i kommer ud af døren eller træder  
ud af elevatoren. Det betyder en meget stor 
besparelse på strømforbruget, samt en stor 
besparelse i årerne fremad.

Der var lidt problemer i starten, hvor lyset 
tændte hvis man bevægede sig inde i lejlig-
hederne, men det skulle være indstillet nu.

Indgangspartier
Vi fortsætter med at have fast lys i ind-
gangen til opgangene, dels på grund af 
trygheden, men også for at bevare hel-
hedsindtrykket. Der bliver sat LED lys op 
indgangspartiet uden sensor.

Lys svalegang
Vi er i gang med at undersøge hvad det 
koster at skifte til LED pære, uden sensor.
Der arbejdes i Fællesdriftens energiud-
valg, med blandt andet hvor kraftige LED 
pærerne skal være, for at give et godt lys på 
svalegangene.
For os sidder Jeanette i energiudvalget.
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sikre på at cigaretterne er slukket, inden i 
smider det i skakten, så vi undgår brand.

Skydevinduer Nytårsaften
Husk at lukke dine skyderuder nytårsaf-
ten, da en vildfarende raket kan antænde 
tæpper, hynder og andet på altanen.
Vi vil gerne undgå en brand denne aften.

Ældretur til Gerlev kro
Der var 45 beboere tilmeldt til årets juletur 
til Gerlev kro. Vi kørte som sædvanligt 
med Birch’s busser og der var en god stem-
ning i bussen, hvor snakken gik livligt.
Kroen var som vanligt pyntet op og mange 
købte juleting med hjem. Så gik vi i gang 
med en dejlig Tag selv buffet, hvor der var 
alt hvad hjertet begære. Under frokosten 
underholdte krofatter med sang og musik, 
som skabte en hyggelig stemning. Derefter 
var der Ris a la mande med mandelgave til 
den heldige vinder. Det var en flok mætte 
og tilfreds beboere der steg ind i bussen og 
alle havde haft en god dag.

Billard Klubben 
Afdelingens 1 og 2 hold spiller med i tur-
neringen ABIGCUP og i øjeblikket ligger 1 
holdet på en flot 2 plads. 1 holdet består af 
Jan – Jimmy og Villy.
Husk hvis du er interesseret i at spille sko-
magerpot, kan du melde dig ind i klubben.
Der er træningsaftener om mandagen og 
torsdagen.

Vinduespolering 
Så skulle alle have fået pudset deres vin-
duer og det ser ud til at det er gået efter 
planen.

Ulovlig parkering på stamvejen
Vi har i blok 13 en del ulovligt parkerede 
varevogne på vores stykke stamvej,
der betyder at udsynet bliver nedsat og at 
kørebanen bliver halveret.
Vi går ud fra at det ikke er folk der bor i 
HG. der parkerer der, da vi jo har lavet en 
utrolig billig p plads for vores beboere i 
garagegårdene. I tilfælde af snevejr, kan 
vi ikke få sneen væk, da bilerne holder der 
hvor vi skubber sneen hen og det vil betyde 
at vi ikke kan komme ud fra p-pladsen.
Politiet er på sagen og der bliver uddelt 
bøder til de ulovlig parkerede biler.

Juleudstilling i Glasoverdækningen
Det er vigtigt at vores juletradition sta-
digvæk bliver fejret. Vi pynter derfor op i 
glasoverdækningen som vi plejer.
For at spare har vi sat timer på det hele, så 
lys og tog kun er tændt fra kl. 16.00 – 21.00
Langt de fleste ting er med LED pærer, som 
ikke bruger meget strøm.

Juledagene og Nytårsaften
Vær venlig at lukke jeres affaldsposer godt, 
inden de kommer i skakten, så vi undgår 
alt det fedtede stads overalt i affaldsrum-
met. Husk også hvis der bliver røget, at i er 
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Udvalget undersøger om det kan betale sig 
at få solceller på vaskerierne, så vaskerierne 
kan bruge den strøm de producerer.
Desuden bliver der kigget på lamper/belys-
ning på stier og parkeringspladser.
Spændende at se hvad udvalget kommer 
frem til og indstiller til beslutning i forret-
ningsudvalget. 

Vaskeriudvalget
Nye vaskemaskiner på vaskerierne. Ud-
valget har holdt deres første møde og har 
aftalt at de skal ud og kigge på de forskel-
lige muligheder og vaskemaskiner, der er 
på markedet. Efter en nøje gennemgang af 
mulighederne, vælges en maskine der kan 
opfylde de krav vi har til nye vaskemaski-
ner. Efter valg af maskine skal der laves et 
økonomisk overslag over hvad udskiftnin-
gen vil koste. Desuden laver de en tidsplan 
for udskiftning i de enkelte vaskerier. 
Derefter indstiller udvalget den valgte ma-
skine og økonomi til forretningsudvalget 
til beslutning. Conni sidder i udvalget.
Alle beboere, medarbejdere og samar-
bejdspartnere ønskes en rigtig god jul og et 
godt nytår.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Flemming
God Jul og godt Nytår ■

Fitness klubben
Der er kommet ny ovn i saunaen, så nu er 
den tip top og den er mere strømbespa-
rende, end den gamle ovn.
Fællesdriften 3 udvalg.

Hjemmeside udvalg
Bedre PR!
Når man Googler Høje Gladsaxe, skulle 
der gerne poppe en god og informativ side 
frem. Derfor var alle 5 afdelinger i HG. 
enige om at der skal laves en hjemmeside 
om Høje Gladsaxe, hvor man fortalte om 
de 5 selskaber i HG., lejlighederne, stør-
relser og med billeder af hvordan vores 
lejlighederne ser ud, arealer, udsigten med 
mere. Vigtigt at fortælle at Høje Gladsaxe 
ikke kun er Højhuse, men også at vi har 
vores dejlige lavhuse.

Energiudvalget
Energi udvalget har holdt deres første 
møde og de ser ud til at komme med flere 
ideer og tanker vedr. besparelser på 
strømmen.
Det bliver undersøgt hvad det koster at 
skifte alle pærerne ud på svalegangene til 
Led pære, her ligger en stor besparelse 
og venter.



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

Englene sang julenat
»Vi hylder Gud i den højeste himmel. 

Han kommer med fred til mennesker på jorden, 
til dem, som han har udvalgt.«

Lukas-evangeliet kap. 2

FYLD KIRKEN MED FRED OG FÆLLESSKAB
Kære ven i Høje Gladsaxe!

Fuld kirke juleaften – NU har vi endelig 
chancen igen! 

2020 blev gudstjenesterne aflyst lille
juleaften, og 2021 var der så mange 
smitte advarsler, at kun 35 mennesker 
turde komme. 

Men Haraldskirken kan rumme 325 
 mennesker ad gangen. Skal vi ikke fylde 
den igen i år?

Fuld af sang
Før kl. 15 er det et forvirrende mylder, 
men så… begynder ”Det kimer nu til 
 julefest”! 

Hjertet bliver fuldt af sang, rummet er 
fuldt af sang, og julefreden strømmer 
mellem os – og fra Gud til os.

Fuld af lys
Ved midnatsgudstjenesten  
kl. 23:30  kommer vi ind i et  
dunkelt rum med  ganske få  
stearinlys. Men når vi synger  
”Stille nat, hellige nat”, så bliver  
hjertet fuldt af lys, og vi ser  
hinanden i lyset fra krybben. 

Fyldt med fred
Vi går i kirke i julen, fordi vi bliver tømt  
for energi i december. Vi går hjem fra 
kirke i julen, fyldt af fred. 

Når vi har fred indeni, er det muligt at 
give hinanden et godt nytår.

Glædelig jul! 

Morten Miland Samuelsen  
og alle i Haraldskirken
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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

Ved akutte problemer, 
kan vagten kontaktes

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

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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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

Englene sang julenat
»Vi hylder Gud i den højeste himmel. 

Han kommer med fred til mennesker på jorden, 
til dem, som han har udvalgt.«

Lukas-evangeliet kap. 2

FYLD KIRKEN MED FRED OG FÆLLESSKAB
Kære ven i Høje Gladsaxe!

Fuld kirke juleaften – NU har vi endelig 
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juleaften, og 2021 var der så mange 
smitte advarsler, at kun 35 mennesker 
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 mennesker ad gangen. Skal vi ikke fylde 
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International gudstjeneste
29. januar kl. 14:30 International gudstjeneste 
på engelsk og farsi.

Det iranske kor Omid samt asylansøgere fra 
Avnstrup og Sjælsmark deltager.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og kage.

KIRKENS JULEKALENDER
1. december 
Konfirmanderne opstiller julekrybben, så I kan 
se den i vinduet lige til Hellig Tre Konger. 

18. december
Søndag kl. 15 synger vi julen ind, og du kan få 
julegudstjeneste, selv hvis du ikke er hjemme 
juleaften. 

Juleaften 24. december
Kl. 15 julegudstjeneste for hele familien – jule
historie for børn, prædiken for voksne, sang 
for alle.

Kl. 23:30 MIDNATSMESSEN – kortere end pa
vens og på dansk! Stemning, julesange, alter
gang – færdig kl. 0:15

Juledagene
1. juledag 25.12. gudstjeneste kl. 11
2. juledag 26.12. gudstjeneste kl. 10  
i Søborg kirke

Nytårsdag
1. januar kl. 15 – vi tænder lys for det nye år. 
Bagefter siger vi  ”Godt Nytår” med bobler og 
kransekage.

Ukrainsk julegudstjeneste
Søndag 8. januar kl. 10-11:30   
Julegudstjeneste på ukrainsk og dansk. 
Musikere og kor fra Ukraine deltager, og vi 
skal synge på både ukrainsk og dansk. Efter 
gudstjenesten er der kirkekaffe.

FASTELAVN
Fest og ballade for  
hele familien!

Søndag 19. februar kl. 14-16 
– kort og sjov familiegudstjeneste 
– tøndeslagning for alle aldre
– fastelavnsboller indendørs
– kom gerne udklædt!
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EN SNAK OM  
KRISTENDOM
I foråret holder Claus Tøndering og  
Morten Miland fire aftener med 
 spændende foredrag om grundtemaer  
i  kristendom og med tid til spørgsmål  
og debat. 

Få information med  
 datoer og emner i  
 kirken og på  

VIL DU VÆRE SANGFRIVILLIG?
Kom og syng med os hver torsdag kl. 18. Vi synger levende og varme sange,  
der rører hjerte og krop. Sæsonen starter den 5. januar.

Vi synger til HG Spiser Sammen én gang om måneden og hygger  
os til fællesspisning bagefter. Alle er velkomne. 

Skriv til sg.haraldskirken@gmail.com

Mandagsmødet
Husk at vi holder Mandagsmøde hver mandag kl. 14. 

Vi laver stolegymnastik, drikker kaffe, hygger og taler  
sammen om et udvalgt emne. Skriv til Anna på  

ae@haraldskirken eller ring på 3032 0370,  
hvis du vil vide mere. 

HG Spiser sammen den anden 
torsdag hver måned (udenfor 
sommerferie perioden). 

Vi spiser på skift i Bibliotek+ og  
Haraldskirken. 

 Hver gang er der dropin køkken, 
hvor du kan hjælpe til med aften
ens måltid, fra kl. 13:30, aften
samling kl. 17:30 og mad kl. 18:00. 

haraldskirken.dk 

HG kirkesider dec-jan-feb 22-23.indd   3HG kirkesider dec-jan-feb 22-23.indd   3 05.12.2022   08.1005.12.2022   08.10



25

International gudstjeneste
29. januar kl. 14:30 International gudstjeneste 
på engelsk og farsi.

Det iranske kor Omid samt asylansøgere fra 
Avnstrup og Sjælsmark deltager.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og kage.

KIRKENS JULEKALENDER
1. december 
Konfirmanderne opstiller julekrybben, så I kan 
se den i vinduet lige til Hellig Tre Konger. 

18. december
Søndag kl. 15 synger vi julen ind, og du kan få 
julegudstjeneste, selv hvis du ikke er hjemme 
juleaften. 

Juleaften 24. december
Kl. 15 julegudstjeneste for hele familien – jule
historie for børn, prædiken for voksne, sang 
for alle.

Kl. 23:30 MIDNATSMESSEN – kortere end pa
vens og på dansk! Stemning, julesange, alter
gang – færdig kl. 0:15

Juledagene
1. juledag 25.12. gudstjeneste kl. 11
2. juledag 26.12. gudstjeneste kl. 10  
i Søborg kirke

Nytårsdag
1. januar kl. 15 – vi tænder lys for det nye år. 
Bagefter siger vi  ”Godt Nytår” med bobler og 
kransekage.

Ukrainsk julegudstjeneste
Søndag 8. januar kl. 10-11:30   
Julegudstjeneste på ukrainsk og dansk. 
Musikere og kor fra Ukraine deltager, og vi 
skal synge på både ukrainsk og dansk. Efter 
gudstjenesten er der kirkekaffe.

FASTELAVN
Fest og ballade for  
hele familien!

Søndag 19. februar kl. 14-16 
– kort og sjov familiegudstjeneste 
– tøndeslagning for alle aldre
– fastelavnsboller indendørs
– kom gerne udklædt!
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EN SNAK OM  
KRISTENDOM
I foråret holder Claus Tøndering og  
Morten Miland fire aftener med 
 spændende foredrag om grundtemaer  
i  kristendom og med tid til spørgsmål  
og debat. 

Få information med  
 datoer og emner i  
 kirken og på  

VIL DU VÆRE SANGFRIVILLIG?
Kom og syng med os hver torsdag kl. 18. Vi synger levende og varme sange,  
der rører hjerte og krop. Sæsonen starter den 5. januar.

Vi synger til HG Spiser Sammen én gang om måneden og hygger  
os til fællesspisning bagefter. Alle er velkomne. 

Skriv til sg.haraldskirken@gmail.com

Mandagsmødet
Husk at vi holder Mandagsmøde hver mandag kl. 14. 

Vi laver stolegymnastik, drikker kaffe, hygger og taler  
sammen om et udvalgt emne. Skriv til Anna på  

ae@haraldskirken eller ring på 3032 0370,  
hvis du vil vide mere. 

HG Spiser sammen den anden 
torsdag hver måned (udenfor 
sommerferie perioden). 

Vi spiser på skift i Bibliotek+ og  
Haraldskirken. 

 Hver gang er der dropin køkken, 
hvor du kan hjælpe til med aften
ens måltid, fra kl. 13:30, aften
samling kl. 17:30 og mad kl. 18:00. 

haraldskirken.dk 
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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. 1013. 

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

DECEMBER

 18.12 kl. 15:00 Gudstjeneste, vi synger julen ind

 19.12 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 24.12  kl. 15:00  Gudstjeneste

 24.12  kl. 23:30  Midnatsmesse

 25.12  kl. 11:00  Gudstjeneste

 26.12  kl. 10:00  Højmesse i Søborg kirke

JANUAR

 1.1  kl. 15:00  Gudstjeneste med nytårskur  

 2.1  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 2.1  kl. 14:00  Mandagsmøde  

 3.1  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde i Søborg

 8.1  kl. 10:00  Gudstjeneste og ukrainsk julefejring

 12.1  kl. 17:30  HG Spiser Sammen i Bibliotek+

 15.1  kl. 10:00  Højmesse

 16.1  kl. 13.30  Lystændingsandagt

 22.1  kl. 10:00  Højmesse

 23.1  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 29.1  kl. 14:30  Int. gudstjeneste 

 30.1  kl. 13:30  Lystændingsandagt 

FEBRUAR

  5.2  kl. 10:00  Højmesse

  6.2  kl. 13:30  Lystændingsandagt

  6.2  kl. 14:00  Mandagsmøde

  7.2  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

  9.2  kl. 17:30  Aftensamling/HG Spiser Sammen

 12.2  kl. 10:00  Højmesse

 19.2  kl. 14:00  Fastelavnsgudstjeneste

 26.2  kl. 10:00  Højmesse

 27.2  kl. 13:30  Lystændingsandagt

MARTS

  5.3 kl. 10:00 Højmesse

  6.3 kl. 13:30 Lystændingsandagt

  6. 3 kl. 14:00 Mandagsmøde

Ret til ændringer forbeholdes

HARALDSKIRKEN
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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. 1013. 

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

DECEMBER

 18.12 kl. 15:00 Gudstjeneste, vi synger julen ind

 19.12 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 24.12  kl. 15:00  Gudstjeneste

 24.12  kl. 23:30  Midnatsmesse

 25.12  kl. 11:00  Gudstjeneste

 26.12  kl. 10:00  Højmesse i Søborg kirke

JANUAR

 1.1  kl. 15:00  Gudstjeneste med nytårskur  

 2.1  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 2.1  kl. 14:00  Mandagsmøde  

 3.1  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde i Søborg

 8.1  kl. 10:00  Gudstjeneste og ukrainsk julefejring

 12.1  kl. 17:30  HG Spiser Sammen i Bibliotek+

 15.1  kl. 10:00  Højmesse

 16.1  kl. 13.30  Lystændingsandagt

 22.1  kl. 10:00  Højmesse

 23.1  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 29.1  kl. 14:30  Int. gudstjeneste 

 30.1  kl. 13:30  Lystændingsandagt 

FEBRUAR

  5.2  kl. 10:00  Højmesse

  6.2  kl. 13:30  Lystændingsandagt

  6.2  kl. 14:00  Mandagsmøde

  7.2  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

  9.2  kl. 17:30  Aftensamling/HG Spiser Sammen

 12.2  kl. 10:00  Højmesse

 19.2  kl. 14:00  Fastelavnsgudstjeneste

 26.2  kl. 10:00  Højmesse

 27.2  kl. 13:30  Lystændingsandagt

MARTS

  5.3 kl. 10:00 Højmesse

  6.3 kl. 13:30 Lystændingsandagt

  6. 3 kl. 14:00 Mandagsmøde

Ret til ændringer forbeholdes

HARALDSKIRKEN
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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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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. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Gå ikke glip af 
Pandekagens dag  

på BIBLIOTEK+  

Vær med til at fejre årets 
lækreste mærkedag! 

Kom og få en god pande-
kagehistorie, og vær med 
til at spise de lækre  
pandekager og lidt saft. 

Det er gratis - bare mød op. 

Lørdag 21. januar kl. 11-11.40  
Andersens Kuffert Teater: Kejserens nye klæder 
Alder: 3-9 år 

H.C. Andersens klassiker som 
hyggeligt børneteater. 

En historie om dumhed og 
smålighed fortalt i børnehøjde 
af Andersens Kuffert Teater. 

  
  

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

    Billetsalget 
   starter lørdag  

   14. januar 
    kl. 10.00 

   Tirsdag  
21. februar  
kl 16-17.00  
  Det er for  
      børn 

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

Mandag 20. februar kl. 16-17.30  
Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek 

Birgitte Hammer fortæller historien om sine bedstemødre, 
der begge fik barn uden at være hverken forlovet eller gift  
- et såkaldt uægte barn. Kvinderne havde vidt forskellige 
livsbetingelser, og det samme blev gældende for deres børn.  

Lokale stemmer:  
Mine bedstemødre og deres 

historie   
En personlig familiehistorie 
om to bedstemødre, der fik 

barn, uden at være gift 

Få vurderet dine skatte af vurderings-
ekspert. Har du arvet, eller erhvervet 
noget værdifuldt på et loppemarked?  
Få vurderet dine skatte når en vurde-
ringsekspert fra Lauritz.com lægger 
vejen forbi BIBLIOTEK+. 

  

      23. Februar  
     kl. 15-17.00. 

    Gratis  
      bare mød op 



31BIBLIOTEK+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 
Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus 

Gå ikke glip af 
Pandekagens dag  

på BIBLIOTEK+  

Vær med til at fejre årets 
lækreste mærkedag! 

Kom og få en god pande-
kagehistorie, og vær med 
til at spise de lækre  
pandekager og lidt saft. 

Det er gratis - bare mød op. 

Lørdag 21. januar kl. 11-11.40  
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Alder: 3-9 år 

H.C. Andersens klassiker som 
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   Tirsdag  
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kl 16-17.00  
  Det er for  
      børn 
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Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus 

Mandag 20. februar kl. 16-17.30  
Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek 

Birgitte Hammer fortæller historien om sine bedstemødre, 
der begge fik barn uden at være hverken forlovet eller gift  
- et såkaldt uægte barn. Kvinderne havde vidt forskellige 
livsbetingelser, og det samme blev gældende for deres børn.  

Lokale stemmer:  
Mine bedstemødre og deres 

historie   
En personlig familiehistorie 
om to bedstemødre, der fik 

barn, uden at være gift 

Få vurderet dine skatte af vurderings-
ekspert. Har du arvet, eller erhvervet 
noget værdifuldt på et loppemarked?  
Få vurderet dine skatte når en vurde-
ringsekspert fra Lauritz.com lægger 
vejen forbi BIBLIOTEK+. 

  

      23. Februar  
     kl. 15-17.00. 

    Gratis  
      bare mød op 
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Vi starter hele tiden nye aktiviteter i BIB-
LIOTEK+, og vi forsøger at gøre det rigtig 
nemt for jer. Det er nemlig jer beboere, 
der skal finde på, hvad vi skal have af 
projekter og aktiviteter i huset. Så hvis du 
har en god idé eller interesse for noget, og 
vil du gerne starte en gruppe, hvor I kan 
dyrke det lidt mere, så kan I altid komme 
forbi og fortælle os om det.
Siden sidst har vi fået flere forskellige 
aktiviteter, vi har eksempelvis fået:

Sangcafé med fællessang
Den sidste fredag i hver måned, kl. 14-16 
sidder Eva ved klaveret. Eva er en rigtig 
ildsjæl, der sætter gang i mere end rigeligt 
-og det er vi meget glade for i BIBLIO-
TEK+. Til sangcafé med fællessang synger 
vi efter højskolesangbogen, og så kan man 
lave en ønskeliste til Eva fra gang til gang, 
så hun lige kan nå at øve hjemmefra.
Der er ikke tilmelding, man møder bare 
op. Det er altid rigtig hyggeligt, og der 
bliver også serveret en lille kage og kaffe.
Næste sangcafé med fællessang er fredag 
den 27. januar.

Madspildsgruppen
Madspildsgruppen er et fællesskab med 
fokus på at minimere madspild. Gruppen 
mødes i BIBLIOTEK+ og samarbejder 
med Fødevarebanken, som hver tirsdag 
kommer med overskudsmad fra forskel-
lige leverandøre. 

Læs mere om gruppen i Sphonkays artikel 
her i HG bladet eller kontakt tovholder 
Shponkay Sohil på mail:  
shponkay2@hotmail.com.

Energidans & meditation
Den sidste tirsdag i måneden kl. 14-16 
hylder vi vores spirituelle sider i BIBLIO-
TEK+. 
Vi mediterer, trækker tarot- og englekort 

NYE AKTIVITETER I BIBLIOTEK+
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og vi laver energidans. Man behøver 
hverken at kunne danse eller være godt 
gående for at være med, man kan nemlig 
sagtens lave energidans og meditere på 
en stol.

Der er tilmelding hos Kirsten, der er 
gruppekoordinator og frivillig i aktivite-
ten, på SMS 81113380.
Næste gang der er energidans & medita-
tion er tirsdag den 31. januar.

Bydelsmødrenes Familiecafé
Den sidste tirsdag i hver måned kl. 17-19 
mødes vi i Bydelsmødrenes familiecafé. 
Vi hygger os, laver mad sammen og deler 
erfaringer med at have børn og være 

familie. Hver gang har vi et særligt tema, 
og nogle gange inviterer vi også professio-
nelle vejledere fra Familiesupporten.
Alle familier er velkomne, uanset hvilken 
alder deres børn har – og børnene er også 
velkomne.

Det koster ikke noget at deltage i Bydels-
mødrenes Familiecafé, men man skal 
tilmelde sig hos Bushra, der er frivillig 
bydelsmor, på SMS 21830740.

NYE AKTIVITETER I BIBLIOTEK+



I frivilliggruppen madspild er vi en lille 
gruppe af mennesker, som gerne vil gøre 
en forskel, der begynder i vores eget køk-
ken. Vi er en gruppe af frivillige der gen-
nem BIBLIOTEK+ har skabt et fællesskab 
med fokus på at minimere madspild. Til 
dette har vi et samarbejde med Fødevare-
banken og støtte fra Nordea Fonden. Det 
foregår ved, at vi hver tirsdag modtager 
mad fra Fødevarebanken, og anvender så 
maden i forskellige madfællesskaber og 
andre kreative initiativer. Der bliver bagt 
boller til brunch eller solgt småkagedej til 
julemarkedet.  
 

Det primære formål med projektet er at 
arbejde med FN verdensmål. Madspild 
indgår i flere af disse mål om så det så 
er klimamæssigt eller stoppe sult. Dette 
forsøger vi os med ved at anvende mad, 
der normalt ville være smidt ud fra føde-
vareproducenter, til at skabe bevidsthed 
omkring madspild.  

Hvis du vil være med i madspildsgruppen 
kan du kontakte tovholder Shponkay Sohil 
på mail: shponkay2@hotmail.com

Af Shponkay Sohil, tovholder for frivillig-
gruppe for at mindske Madspild.

MADFÆLLESSKABER,  
SOM MINDSKER  
MADSPILD
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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



DEN STORE GAVEBOD

For andet år i træk inviterede Gladsaxe 
Grønne Nabofællesskaber i tæt samarbejde 
med BIBLIOTEK+ og Sammen om 
Verdensmåls-gruppen til byttemarked i 
november, afholdt på BIBLIOTEK+. Tanken 
bag er at sætte fokus på genbrug af alle de 
mange gode ting, vi hver især ikke længere 
har brug for og som andre så kan nyde godt 
af. Sidste år kunne man bytte sig til alt, men 
i år, sidste lørdag i november, gjorde vi det til 
et rent tag-selv-bord. ”Find en gratis julegave 
og kom gerne med dine gode brugte sager,” 
lød opfordringen på plakater, som var hængt 
rundt i lokalområdet og også lagt op på FB og 
Bibliotekets hjemmeside. Alle måtte tage, hvad 
de havde lyst til, og mange kom forbi både før 
og på selve dagen med fyldte poser med gode 
ting. Der var legetøj, brugskunst, børne- og 
voksentøj, sko, fodboldstøvler, spil, bøger og 
det fineste retro-julepynt. Det bugnede fra 

alle borde. Der var tag selv fra kl. 13.00, hvor 
børn og voksne i alle aldre taknemmeligt kom 
forbi, og da klokken slog tre, var der stort set 
udsolgt. Det var en livsbekræftende dag for 
både os frivillige arrangører og de besøgende. 
Tak til jer, der kom. 

Vi gentager succesen til næste år i november: 
En tilbagevendende begivenhed som optakt 
til julen og som en reminder om, at der er 
brug for, at vi køber mindre nyt og i stedet 
genbruger meget mere, hvis jorden skal kunne 
bære. Hold øje med opslag, når vi nærmer os 
november 2023! 

Har du lyst til at være med i Gladsaxe Grønne 
Nabofællesskaber, hvor vi spiser grøn mad 
sammen, laver byttemarked, havevandringer 
osv., så er du meget velkommen til at melde 
dig ind i gruppen. Det sker via Facebook. 

Af Lene Outzen Foghsgaard, Gladsaxe Grønne Nabofællesskaber.
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DEN STORE GAVEBOD JULEHILSEN FRA BIBLIOTEK+
Endnu et år er gået med udlån, højtlæsning, 
fællesspisning, forestillinger, foredrag, 
klubber, cafeer og alt muligt andet. 
Og vi er stadig helt vilde med vores bibliotek 
og alt jeres engagement og energi I ligger i det.

Tusind tak.

Rigtig god jul og godt nytår til alle jer 
Fra hele BIBLIOTEK+
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Nye datoer for 
HG SPISER SAMMEN 

 

 
I samarbejde mellem BIBLIOTEK+, Vores HG og Haraldskirken 

2. torsdag i måneden 

 
15:30 – Madlavning 

17:30 – Aftensamling 
18:00 – Fællesspisning 

12/1 i Bibliotek+ 

9/2 i Haraldskirken 

9/3 i Bibliotek+ 

6/4 i Haraldskirken 
(bemærk at det er den 1. 
torsdag i måneden her) 

11/5 i Bibliotek+ 

 

Vil du hjælpe til ved HG Spiser Sammen? 

Kokke og hjælpere: Vil du være med til at lave maden – enten som  

ansvarlig eller som hjælper?  

Kontakt: Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44  

eller Anna fra Haraldskirken på tlf. 30 32 03 70  

Pris: gratis 
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Nye datoer for 
HG SPISER SAMMEN 

 

 
I samarbejde mellem BIBLIOTEK+, Vores HG og Haraldskirken 

2. torsdag i måneden 

 
15:30 – Madlavning 

17:30 – Aftensamling 
18:00 – Fællesspisning 

12/1 i Bibliotek+ 

9/2 i Haraldskirken 

9/3 i Bibliotek+ 

6/4 i Haraldskirken 
(bemærk at det er den 1. 
torsdag i måneden her) 

11/5 i Bibliotek+ 

 

Vil du hjælpe til ved HG Spiser Sammen? 

Kokke og hjælpere: Vil du være med til at lave maden – enten som  

ansvarlig eller som hjælper?  

Kontakt: Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44  

eller Anna fra Haraldskirken på tlf. 30 32 03 70  

Pris: gratis 

DIT HØJE GLADSAXE 2.0
Der sker hele tiden noget nyt her i Høje Gladsaxe, nye aktiviteter starter op, og andre 
lukker ned. Derfor har vi fået opdateret vores alle sammens Aktivitetskatalog – Dit Høje 
Gladsaxe. 
Den opdaterede version kan ses online på Vores HGs hjemmeside: www.voreshg.dk
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BESØG PÅ MODERSMÅL
Kender du en eller flere seniorer, som 
savner socialt samvær på deres eget mo-
dersmål? 
 
”Besøg på Modersmål” er et gratis tilbud 
til seniorer med anden etnisk baggrund 
end dansk, der savner kontakt til andre i 
hverdagen. Besøg på modersmål etablerer 
besøgsvennepar mellem seniorer og frivil-
lige, hvor begge parter taler samme sprog 
og deler fælles kulturel baggrund.  
 

Hvis det lyder som noget for dig eller en, 
du kender, så skriv en mail til  
kontakt@verdenskvinder.dk eller ring på 
telefon 60 13 33 96.  
 
Du kan læse mere om tilbuddet på  
www.besoegpaamodersmaal.dk

4040
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VORES HG-VAGTER I BIBLIOTEK+

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

Om onsdagen taler vi gerne om tryg-
hed, 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 lokal-
området, 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

Stefanie Hansen
sthoha@gladsaxe.dk

51 43 89 15

Monique Nielsen
mogeni@gladsaxe.dk

26 12 25 44

Kristine Nielsen 
krheni@gladsaxe.dk

Maj-Brit Jæger
majjae@gladsaxe.dk

20 55 92 77

Majbrit K.  Mouridsen
makrmo@gladsaxe.dk

24 91 94 35

Helle Jelstrup
sofhje@gladsaxe.dk

20 48 89 97

Line Steenberg
LIBOST@gladsaxe.dk

24 64 98 31

Sofie Bonde
Sba4000@fd-hg.dk

30667772
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med frivillighed, engagement og med-
borgerskab. Det står Majbrit i spidsen for. 
Hun sørger for, at vi løbende udvikler os 
og arbejder med at involvere interesserede 
i BIBLIOTEK+, beboerhuset Pulsen og 
lokalområdet, endnu mere end vi allerede 
gør.

Og til alle jer, der allerede er aktive i BIB-
LIOTEK+, i beboerhuset Pulsen, i Høje 
Gladsaxe eller andre steder, hvor der er 
behov, vil vi bare sige kæmpe stort tak. 
I er meget værdsat blandt os, og de men-
nesker I gør en forskel for.
Glædelig jul og rigtig godt nytår.

De største julehilsner fra
Majbrit, Helle, Sofie, Kristine, Maj-Brit, 

Stefanie, Line & Monique 

Kære alle,  
Det er allerede december! Vi er, ligesom I 
helt sikkert også er, lykkelige for, at vi den-
ne jul, langt om længe, må være sammen, 
sidde tæt og dele ud af varme julekram til 
venner og familie.

Vi har haft travlt i BIBLIOTEK+ siden sidst 
– der er startet nye faste grupper og aktivi-
teter, og vi har haft et hav af arrangementer 
især i november. Heldigvis er vi rigtig 
glade for at have travlt, og som vi har nævnt 
andre steder før, har vi altid lyst til og brug 
for nye engagerede folk i BIBLIOTEK+, der 
kan være med til at starte nye ting op, løse 
praktiske opgaver eller koordinere grupper 
og aktiviteter.

Apropos frivillige, så har vi i Vores HG 
sat for at blive endnu bedre til at arbejde 
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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 17 løsninger af oktober måneds sudoku.
Bruno Jacobsen HG 106, st. tv., har vundet lodtrækningen om 
en overraskelse blandt de rigtige løsninger.

Vind en overraskelse 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 19. januar og 
deltag i lodtrækningen om en præmie. Vinderen får direkte 
besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på oktober måneds sudoku

December 2022

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

06.12.2022 07.02Sudoku 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   5 2   
  8 4  2   6
6    3 1 5 8  

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

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

VÆR SAMMEN OM AT OPLEVE

EVENTYR
Udforsk nu

12.10.2022 07.59Sudoku 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.

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

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

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

Celebrate our Birthday
Big Discounts on HyperX Gaming Peripherals HyperX
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Lancering af idékonkurrence om fremti-
Landsbyggefonden har 7. december 2022 
lanceret idékonkurrencen ’Neighbour-
hoods for Generations’. Alle fra arkitekter 
til antropologer får med idékonkurrencen 
mulighed for at byde ind med perspektiver 
på, hvordan forskellige generationer kan bo 
sammen i fremtiden og vise, at den almene 
boligsektor er et vigtigt bidrag til en aktuel 
samfundsdagsorden.

Baggrund og formål med konkurrencen
Idékonkurrencen er lanceret i forbindelse 
med UNESCOs udpegning af København 
som arkitekturhovedstad i 2023. Kon-
kurrencen har til formål at bidrage med 

løsninger til nogle af de store demografiske 
udfordringer, verden står over for med 
faldende fødselsrater og stigninger i antallet 
af ældre.

Flere ældre kommer til at præge boligmar-
kedet. Undersøgelser viser, at særligt mange 
i starten af voksenlivet og igen i seniorlivet 
bor i almene boliger. Det giver ikke blot 
udfordringer, men også muligheder for at 
finde nye måder at bo sammen på tværs 
af generationer, som kan gavne både den 
enkelte, men også samfundet generelt.

Man kender ikke alle udfordringerne og 
mulighederne endnu. Derfor har Landsbyg-

HØJE GLADSAXE DELTAGER I LANDSBYGGEFONDENS 
IDÉKONKURRENCEN ’NEIGHBOURHOODS FOR GENERATIONS’
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gefonden valgt at holde deltagerfeltet bredt 
og inviteret alle faggrupper og sektorer til 
at spille forslag ind til, hvordan vi skaber 
bedre fællesskaber i fremtidens byggerier.

Der er nedsat en jury med bl.a. professor 
Jan Gehl, stadsdesigner i Helsinki Hanna 
Harris og stadsarkitekt i Finn Williams. 

Formanden for juryen er Christian Pagh, 
som, er direktør og chefkurator for Oslo 
Architecture Triennale. Vinderne får 
mulighed for at præsentere projekterne til 
den store UIA arkitektkongres, som løber 
af stablen 2.-6. juli 2023 og på Almene 
Boligdage 30. september 2023.

Hjemmeside med samlet konkurrence-
program
Hele konkurrenceprogrammet og de 
øvrige dommere i juryen kan findes på 
konkurrencens hjemmeside. Her kan man 
finde yderligere detaljer i forhold til pro-
ces, frister og præmier til vinderne.

I kan også følge med på konkurrencens 
Instagram og LinkedIn, hvor der løbende 
bliver lagt opslag ud.

HØJE GLADSAXE DELTAGER I LANDSBYGGEFONDENS 
IDÉKONKURRENCEN ’NEIGHBOURHOODS FOR GENERATIONS’
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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 & Sauna
'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



G
re

en
 G

ra
ph

ic
 A

pS
 · 

Te
le

fo
n 

97
 2

5 
18

 1
1 

· w
w

w
.g

re
en

-g
ra

ph
ic

.d
k

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


