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Høje Gladsaxe Bladet 1
Marts 2020

 Bydelsmødre fik integrations-
prisen

 Møde med borgmesteren 
 om bus 250S

 Slut med lys på kunst-
 græsbanerne
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Seniorklubberne i Høje Gladsaxe 
Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg. Læs mere på www.SeniorklubberneHG.dk 

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

Pc- og smartphone-hjælp 
for seniorer og  
førtidspensionister. 

Nu tager de frivillige en  
række emner op om smartphones. De 
er blevet allestedsnærværende og 
bruges til de mest almindelige opga-
ver, hvor pc’er førhen blev anvendt. 

Kom og bliv introduceret til og få 
hjælp inden for over 30 forskellige 
emner vedrørende disse telefoner. 
Læs mere her (rul ned på siden):  

www.SeniorklubberneHG.dk/430555735 

Åbent onsdage kl. 13-16 undtagen 
helligdage. Lukket i juli. 

Kontakt: Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04 
E-mail: poulksoegaard@gmail.com

søger deltagere 
Er du enlig, mand, pensio- 
nist eller efterlønsmodta- 
ger, kan du komme i Seni- 
orklubberne i Høje Glad- 
saxe, spise og lære at lave  
mad sammen med andre mænd. 
Kom med på madklubbens hold 2 om 
torsdagen kl. 14-18!  
Hold 1 er der kl. 10-14.  
Tilbuddet gælder for Gladsaxe-bor-
gere. Ring og hør nærmere hos kok 
Gunner Laursen på tlf. 61 71 48 42 eller 
e-mail laursengunner@gmail.com

Tirsdagsklubben 
mødes tirsdag kl. 11-14. 
Alle er meget velkomne. Vi mødes til 
en let frokost, kaffe/the og kage – pris 
30 kr.  
Vi hygger os i hinandens selskab. Vi 
beslutter skiftende arrangementer i 
fællesskab. Vi tager på små ture ud af 
huset.  
Kontakt: Lizi Backhausen, 
tlf. 30 59 07 66. 
E-mail: l.backhausen24@gmail.com

Filmklubbens Venner af 2012 
Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G. 
Der er gratis adgang –  
betal kun for kaffe og the. 
Vores klub er for folke-, førtidspensio-
nister og efterlønsmodtagere i Glad-
saxe Kommune og omegn. 
Kom gerne med dine egne ferie/fest-
videoer/fotooptagelser m.m. De kan 
vises og redigeres i samarbejde med 
klubbens medlemmer.  
Mød op, ring eller mail til formanden 
for filmfremvisning på Solnavej 70, 1.tv. 
Åbningstid: lørdag kl. 10-14. 
Kontakt: Johnny Bjørnestad, tlf. 24 85 20 92 
E-mail: bjornestadsol@gmail.com
Nogle af vores film kan ses på YouTube og  
Facebook under navnene Johnny Bjornestad og 
Inger Schleicher. Filmene vises i klubben på en 
65” fladskærm. 



Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 1 omdeles tirsdag 10. marts. Såfremt noget 
ekstraordinært ikke indtræffer, er der deadline for 
nr. 2 2020 søndag 12. april, og bladet omdeles 
tirsdag 28. april.

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

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

Informationsudvalget.

26. april

Affaldsindsamling

26. april

Shoppingtur til Sverige

28. april

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst t.h.: Fastelavn i AB. Øverst t.v.: Besøg i 3B af 65 kursister fra KAB. 
Nederst: Bydelsmødre fik integrationsprisen

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1

Høje Gladsaxe Bladet 1Marts 2020

 Bydelsmødre fik integrations-prisen
 Møde med borgmesteren  om bus 250s
 Slut med lys på kunst- græsbanerne



4

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

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

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

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

Vagthavende ejendomsfunktionær/
Teknisk afdeling Telefon 39 69 53 71

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Orientering fra Fællesdriften – møder 
i januar og februar måned 2020

De stående udvalg
I Aktivitetsudvalget har der været eva-
luering af familiejuletræsfest og pensio-
nistjulefest, herunder regnskaber. Her-
udover har der været dialog om andre 
arrangementer, se omtalen af disse 
arrangementer andet sted i bladet. På 
Forretningsudvalgsudvalgsmødet var 
der en dialog om manglende frivillige 
medlemmer fra nogle afdelinger. Er du 
interesseret i at være frivilligt medlem, 
så kontakt din afdelingsbestyrelse.

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

Parkudvalget har afholdt møde om 
vedligeholdelsen af fællesområderne. 
Forretningsudvalget har en dialog om 
de forskellige punkter, som Parkud-
valget indstiller. Der er nogle mindre 
sager, som blev godkendt – blomster-
kasser og hæk ved Skur 2, gelænder 
på trappe ved skole/centeret, jordgård 
forskønnes, dialog med Gladsaxe 
Kommune og ønske om forskønnelse af 
el-transformere. Parkudvalget afholder 
næste møde i marts 2020.
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Situationen i bebyggelsen
Forretningsudvalget (FU) har meget 
fokus på trygheden i Høje Gladsaxe 
og er i den forbindelse opmærksom 
på uro blandt de unge – herunder især 
på brandtrapperne og på svalegange, 
som giver en del utryghed blandt alle 
de øvrige beboere. Der er fortsat nogen 
uro, men dørtelefoner har mindsket 
uroen en del.

Det er meget vigtigt, at disse forhold 
bliver anmeldt til politiet, både fordi 
de kan gøre noget ved det, og fordi vi 
ved, at de er blevet meget bedre til det, 
men også fordi det bliver registreret i 
politiets statistikker, som bruges til at 
tildele politiressourcer. Det vigtigste 
er, at man selv anmelder, men husk 
at der kan anmeldes ”anonymt” via 
Inspektørkontoret.

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

 Vedligeholdelsesoversigt og 
opgørelse over timeforbrug.

 Orientering om diverse 
personaleforhold / 
inspektørfunktionen.

 Fælles betonvedligeholdelsesplan – 
status på de afsluttende arbejder.

 Dialog om parkeringsforholdene i 
Høje Gladsaxe, herunder parkering 
i garagegårdene, handicap- 
parkering, samt henvendelse til 
kommunen om mulighed for el- og 
delebiler på Byens Arena.

 Helhedsplanen Vores HG – dialog 
om bestyrelsesarbejdet. Der 
henvises til indlæg fra Vores HG 
andet sted i bladet.

 Fællesanbringelse af likvide midler.
 Dialog om nyt låsesystem.
 Dialogmøde med borgmesteren om 

busbetjeningen af Høje Gladsaxe, 
herunder om konsekvensen af at 
bus 250S er ophørt med at betjene 
Høje Gladsaxe.

Referent: Jesper Loose Smith 
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Da det har vist sig at være en succes 
at få gulpladebiler i garagegård 14, 
udvider vi ordningen med garagegård 
15 – og mere endnu – hvis det bliver 
nødvendigt.
 
Der er allerede mærket op i garagegård 
15, og pladserne kan benyttes gratis 
frem til 1. april
 
Efter 1. april vil p-vagterne kontrollere, 
at det er den rigtige bil, som holder på 
den rigtige plads
 

Nummererede P-pladser 
i garagegård i Høje Gladsaxe

Reglerne for parkering med gulpladebil 
i garagegårde kan læses på side 7.
 
Tidligere blev pladserne benyttet til 
håndværkerskure, men i fremtiden vil 
de blive brugt til håndværkerbilparke-
ring.
 
Opskrivning til p-plads foregår på 
Inspektørkontoret
 
Ivan Kjær-Andersen 
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Regler for: Nummererede P‐pladser i garagegårde, Høje Gladsaxe. 
      Gældende fra 1. april 2020 
Generelle regler 

1. Nummererede P‐pladserne i garagegårde kan kun søges af personer med bopæl i Høje Gladsaxe. 
2. Der kan kun søges om en P‐tilladelse pr. lejemål. 
3. P‐tilladelsen kan kun søges til gulplade bil, som ansøger selv har råderet over. 
4. Nummereret P‐plads er kun til gulplade biler som overstiger vægtgrænsen på de alm. P‐pladser i 

bebyggelsen. 
5. Ved ansøgning skal medbringes et billede af den pågældende bil taget skråt forfra så siden og 

nummerplade er synlig, samt oplyse køretøjets længde. (Ved bil skift skal inspektørkontoret have 
besked FØR der kan parkeres med det nye køretøj, nyt billede af bil samt længde skal igen oplyses). 

6. Der skal indbetales et depositum på kr. 500, hvorefter der udfærdiges en lejekontrakt. Den 
månedlige leje af nummereret p‐plads udgør herefter kr. 150. 

7. P‐tilladelsen udleveres på Inspektørkontoret. Mister man sin P‐tilladelse mister man sit depositum. 
Ved udlevering af ny P‐tilladelse betales der igen et depositum. 

8. Det er kun det køretøj som er registreret med den pågældende nummerplade som P‐tilladelsen er 
gældende til. 

9. Ved fraflytning skal P‐tilladelses tilbage leveres til inspektørkontoret, senest på fraflytnings dagen 
Sker det ikke mistes depositum. Ved flytning til anden adresse i Høje Gladsaxe skal 
inspektørkontoret have besked om ny adresse. 

10. Hvis det konstateres at P‐tilladelsen ikke bruges / der parkeres ingen bil efter det ansøgte, kan 
Inspektørkontoret inddrage P‐tilladelsen med en måneds varsel. (Afleveres P‐tilladelsen ikke 
betragtes dette som misligholdelse!.) 

11. P‐tilladelsen er personlig og må ikke overdrages til andre. Ved misligholdelse inddrages P‐tilladelsen 
uden varsel. 

12. Der kan kun parkeres i den garagegård og på den P‐plads nr. som står på P‐tilladelse. 
13. P‐tilladelsen skal placeres i forruden, synlig i højre side. 
14. Det kan i forbindelse med meget sne være nødvendigt at samle dette i midten af garagegården der 

hvor P‐pladserne er. Hvis dette sker og man ikke kan komme ind på sin p‐plads må man finde andet 
sted at parkerer sin bil. Inspektørkontoret og boligselskabernes kan ikke drages til ansvar for dette 
på nogen måde. Men der vil altid, hvis det er muligt, forsøges at samle sneen mest hensigtsmæssigt 
til mindst gene. 

15. Inspektørkontoret er den bestemmende myndighed, og kan inddrage P‐tilladelsen. Ligeledes kan 
reglerne for parkering ændres med 1 måneds varsel. Alle henvendelser/henstillinger m.m. her fra 
skal følges. 

 P‐afgift: 

16. P‐afgift kan udstedes af P‐selskabet som Inspektørkontoret/fællesdriften har indgået aftale med. 
17. P‐afgift udstedes ved de gældende P‐regler i Høje Gladsaxe samt hvis punkter 7 – 8 – 10 – 11 eller 

12 ovenfor ikke er overholdt. 

 Misligholdelse: 

18. Ved misligholdelse af ovenstående kan Inspektørkontoret inddrages P‐tilladelsen m.m. 

 

Jer erklærer hermed at have læst ovenstående regler.                               Garagegård:_____   Plads nr.:______ 

 

Dato:________       Navn:_________________________________        Adresse:_______________________ 

 

Underskrift:____________________________________________ 
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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
Henning Schütt, Høje Gladsaxe 17, 15. tv. 
Telefon 39 66 47 13
Bestyrelsen kan træffes den første tirsdag 
i måneden kl. 18 - 18.30

Det har været kedeligt med de grå 
regnfulde og blæsende dage; men det 
positive er, at vinteren indtil videre er 
mild, og varmeudgifterne derfor bliver 
forholdsvist lave, men det kan jo nå at 
ændre sig. Vi har før oplevet, at frosten 
kom sent.

Sidste år sagde vi farvel til ejendoms-
funktionær, Jørgen. Nu siger vi velkom-
men til Murat. Vi håber, han vil finde 
sig godt til rette her hos os. Tag vel 
imod ham.

Dørtelefonanlægget træder i kraft fra 
på mandag d. 24/2. Det ser vi frem til. 
Der har desværre været lidt problemer 
undervejs – sidst mht. kodning af nøgle-
brikkerne. Vi håber, at alt kommer til at 
virke efter hensigten.

Vi anmoder bilisterne om KUN at par-
kere, hvor det er lovligt i de afmærkede 
båse. Ofte holder der privatbilister par-
keret på tværs foran parkeringsarealet. 
Det er ulovligt, og kommer vagterne, 
får man bøde. Der er sat flere skilte op 
omkring parkeringen, så der er ingen 
undskyldning for ikke at vide besked.

Bemærk, at afdelingen har fået nye 
kontortider. Kun en halv time dagligt: 
kl. 9.30 til 10.00. Torsdag dog fortsat 
også mellem kl. 16.00 -17.00.

Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen 
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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 11 løsninger af december måneds sudoku. 
Mariana Iorgulescu, HG 27, 3.th. har vundet lodtrækningen 
om en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 13. april og 
deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer. Løsning på december måneds sudoku

Marts 2020

1 2
9 2 7 4 6

2 9 4
9 8

7 3 2 8 9
5 7

2 7 5
4 3 7 8 5

3 7

SU
D
O

KU
 M

Å
N

ED
EN

S

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

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

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

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

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

Kom og tal 
med din 
afdelingsbe-
styrelse den 
tredje torsdag i 
måneden (dog 
ikke i juli) 
kl. 17-17.30.

Vi sidder i 
mødelokalet i 
nummer 104.

Der er  uddelt  sedler vedrørende nye køkkener. Er du/I interesseret, bedes 
du/I udfylde sedlen og aflevere den til viceværten i nr. 104 st. tv. 

Vi holder det næste møde den 19. marts
og håber, vi har modtaget sedler fra jer inden da.

Lørdag den 11. januar 2020 havde vi be-
søg af 65 kursister fra KAB. De ankom i 
en stor dobbeltdækkerbus kl. 9.20 for at 
se vores bebyggelse i HG. De startede 
med en rundvisning med Morten Mi-
land i Haraldskirken. Derefter kom de 
over i Pulsen og det lille selskabslokale, 
hvor vi bød på kaffe, kringle og vand. 
Formanden Birgit Olin fortalte om Høje 
Gladsaxe, fra da byggeriet startede og 
frem til nu. Efter mødet var der mulig-
hed for at se en tom lejlighed i nr. 23 9. 
tv. Kursisterne fik også set Firkanten.

Birgit Larsen 3B 
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Nyt fra Lejerbo
Lejerbo

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

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

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Blomster i forskellige farver er begyndt 
at komme frem fra jorden, der er knop-
per, der er begyndt at springe ud. Ifølge 
kalenderen er det stadigvæk vinter, 
men det virker mere som starten på et 
meget langt og vådt forår.

Vi har valgt at aflyse fastelavn i år, da 
der desværre ikke har været nok til-
meldte. Vi håber på, at der er flere, der 
vil deltage næste år. Måske finder vi på 
en helt anden løsning.

Navneskilte på dørtelefoner skulle 
være lavet nu, hvis der er fejl eller andet 
så kontakt viceværtkontoret, så vil de 
rette det.

Hvis du/I ønsker, at der kun står ef-
ternavn eller andet på de nye dørskilte 
i lavhusene, så skal viceværten også 
kontaktes.

Der er fortsat mulighed for at få nye 
køkkener. Hvis du/I vil skrives op, skal 
Inspektørkontoret kontaktes, og de vil 
være behjælpelige.

I løbet af den næste måneds tid vil der 
blive varslet cykelrazzia, så der kan 
blive ryddet ud i mange af de gamle 
cykler, som står og fylder.

Hvis du eller din nabo kunne tænke jer 
at arbejde med beboerdemokrati, så 



13

MINDEORD
Det er med sorg, at vi har måttet 
sige farvel til næstformand Niels 
Espersen efter længere tids 
sygdom. 

Niels kom ind i bestyrelsen i 2014 
og har siddet i flere udvalg. Han 
var også aktiv i flere klubber, hvor 
han gjorde et stort stykke arbejde

Æret være hans minde.

kommer vi til at mangle suppleanter til 
Lejerbos bestyrelse. Der kommer et 
punkt på om dette ved næste afdelings-
møde. 

Når næste blad udkommer i april, er 
himlen forhåbentlig blå, og solen er 
igen begyndt at skinne over vores 
lille by.

Lejerbos bestyrelse
Trine Keis 

Priser på
selskabslokalerne:

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

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

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

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

2.
Selskabslokale A:
Leje kr. 1.200,-  

Selskabslokale B:
Leje kr.     900,-  

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



14

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

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

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIGFormand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Jul og nytår
Afdelingen kom godt ind i det nye år.
Både jul og nytår var utroligt stille i 
afdelingen. Der var intet hærværk, og 
for første gang havde vagten nytårs- 
aften ikke et eneste udkald. Det er 
fantastisk.

Desuden tak til de beboere, der gik og 
samlede fyrværkeri op. Det er vigtigt, 
dels for at børnene ikke får fat i en 
fuser, men også for at arealerne ser 
pæne ud. De fleste havde også lukket 
affaldsposerne, så vores medarbej-
dere undgik svineriet. Tak for det!!

Busmøde med borgmesteren
Det var et utroligt godt møde, hvor vi 
drøftede busbetjening af HG.

Borgmesteren havde allerede den 23. 
december skrevet til Movia angående 
250S.

Hun skriver, at hun har modtaget man-
ge henvendelser fra HG vedrørende 
busbetjeningen og de oplevelser, vi 
har her. Ud over det beder hun om at få 
belyst og undersøgt, om linje 250S med 
fordel kan køre ad Gladsaxevej og Høje 
Gladsaxevej. Hun mener, at det er væ-
sentligt at få belyst dette spørgsmål, da 
betjening af HG har et større kundepo-
tentiale end den nuværende linjeføring 
for linje 250S.

Et andet argument er, at der ikke er 
kommet noget stoppested på Hillerød-
motorvejen. Det ser ud til, at ingen vil 
betale de 6 mio. kr., stoppestedet ville 
koste.
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Movia har svaret. Der bliver lavet en 
analyse over rejsemønstre nu og før 
omlægning, den kommer til at foregå 
i februar måned. Analysen vil danne 
grundlag for at drøfte mulige ændrin-
ger. Vi fik fortalt, hvad det betød for 
HG, at 250S var fjernet, og vi er blevet 
enige om  at sende alle jeres forskellige 
forslag og kommentarer til borgmeste-
ren, så hun kan bruge dem i forhold til 
Movia. Udover det var også 4a og 68 på 
dagsordenen, og borgmesteren tager 
tingene videre.

Borgmesteren kunne ikke love, at vi 
får 250S tilbage, da Movia står for det 
samlede busnet. Vi har borgmesterens 
ord for, at hun gør, hvad hun kan for at få 
”vores” bus tilbage.

FU er godt tilfredse med mødet, og vi 
har et stort håb om, at vi får bus 250S 
forbi HG igen. Desuden er der aftalt nyt 
møde med borgmesteren.

Dørtelefoner
De sidste 7 lejligheder er nu blevet 
lavet, så alt skulle nu fungere.

Indgangsdøre
Der har været lidt problemer med ind-
gangsdørene, der ikke lukkede ordent-
ligt  og bare kunne skubbes op. Der er 
nu blevet sat stærkere låseblik i dørene, 

og pumperne er strammet, så de låser 
med et større tryk. Før stod døren åben 
i 6 sekunder, men nu kun i 3 sekunder. 
Vi håber, at problemerne nu er løst.

Brandtrapper
Det har hjulpet gevaldigt på brandtrap-
perne, der er ikke så mange unge som 
før. Helt sluppet for besøg er vi ikke, så 
husk nu ikke at åbne for nogen, I ikke 
kender.

Vi fik udført en kraftig rengøring af 
brandtrapper i begge blokke. Det har 
hjulpet gevaldigt, og vi håber, at vi frem-
over kan holde dem sådan.

Brandtrapperne bliver gennemgået en 
gang ugentligt af vores ansatte, Tom, 
Jan og Hans.

Altaner
Vi må lige minde folk om, at cigaret- 
skodder ikke smides ud fra altanerne.
Flere har oplevet at få skodder ind på 
altanen fra beboere ovenover dem.
Senest i nr. 43, hvor man fik det ind på 
9. sal. Vi er ved at indkredse, hvor det 
kommer fra og vil slå hårdt ned på det, 
da det er brud på husordenen. Desuden 
er det dødirriterende for beboere i 
stuen, der skal rydde op efter svineriet.
Håber det er en tanketorsk, der er skyld 
i det.



16

Fastelavn
Som vi plejer, mødtes alle del-
tagere i glasoverdækningen. 
Der var i år 140 deltagere, og 
ud af dem var 55 børn.

Det hele blev sat i gang, og de 
små’s tønde var den, der satte 
stemningen i gang. Forældre 
og bedsteforældre levede sig 
ind i hvert slag.

Der var mange gode udklæd-
ninger, og der var brugt nogen 
tid på at klæde børnene ud.

Damerne og herrernes tønder 
blev der slået hårdt på, og til 
sidst blev der kåret  dronnin-
ger og konger.

Derefter var der kaffe/te og 
fastelavnsboller i glasoverdæk-
ningen. Børnene fik godtepo-
ser og juice.

Så fik dronninger og konger 
deres flotte præmier. Der var 
en god stemning  og alle hyg-
gede sig. Se billeder på side 17.

Tak til udvalget og Tom 
for et godt arrangement.

Hold K T V

1 Pileparken 3 /1 9 32 58

2 Torveparken  8 23 57

3 Høje Gladsaxe  8 24 56

4 Lyngparken  8 39 41

5 Pileparken 3 /2 8 58 22

6 Pileparken 3 /3 9 74 16

Billard
Der er en tæt kamp i toppen af årets turnering. 
Afdelingens hold ligger pt. på en tredjeplads.

Det bliver Torveparken og HG, der kommer til 
at kæmpe om mesterskabet.

Måske bliver det deres indbyrdes kamp, der 
kommer til at afgøre det hele.
 

På afdelingens vegne
Flemming Larsen
Formand 



ABs fastelavn
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 51
best.hojegladsaxe@fsb-gladsaxe.dk

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Formand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Et par måneder er allerede brugt af 
det nye år, ikke til at forstå, og vinteren 
har vi ikke set meget til, men regn og 
blæst har vi til gengæld fået masser 
af. Officielt er marts jo den første 
forårsmåned, og solsorten har allerede 
underholdt et stykke tid, noget er me-
get anderledes, end det plejer at være. 
Jeg har en meget aktiv formandskol-
lega, Flemming Larsen ABG, som på 
Facebook er aktiv og fortæller mange 
sjove ting om HG, tjek det. Det er un-
derholdende.

Ny konstituering
På grund af John Pedersens dødsfald 
har vi i bestyrelsen foretaget en ny 
konstituering, så vi har fået fyldt de 
poster, John Pedersen besad, op af an-

dre bestyrelsesmedlemmer. Se opslag 
i opgange.

250s
Hvad resultatet af evalueringen hos 
Movia blev omkring bus 250S er i skri-
vende stund ikke oplyst. Efter vores 
møde i FU med borgmesteren omkring 
bus 250S blev vi lovet et svar i slutnin-
gen af februar.

Dørtelefoner
Vores dørtelefonanlæg har efterhån-
den virket i mange år, og reservedele er 
ved at være svære, næsten umulige, at 
skaffe, og vi arbejder/undersøger nye 
muligheder. Det er en meget dyr inve-
stering. Derfor er det vigtigt, at tingene 
bliver undersøgt nøje. I kroner taler vi 
flere millioner. 
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Sorteringsøer
I et års tid har vi i HG haft sorteringsøer 
til pap, papir, metal, plastik og batterier. 
Det er klart, at alt nyt kræver tid. Men 
efter en indkøringsperiode virker det 
bedre og bedre. Ved blok 14 (31-39) 
er affaldsøen en del af ombygningen 
af p-plads. Ved blok 12 (51-59) deler vi 
affaldsøen med ABG, det virker rigtig 
godt. Det sure opstød vil spørge, hjæl-
per det, eller er det ikke bare  spild af tid 
og penge? Jeg må sige, jeg er ikke den 
største ”klimatosse”, men når det er 
sagt, har jeg bedt vores chefinspektør 
om nogle tal for sortering, affalds-
mængde osv. De tal ,chefinspektøren 
har fået fra Gladsaxe kKommune, er 
desværre ikke kun fra HG, men også 
fra andre boligområder. Jeg vil prøve 
at grave lidt i tallene, så vi kan se, hvor 
mange kilo, vi sorterer. Frekvensen 
af tømning af containerne er blevet 
skruet i vejret, så eksempelvis, papcon-
taineren bliver tømt hver uge, og det 
er 5 kubikmeter pap per containerø, 
ganget med de ni containerøer, vi har i 
HG, bliver det til 45 kubikmeter pap, vi 
samler hver uge. Det er voldsomt.

EM fodbold 2020
Med 60-års jubilæum for fodbold EMs 
afholdelse vil Danmark spille tre kam-
pe i Parken. Da billetterne er revet væk, 
er det en fornøjelse at kunne fortælle, at 
vi i FU har besluttet at vise Danmarks 

første tre kampe på storskærm på 
græsset, som vi gjorde til VM i 2018. 
Kampdage er følgende, lørdag 
den 13. juni, torsdag den 18. juni 
og mandag den 22. juni. 
Mere herom i bladet.

Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand 

NEKROLOG
I slutningen af januar fik vi den 
triste besked, at John Pedersen 
var afgået ved døden. John var 
næstformand i vores afdelings-
bestyrelse, bestyrelsesmedlem 
i FSB Gladsaxe og sad i menig-
hedsrådet og mange, mange 
andre steder til gavn for HG. John 
kunne være stejl i sin væremåde, 
men ikke mere end at med gode 
argumenter kunne John godt 
tales væk fra sit synspunkt, men 
aldrig uden diskussion. 

John skrantede de sidste par år. 
Dårligt hjerte og problemer med 
lungerne gjorde ikke hans hver-
dag lettere. 

Vi har mistet en ildsjæl.

Æret være Johns minde.



. . . også B-ordning

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

city gruppen a/s

•	 Tilslutning	af	vaske-	og	
opvaskemaskiner

•	 Rensning	af	afløb
•	 Levering	og	montering	af	
sanitet,	baderumsmøbler,	
blandingsbatterier	og	
køkkenvaske

•	 Find	inspiration	på	vores	
linksamling	eller	kontakt	os

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

info@varmeogvand.dk
www.varmeogvand.dk

(tidligere	Svend	Breils	Eftf.	ApS)
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Snart er det slut med lys 
på kunstgræsbanerne 
på Gladsaxe Stadion, 
når ingen bruger det
Beboerne i de østlige boligblokke 
har kunnet følge med i, at lyset på 
kunstgræsset ved Gladsaxe Stadion 
til tider er tændt, uden at der er nogen, 
der spiller på banerne. Det sker fordi, 
lysanlægget er nedslidt, og styringen 
af lyset er gået i stykker. Derfor gik 
idrætscenteret i gang med at skifte de 
første to master i 2018, og de sidste fire 
master vil blive skiftet den kommende 
sommer. Når alt lyset nu bliver udskif-
tet til LED, vil vi spare en masse strøm, 
og lyset vil kunne tændes og slukkes 
meget hurtigere i forhold til banens 
brug, så der ikke er lys, når banerne 
ikke bruges.

Forskellen på det nuværende lys og 
det nye LED-lys er, at det nye LED-lys 
har en ”farve” som almindeligt sollys 
(4000 kelvin). Det lys, de gamle lamper 
har givet, er mere gult (2700 kelvin), 

ligesom mange af de pærer, vi er vant 
til at bruge hjemme hos os selv. Selvom 
lyset fra de nye lamper på kunstgræs-
banen holder lyset meget bedre inden 
for banen, vil nogen måske synes, at 
der er kommet mere lys – også uden for 
banen. Det er fordi, det nye LED-lys ser 
mere ud som almindeligt sollys. Men 
rent faktisk vil de nye LED-lamper give 
mindre lys uden for banen. Derfor vil 
det lys, som kan virke generende uden 
for fodboldbanen – bl.a. hos jer i Høje 
Gladsaxes østlige ende – blive mindre.

Vi håber derfor, at I som beboere i Høje 
Gladsaxe, sammen med fodboldspil-
lerne, vil glæde jer over det nye lys, der 
kommer på kunstgræsbanen.

Med venlig hilsen
Idrætsanlæggene i Gladsaxe 
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AFFALDSINDSAMLING
Så skal vi i gang igen igen igen

Der er planlagt affaldsindsamling 
i hele Høje Gladsaxe søndag den 26.april.

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

Vi mødes i ”overdækningen” ved nr. 21 kl. 9.00.
Samtidig med at vi får morgenkaffe/te med morgenbrød, inddeler vi os i hold og får 

udleveret ”hapsere”, handsker og sække. Derefter får vi tildelt et område i HG, som vi 
”renser” for affald. Hvor længe det varer, er frivilligt, men senest kl. 12 er vi færdige. 

Der vil undervejs og efter indsamling være drikkevarer til alle de frivillige. 

SKRIV datoen ind i jeres kalender – 26. april  
senere vil der komme opslag i opgangene.

Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op. 

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

Med venlig hilsen
Bruno Jacobsen  ·  HG 106  ·  tlf. 20 40 60 09
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Hvornår: 

Søndag 26. april 2020 fra 7.45 ‐ 19.00 
Bussen afgår fra indre stamvej mellem HG 29 og 31, Kl. 8.00 og vi ankommer til Ullared kl.11.00 

Bussen afgår fra Ullared igen kl. 16.00, og vi ankommer til Høje Gladsaxe igen kl. ca. 19.00 

HUSK! Gyldigt pas
Billetprisen er 100,‐ kr. pr. person, 

(Børn under 3 år gratis) og børn kun ifølge med en voksen. 

Billetter kan købes på Inspektørkontoret fra 16.3. til og med 3.4. 2020 

Åbningstider: Man‐fredag mellem 11‐12 samt torsdag mellem 16‐18. 

OBS. Det er ikke muligt at købe billetter ved bussen 

Skandinaviens største varehus 
Man siger, at i indkøbscenteret Gekås Ullared kan du købe alt, hvad du kan have i en bil. Og måske skal den påstand udvides lidt, for 
faktisk er stedet blevet et fænomen, som shoppingglade skandinaver og sågar tyskere kommer til i busser for at opleve og købe ind af – 
ja, hvad end man kan forestille sig af tøj, mad, elektronik, udstyr til kæledyr, haveredskaber, legetøj, husholdning, interiør og alt 
derimellem.  

Fællesdriftens 
Aktivitetsudvalg 

SHOPPINGTUR TIL SVERIGE
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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

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

Karsten Mortensen A/S K. M. Kommunikation A/S Karsten Mortensen VVS



HØJE GLADSAXE: En verden der 

folder sig ud

LINE SØRIG er ny kirke- og kulturmedarbejder i Haraldskirken, 
efter at Sanne Damborg er blevet leder af en hjemløse-café inde 
i København. Vi har mødt Line på hendes nye kontor i kirken efter 
den første uge.

Line, du er uddannet socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde.  
Hvorfor har du søgt sådan en stilling?
Det er fordi jeg altid selv er kommet i kirken og har et kærligt forhold til den. Jeg ser  
det her som en unik måde at udføre socialt arbejde på, uden for alle de andre systemer, 
der vil lave om på en. Vi kan tilbyde mennesker et åndehul, hvor man får lov at være til, 
som man er. Vi kan tage udgangspunkt i hvad du har brug for. 

Hvilket billede har du fået af Høje Gladsaxe?  
Den første uge har givet mig et indblik i en helt særlig… altså, by! En by i byen, der  
repræsenterer et helt særligt sammenhold. HG repræsenterer en omsorg for hinanden, 
en nysgerrighed for det gode (som regel). 

Jeg er blevet mødt virkelig varmt, det har været en stor positiv overraskelse. Folk, de har 
mødt mig med åbne arme og varme, ikke mindst i Skur2. Min datter og kæresten har fået 
det helt store begejstrede portræt, når jeg kom hjem. 

Høje Gladsaxe er en verden, der folder sig ud, når man kommer ind fra vejen og bevæger 
sig rundt på matriklen. 

Du bliver snart 29 – har du nok hår på brystet til dette her? 
Det korte svar er Ja! Jeg har altid været en atypisk person, jeg har elsket at sidde med ved 
de voksnes samtaleborde, jeg har haft meget ældre voksenveninder. Så har det også 
modnet mig meget at blive mor som 20-årig. 

Hvad drømmer om du om at se her?  
Jeg drømmer om at se fællesskabet brede sig ud, at folk finder sammen på tværs af  
’klanerne’, hen over sproglige baggrunde. Jeg drømmer om at se fællesskab med fred  
og kærlighed brede sig ud for alle os i Høje Gladsaxe.

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

HG kirkesider marts 2020.indd   1 27/02/2020   15.01
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Konfirmation maj 2021
Indskrivning til konfirmationsforberedelse: Kontakt sognepræst  
Morten eller udfyld formularen på www.haraldskirken.dk.

Undervisningen foregår hver torsdag efter skole fra september 2020  
til konfirmationen søndag 2. maj 2021. 
Konfirmanden skal gå i 8. klasse efter sommerferien. 

I år får vi et dejlig stort konfirmandhold i samarbejde med Søborg kirke. 

for voksne

Kristendom for voksne der tænker selv – tre torsdagsaftener kl. 19-21 med oplæg og åben samtale.

 8 19. marts Bøn – hvorfor, hvordan, hvorfor ikke? v/ Morten Miland 
 8 2. april De fire evangelier – de fire evangelister v/ Claus Tøndering 
 8 16. april Pinse og Helligånd v/ Morten Miland 
 8 Gratis – du betaler kun for kaffe og kage i alrummet under Haraldskirken, kirken i Høje Gladsaxe. 

Tilmelding til Morten senest 15. marts

Menighedsråd
Fælles menighedsråd med  
nabokirke?
Haraldskirken og Søborg kirke har haft en lang 
snak om samarbejde. Nu har de vedtaget et 
forslag om 

 8 Fælles menighedsråd, der tager sig af  
administration og økonomi

 8 Hver sit sogneudvalg, der tager sig af  
aktiviteter og at være kirke her hvor vi bor 
(kirkens profil)

 8 Kirkerne samarbejder, men bliver ikke 
slået sammen. 

Sådan noget kan menighedsrådene ikke  
bestemme alene. Derfor indkaldes alle folke-
kirkemedlemmer over 18 år til en slags  
’folkeafstemning’: 

Menighedsmøde  
søndag 22. marts kl. 12-14
Efter en let frokost og orientering bliver der 
debat og afstemning. Forslaget kan læses på 
kirkens hjemmeside. 

Mødet afholdes samtidigt i Haraldskirken og 
Søborg kirke.

Kristendoms-kursus

HG kirkesider marts 2020.indd   2 27/02/2020   15.01
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HØJE GLADSAXE 
 

Spiser sammen 
– For det er så  

kedeligt at spise alene

Palmesøndag kl. 10 er legende festlig – vi vandrer 
og synger igennem hele påsken, så vi er godt for-
beredt. Ekstra god plads til børn. 

Skærtorsdag kl. 17:30 er varm og dunkel – en 
festmiddag hvor Høje Gladsaxe Spiser Sammen, 
et nadverbord og en andagt for dem der er bange 
i mørket. 

Langfredag kl. 15 er indlevelse i mørke, sorg – og 
håb

Påskedag kl. 10 er fuld af påskeliljer – vi tager 
imod det liv der er stærkere end døden. 

2. påskedag kl. 10 snakker vi sammen om påske 
hver dag.

Festlig fælles spisning den 
anden torsdag hver måned i 

Haraldskirken, den sidste tors-
dag hver måned i Beboerhuset 

Pulsen.

Nogle af de søde frivillige har sørget for  
menuen, så det eneste man skal have med er 
sig selv og det gode humør. 

Vi starter i kirken og finder ro til dejlig musik 
og digtoplæsning. Skærtorsdag er der også 
nadver i kirken efter spisningen. 

Maden er gratis og alle er  
velkomne. 
Du kan købe øl, vin og sodavand. Send gerne 
en SMS til Line, hvis du ved, du kommer:  
30 32 03 70.

Den Store Uge er fem meget forskellige 
gudstjenester – de tager dig gennem det 
vigtigste i livet og i kristendom. 

Kirken i Høje Gladsaxe må have mere Høj 
Tid end nogen andre! Ikke to gudstjene-
ster er ens. Du vil gerne overraskes? Så 
kom i kirke. 

Påske 
– liv til os der dør 

HG kirkesider marts 2020.indd   3 27/02/2020   15.01



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

Attester og navnesager
tirsdag og torsdag kl. 10-13  

samt efter aftale

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen (MMS) 

træffes på tlf. 2462 3969 eller 

3969 3969. Mail: mms@km.dk

Se alle de andre detaljer på 

www.haraldskirken.dk 

… eller download app’en 

Kirkekalenderen med alle 

Folkekirkens gudstjenester

HARALDSKIRKEN

www.haraldskirken.dk

MARTS

12.3  kl. 17:30  Høje Gladsaxe spiser sammen

15.3  kl. 10:00  Højmesse 

16.3  kl. 13:30  Lystændingsbøn

20.3  kl. 13:15  Fredagsbøn Skur2

22.2  kl. 10:00  Højmesse

22.3  kl. 12:00  Menighedsmøde

23.3  kl. 13:30  Lystændingsbøn

26.3  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

29.3  kl. 10:00  Højmesse

30.3  kl. 13:30  Mandagsmøde

APRIL

5.4  kl. 10:00  Familiegudstjeneste,  
palmesøndag

6.4  kl. 13:30  Lystændingsbøn

6.4  kl. 14:00  Mandagsmøde

9.4  kl. 17:30-20 Skærtorsdag nadverfest

10.4  kl. 15:00   Langfredag Passions- 
gudstjeneste

12.4  kl. 10:00   PÅSKEDAG festgudstjeneste 

13.4  kl. 10:00   2. påskedag samtaleguds-
tjeneste

17.4  kl. 13:15  Fredagsbøn Skur2

19.4  kl. 10:00  Højmesse

20.4  kl. 13:30  Lystændingsbøn

26.4  kl. 10:00  Højmesse

27.7  kl. 13:30  Lystændingsbøn

30.4  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

Ret til ændringer forbeholdes

HG kirkesider marts 2020.indd   4 27/02/2020   15.01
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Vores HG
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HELHEDSPLANEN 
  Vores HG 
  En verden 
 af muligheder

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

Høje Gladsaxe Torv 2B 
Telefon 39 69 36 51

Majbrit K.  Mouridsen
mamo@kab-bolig.dk

24 91 94 35

Jens S. Frederiksen
jesf@kab-bolig.dk

21 55 77 69
 

Christine Bille
sekretariatsleder

chbi@kab-bolig.dk 
24 93 19 47

Monique Nielsen
monne@kab-bolig.dk 

26 12 25 44 

Nikolaj Rasmussen 
studentermedhjælp
nikras@gladsaxe.dk

21 84 47 25

Stefanie Hansen
Sundhed

sthoha@gladsaxe.dk 
30 68 53 96

Nyt fra Vores HG

Kære alle, 
Så kom vi godt ind i 2020. Udover at 
være i fuld gang med forårets mange 
aktiviteter, så har vi i dette nummer 
også kigget tilbage på 2019.  Både i 2019 
og 2020 er det høje aktivitetsniveau på 
grund af jeres store engagement – I er 
alle med til at gøre HG til et fantastisk 
sted at bo. 

Årsskiftet har også budt på ændrin-
ger på kontoret. Christinas tre-årige 
periode i HG sluttede desværre, og 
dermed også Familien i Centrum. Vi 
savner hende selvfølgelig, men fik 

sendt hende godt tilbage til kommunen 
med en lille reception for både beboere 
og samarbejdspartnere. Så kunne vi få 
sagt tak for den store indsats, hun har 
lagt i  HG. Vi har dog heldigvis fået lov 
at låne hende til at lave forældre-cafeer 
fire gange i 2020. Hold øje med opslag i 
opgangene. 
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Også en stor tak til vores praktikant 
Julie, som fra januar skulle tilbage til sit 
studie. 

Årsskiftet bød også på et velkommen 
til Stefanie, som det kommende år skal 
arbejde med sundhed og diabetes 2 i 
HG. Hun overtager efter Hans Henrik. 
En del af jer har allerede mødt hende til 
forskellige arrangementer. Vi ser frem 
til samarbejdet med Stefanie og siger 
tak for indsatsen til Hans Henrik. 

Som I kan læse på de næste sider, har 
vi sammen med Skur 2 og menigheds-
plejen fået midler af Lions Gladsaxe til 
at skabe mere fællesskab på tværs i HG 
og større ejerskab til de fysiske steder 
for aktiviteterne. Vi håber mange af jer 
har lyst til at være med – i både større 
og mindre grad. 

Vi har de senere måneder desværre 
også skullet sige farvel til tre af HG’s 
ildsjæle. Det er altid meget trist, men 
deres engagement og stolthed over HG 
vil leve videre. 

Mange hilsner
Majbrit, Monique, Jens, Stefanie, 
Nikolaj og Christine 
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Vores HG udgiver igen i år et aktivitets-
katalog, så du, som beboer, nemt kan få 
et overblik over, hvad der sker i dit Høje 
Gladsaxe. 

Der er mange forskellige aktiviteter, 
tilbud, foreninger og grupper i Høje 
Gladsaxe både for 

Nyt aktivitetskatalog 2020
børn, unge, voksne, familier og se-
niorer samt aktiviteter, hvor alle er 
velkomne. En stor del af aktiviteterne 
står I selv for. Det er derfor jer, som er 
med til at drive aktiviteterne i området, 
og som gør et kæmpe stykke arbejde. 

Vi håber, at i vil benytte og få 
glæde af de mange forskel-
lige aktiviteter, som foregår i 
Høje  Gladsaxe. 

Bladet kommer i alle 
postkasser, men kan også 
findes i Pulsen eller på 
biblioteket 😉

Mvh Vores HG 
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I december uddelte Gladsaxe Kom-
mune for første gang integrationspri-
sen, og de første prismodtagere var 
bydelsmødrene i Høje Gladsaxe. 
Borgmester Trine Græse uddelte 
prisen og sagde bl.a. at ” For at komme 
i betragtning til prisen skal man 
have ydet en ekstraordinær eller ny-
tænkende indsats, som har medvirket 
til at forbedre integrationen i Gladsaxe 
Kommune væsentligt.”  Om bydels-
mødrenes indsats fortsatte hun:  ”I byg-
ger bro mellem forskellige beboere, til 
andre fællesskaber og til samfundet – 
både til aktiviteter og i hverdagen. Som 
frivillige bydelsmødre kan I noget, 

Bydelsmødrene i HG 
        fik integrationsprisen

hverken vi som kommune eller andre 
professionelle kan.”
 
Hun understregede, at bydelsmødrene 
kan nå dem, som er svære at nå, og kan 
bringe håb og forandring i andre kvin-
ders liv. Det styrker både den enkelte, 
boligområdet og hele samfundet.  

Hun sluttede med at sige at ”Det er 
en fantastisk indsats, som vi ikke kan 
takke jer nok for.” 

Stort tillykke til bydelsmødrene med 
den velfortjente pris. 

Foto: Kaj Bonne
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Den 6. december 2019 fik Vores HG, Skur 
2 og menighedsplejen ved Haraldskirken 
doneret 140.000 kr. af Lions Gladsaxe 
til at skabe endnu mere fællesskab i Høje 
Gladsaxe. Det skal vi både gøre ved at 
skabe bedre fysiske rammer for fællesska-
bet i Pulsen og Skur 2 og ved forskellige 
aktiviteter på tværs. 

Et fælles Høje Gladsaxe 
tager fælles beslutninger
I inviteres alle til at være med til at 
præge, hvordan de fysiske rammer 
kan blive endnu bedre og bedre kan 
bruges til at lave de aktiviteter, I gør i 
dag og dem, I gerne vil i fremtiden. Det 
kan være fx være nye møbler, maling 

140.000 
     til ’Et fælles Høje Gladsaxe’

og ny indretning. Næste skridt bliver 
udvikling af aktiviteterne for at øge 
fællesskabet på tværs af Pulsen, Skur 2 
og Haraldskirken.

Det er jer – både nuværende og kom-
mende brugere – som er med til at 
træffe beslutningerne.

Vil du være med til 
at træffe beslutningerne?
Vi arrangerer en inspirationstur til 
andre steder, for at I kan blive inspireret 
og få gode ideer til, hvordan man kan 
gøre de fysiske rammer endnu bedre. 
Der vil for brugerne af Skur 2 være en 
workshop i marts, hvor I kan få indfly-

Bydelsmødre fik diplom
Foto: Kaj Bonne
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delse på, hvordan Skur 2 kan komme 
til at se ud. Derefter vil der være work-
shops i Pulsen. Se opslag i både Pulsen 
og Skur 2, opgangene og på Facebook. 
Bliv allerede nu skrevet på listen, så 
kan du få information direkte, når der 
er dato for aktiviteterne. 

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

Vi glæder os til en spændende proces – 
og til at se hvad I finder frem til. 

I december fik 10 nye bydelsmødre de-
res diplom af borgmester Trine Græse. 
Hele efteråret har bydelsmødrene fået 
undervisning hver tirsdag aften i alt fra 
sundhed, samfund, børn og metoder 
til selvhjælp. De er nu klar til at hjælpe 
familier og lave aktiviteter i området 
sammen med de andre bydelsmødre. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Et kæmpe stort tillykke til Roda, 
Sophia, Ayda, Ayan, Samsam, Kefar, 
Tuka, Khadija, Farhea og Souleikha
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I vinterferien var vi på tur med Natur-
Detektiverne for at se og høre lidt om 
de fugle, som overvintrer her på vores 
fine boldbaner, vi så både grågæs, sølv-
måger, husskader og en enkelt solsort.

Natur-Detektiverne 
lærte nyt og hyggede sig 
med bål i vinterferien

Naturvejleder og beboer Christian 
fortalte, hvorfor det lige var på boldba-
nerne, gæssene slog sig ned, samt at 
når mågerne står og tramper på jorden, 
så er det fordi, regnormene skal tro, det 

regner, og så kommer 
de op af jorden.

Vi fik også øje på en 
masse skadereder og 
fik fortalt, at skader-
ne bygger nærmest et 
helt hus, idet de laver 
tag på deres reder, 
i den anden ende af 
redebyggeskalaen 
har vi så duen, der 
lige hurtigt lægger 
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5-10 pinde og håber på det bedste, men 
så bygger til år efter år.

Mens vi gik rundt for at se på fugle, 
blev der også tid til at plukke nogle af 
forårets første blomster. Erantis, vinter-
gækker og krokus er alle kommet frem. 
Da vi kom tilbage til bålstedet, stod 
Majbrit fra Vores HG klar med gløder 
og snobrødsdej, som Lise havde lavet, 

Sæt kryds i kalenderen til Natur-Detektivernes næste arrangement 
2. påskedag mandag den 13. april kl. 13.00-16.00 

så alle fik sat brød på en pind og bagt 
et lækkert snobrød. Imens kunne man 
også prøve at farve sine vintergækker 
ved at sætte dem i vand med frugtfarve. 
Det fungerer bedre med hvide tulipa-
ner eller hvide roser. Men vintergæk-
kerne får nogle fine blå striber. Prøv det 
endelig derhjemme!

Tak for en dejlig eftermiddag i naturen 
til alle, som var med. 
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Tirsdag d. 18. februar var en helt særlig 
aften, da Høje Gladsaxes beboere og 
besøgende var inviteret til gratis spis-
ning og teaterforestillingen Queens i 
Beboerhuset Pulsen.

Flot fremmøde til 
    tirsdagscafé 
         og Queens!

Allerede en halv time inden arrange-
mentet begyndte, blev der helt fyldt 
op i både Pulsen, syrummet og de 
tilstødende selskabslokaler. Da vi nå-
ede frem til kl. 18, serverede Fair Play 
en dampende varm tallerken kylling i 
karry med brød og salat til 75 spisende 
gæster. 
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Efter en time med spisning og samtaler 
mellem beboere og andre fremmødte, 
kom de tre skuespillere Marie, Amira 
og Ellaha fra forestillingen Queens ud 
gennem selskabslokalernes foldevæg-
ge og præsenterede sig selv og deres 
stykke. Herefter blev vi budt indenfor i 
deres univers og næsten alle spisende 
gæster fulgte med ind til stykket. 

I forestillingen, der bygger på inter-
views med unge, danske kvinder med 
minoritetsbaggrund, fulgte vi tre unge 
kvinder, der mødes for at gøre sig klar 
til at tage i byen. De taler om deres 
inderste drømme, lidenskaber, ambi-
tioner, deres sorger og udfordringen 
ved at være en ung minoritetskvinde i 
det, der mange gange kan føles som et 
iskoldt Danmark (bogstaveligt og bil-
ledligt talt). Kvinderne i stykket åbnede 
op for tanker og følelser omkring det at 
være genstand for utallige holdninger 
og fortællinger om, hvem man er, når 
man har en anden hudfarve eller en 
anden religion end de fleste andre i 
samfundet. 

Vi var enormt glade over det flotte 
fremmøde ved både spisning og under 
teaterstykket og ser frem til at byde 
Teatergrad/ Teater dansk dansk 
velkommen i huset en anden gang. Det 
var spændende at opleve et stykke, der 
kunne bidrage til et nuanceret billede 
af, hvordan det kan føles at være en 
ung, dansk kvinde med minoritetsbag-
grund. Det var også dejligt at opleve, 
at så mange beboere havde lyst til at 
blive efter forestillingen til en snak om 
deres oplevelser med forestillingen 
og et stykke kage. Her kunne vi høre, 
at mange var meget begejstrede, fordi 
stykket satte fokus på vigtige emner 
for unge, og mange kunne genkende 
dilemmaer fra deres egne liv. 

 
Vi vil gerne sige en kæmpe tak til Jan-
nick, Mert og Taha fra Tirsdagscaféen 
for at bruge så meget tid på at lave et 
lækkert måltid, som vi alle sammen 
kunne nyde godt af. Vi vil også sige tak 
til Batol og Lotte. Batol for at hjælpe 
med at gøre scenen klar, være stage-
manager og skabe en god stemning 
for skuespillerne og Lotte for at hjælpe 
med at gøre klar og stille an med kaffe 
og kagebord til beboere og besøgende. 
Vi takker også Gladsaxe Kommune for 
økonomisk støtte til arrangementet. 
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Mit navn er Stefanie. I kan møde mig 
her i Høje Gladsaxe, hvor jeg sammen 
med jer vil sætte fokus på type 2 dia-
betes. 

Når man har diabe-
tes, er der heldig-
vis meget, man selv 
kan gøre. Det kan 
dog være svært at 
få de gode ideer til 
at lykkes – derfor 
er der nu et tilbud, 
hvor man kan få 
hjælp til fx at holde 
fast i de gode vaner 
og møde andre i 
samme situation.

Hvis du gerne vil 
høre mere, så kon-
takt mig endelig. 

Har du 
type 2 diabetes?

Jeg kommer fra Gladsaxe Forebyg-
gelsescenter, men sidder til dagligt i 
”Vores HG” på det boligsociale kontor.

Kontakt mig på tlf.: 30 68 53 96 eller 
e-mail: diabetes@gladsaxe.dk 
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Hvad: Rulleskøjtetræning for børn og 
forældre, hvor vi træner balance, løb og 
leg. Børn fra 4 år kan deltage. Indendør-
stræningen fortsætter til maj måned.

Hvor: Grønnemose skole, gymnastik-
sal 3. Høje Gladsaxe Torv 4. 

Tilmelding: Hvis du og dit barn vil 
være med, så tilmeld jer hos Majbrit 
på tlf.: 24 91 94 35 eller send en mail på 
mamo@kab-bolig.dk 

Hvis du har brug for at låne rulleskøj-
ter, skal vi kende din størrelse.

Åben rulleskøjtetræning 
hver mandag kl. 16.30-18.00

Jørgen er 
træner på 
holdet og 
glæder 
sig til at 
se dig!

Fortæl gerne om tilbuddet til naboer, 
venner og familier😉  

Det er gratis at deltage! 
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For familier med børn fra 3-5 år (søskende er meget velkomne)
Vi har allerede afholdt en sjov og aktiv aften med mikrosport og spisning 
for familier torsdag d. 20. februar. Her deltog 14 familier, som legede og 
bevægede sig som både trolde, drager og mange andre dyr. Nåede du 
ikke at komme med, så har du muligheden en af de kommende datoer:

Torsdag d. 19. marts 2020
Torsdag d. 16. april 2020
Torsdag d. 7 maj 2020 

BEVÆGELSE
LEGSJOV
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Program: 
17.15-18.00:   Bevægelse og leg med mikrosport
18.00-19.00:   Fælles spisning
 
Hvor:
Hyldegården Børnehus, Gyngemosevej 1

Det er gratis at deltage og spise 
– alle er velkomne!
Tilmelding senest 3 dage før til:
Majbrit fra Vores HG på tlf.: 24919435 eller mamo@kab-bolig.dk 



Lørdag den 28. marts kl. 10-14 
er der forårsmarked i Pulsen, hvor en række beboere

vil sælge ud af deres kreationer.

Her er alt fra strikkede karklude til påskepynt,
og som altid vil Fair Play sælge kaffe og kage.

Kom forbi til en hyggelig eftermiddag sammen dine naboer
i Pulsen på Høje Gladsaxe Torv 2B

Forårsmarked 
                             i Pulsen
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Hver tirsdag aften står de unge fra Fair Play klar i køkkenet til at lave mad 
til sultne beboere. 

For 50 kr. kan du købe et lækker og solidt måltid mad, 
eller du kan tage det med som take-away for 40 kr.

Der er blevet serveret alt fra ovnbagt laks til hakkebøffer og kylling i karry.

Se ugens menu hver fredag på Facebooksiden: Vores HG 

        Tirsdagscafé i Pulsen
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Torsdag den 16. april kl. 17-18 
holder vi velkomstmøde i Pulsen 
for nye (og gamle) beboere i Høje 
Gladsaxe. Her kan man høre mere 
om projekter og aktiviteter i om-
rådet eller tale om lige præcis det, 
man har lyst til at høre mere om.

Har du spørgsmål vedrørende 
velkomstmøde, kan du ringe til 
Monique fra Vores HG 
på tlf. 26 12 25 44 

Velkomstmøde

SCANDIA
LÅSESERVICE

Søborg Hovedgade 8
Tlf. 39 69 34 56

Oplukning - Døgnvagt

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
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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 24 27 76 55

Billardklubben
Bodil Dohn
Høje Gladsaxe 72, st. tv.

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

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

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

Solarium Højhuset
Formand: 
Keld Møller
Mobil 23 24 85 86

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

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

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

HGI
Formand: 
Tommy Torbjørnsen
40 26 79 76

Åbnings- og telefontider på Inspektørkontoret

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

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

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

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

For AAB:
Vakant

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

For AB:
Carsten Grethens 67, 2.tv

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

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

Annoncer:
Fællesdriften, Jesper Loose Smith
39 69 25 44

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

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

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

Teknisk afdeling / vagthavende ejendomsfunktionær

Telefon 39 69 53 71


