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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 1 omdeles tirsdag 15. marts. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 2 2022 mandag 18. april, og bladet 

omdeles tirsdag 3. maj.

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.

18. april

Deadline HG bladet

3. maj

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst th: Legeplads, s. 15. Miderst: Mad & Mænd, s. 31.
Nederst: Hjælp din nabo, s. 43

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1
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Nyt fra Fællesdriften
Fællesdriften
E-mail: fdi@fd-hg.dk

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

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

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

Vagthavende ejendomsfunktionær/
Teknisk afdeling Telefon 39 69 53 71

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Corona
Corona i Høje Gladsaxe er heldigvis på 
aftagende som i resten af samfundet, men 
den har haft stor påvirkning i den for-
gangne periode. 
Vicevært- og Inspektørkontoret har været 
lukket for personlig betjening, men fra 
1. marts 2022 er de tilbage til normal åb-
ningstid.
Beboeraktiviteterne har også været lukket 
ned, men de er ved at åbne igen, som der 
kan læses meget mere om under Vores HG, 
Pulsen, Bibliotek+ og Aktivitetsudvalget.
Fællesdriften håber, at Corona er overstået, 
så vi kan komme tilbage til det normale liv 
i Høje Gladsaxe.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har ikke kunnet 
afholde møder, så evalueringen af de tradi-
tionsrige familie juletræsfest og pensionist 
julefest afventer næste møde.

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

Parkudvalget nåede at afholde et møde i 
december 201, hvor der var enighed om en 
del mindre vedligeholdelsesopgaver.

Orientering fra Fællesdriften mødet i februar 2022 – mødet i januar blev ikke 
afholdt pga. Corona
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Bedre busbetjening på vej til Høje Gladsaxe 
Af borgmester Trine Græse 

 
Efter at den nye Metro Cityring åbnede, er buslinjerne i hovedstadsområdet 
blevet omlagt. Det har blandt andet betydet, at linje 250S ikke længere kører 
ad Gladsaxevej.  
I Gladsaxe Byråd er vi opmærksomme på, at det har haft konsekvenser for den 
kollektive busbetjening af Høje Gladsaxe. Det viser både en evaluering fra Mo-
via og de mange lokale henvendelser, vi har modtaget fra borgere i området.  
 

Derfor har vi i flere år arbejdet med forskellige forslag til, hvordan vi kan forbedre den kollek-
tive trafik til Høje Gladsaxe. Men desværre er det ikke noget, vi som kommune selv kan be-
stemme, da vi både skal være enige med Movia, Region Hovedstaden og de øvrige kommuner, 
som de enkelte buslinjer kører igennem. Derfor gælder det om at finde nogle løsninger, som 
alle kan enes om. Nu er det så endelig lykkedes at blive enige om en række løsninger, som be-
tyder, at der er forbedringer på vej. 

Linje 164 får to stop på Gladsaxevej 

Det er nu besluttet, at linje 164 fra juni 2022 omlægges, så den fremover kører af Isbanevej og 
betjener stoppesteder ved Isbanevej-Gladsaxevej og Gyngemosevej-Gladsaxevej. Linjen vil bl.a. 
give en mere direkte forbindelse mod Gentofte Hospital og Ballerup. Stoppestedet på Isbane-
vej får en læskærm. 

Linje 68 forventes at få flere afgange 

Derudover er der stillet et forslag om at ændre linje 68 mod København for at sikre kortere rej-
setid og en mere direkte linje ind til det centrale København. I forslaget får linje 68 i alt seks af-
gange i timen i myldretiden ved Høje Gladsaxe mod tre afgange i dag, og fire afgange i dagti-
merne, mod to afgange i dag. Halvdelen af afgangene vil standse ved Høje Gladsaxevej til og 
fra København og derved give en lidt hurtigere forbindelse. Forslaget er besluttet i Gladsaxe, 
men kræver derudover en endelig politisk godkendelse i Københavns Kommune. Sker det, for-
ventes ændringen af linje 68 at træde i kraft i august 2022. 

Penge afsat til genetablering af linje 250S-stoppesteder 

Vi har også kæmpet for, at regionen fører linje 250S tilbage til Gladsaxevej. Men det er des-
værre nu endeligt blevet afvist af Region Hovedstaden. Derfor arbejder vi nu på, at stoppeste-
derne på Hillerødmotorvejen mellem Høje Gladsaxe og Tingbjerg genåbnes. Hvis disse stoppe-
steder genåbnes, vil linje 250S kunne stoppe her som et supplement til den øvrige kollektive 
betjening af Høje Gladsaxe. Gladsaxe Kommune har allerede sat penge af til at genetablere 
stoppestederne, og det samme har Region Hovedstaden. Vi forventer, at Københavns Kom-
mune i løbet af foråret 2022 vil tage stilling til en medfinansiering af stoppestederne. 
 
Jeg synes, vi med disse forbedringer er nået et godt stykke i arbejdet med at sikre god busbe-
tjening til Høje Gladsaxe. Men jeg er også bevidst om, at vi endnu ikke er helt i mål. Derfor lo-
ver jeg, at vi fortsat har fokus på Høje Gladsaxe og presser på, hvor vi kan, for at sikre, at de 
forslag, som nu ligger på bordet, også bliver til virkelighed. 

Ved akutte problemer, 
kan vagten kontaktes

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

Situationen i bebyggelsen / Vaskeri-
erne
Forretningsudvalget (FU) har meget fokus 
på trygheden i Høje Gladsaxe, og er i den 
forbindelse opmærksom på uro blandt de 
unge, dette har især været på brandtrap-
perne / svalegange og i vaskerierne.
I den forgangne periode har der ikke været 
den store uro, som måske kan tilskrives 
dette fokus, men situationen følges, og hvis 
der igen kommer utryghed, vil indsatserne 
blive igangsat igen.
 
Diverse punkter fra administrationen
På møderne var der en dialog om punkter, 
som administrationen havde medtaget:
• Vedligeholdelsesoversigt og opgørelse  
 over timeforbrug
• Orientering om diverse personalefor- 
 hold / inspektørfunktionen
• Salg af institutionerne – tinglysningen  
 er faldet på plads, hvorfor fortjenesten  

 kan blive opgjort og overført til de en 
 kelte afdelinger
• Fælles fleksibel udlejningsaftale
• Busbetjening af Høje Gladsaxe – læs  
 mere om dette i indlæg fra borgmeste- 
 ren
• El ladestandere – alle afdelinger har  
 fået tilsagn om tilskud og alle skal af- 
 holde afdelingsmøder for at få det  
 besluttet af beboerne
• Indsamling af madaffald – opstart i  
 juni 2022
• Fælles dialogmøde med Gladsaxe  
 Kommune / Borgmesteren – udsat pga.  
 Corona
• Forberedelse af budgetfasen
• Bystrategisk partnerskab i Høje  
 Gladsaxe / Vores HG og Bibliotek+

Referent: Jesper Loose Smith ■
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   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
Arrangement kalender 2022 

Foråret - Shopping tur til Sverige, Gekås Ullared  
23. juni – Sct. Hans fest på bålpladsen 
August – Sommertur til bonbon land 
3. December – Pensionist julefest 
4. December – Familie Juletræsfest 
 
Derudover kan der også komme andre arrangementer så hold øje med bladet og opslag 

Husk at se efter opslag i opgangen. 

Så er det blevet 2022, men desværre så kom der lige nogle restriktioner i startet af 
året så det ikke har været muligt at lave arrangementer med mange samlet. 
Nu er der så åbnet mere op, også i vores nabolande, og derfor håber vi snart at 
kunne komme med en dato på vores længe ventede Sveriges tur. 
Der er allerede sat dato på Pensionist julefesten og Familie juletræsfesten som kan 
se øverst oppe. Så sæt allerede nu kryds i kalender til disse arrangementer som vi 
forventer bliver endnu bedre og større i år. 
 

Vi glæder os til at se jer igen. 
 
 I Aktivitetsudvalget arbejder vi videre med at finde på nye sjove og måske også anderledes 
arrangementer for jer beboer.  
Der er endnu ikke kommet nogle forslag fra jer beboer, så igen kommer en opfordring til jer. Hvis 
der skulle være nogen, der har nogle ideer til nogle ting vi kunne lave, så læg et brev til 
Fællesdriftens Aktivitetsudvalg i Inspektørkontoret postkasse så vil vi se på jeres forslag og evt. 
fører dem ud i livet til næste år. 
 
Og til sidst, skulle du være interesseret i at være med i Fællesdriftens Aktivitetsudvalget eller 
måske bare godt kunne tænke dig at være med til at afvikle nogle af vores arrangementer, så 
kontakt din bestyrelse i din afdeling, som vil sørge for kontakten til udvalget. I øjeblikket er vi 5 
personer i udvalget fra 3 af de 5 boligselskaber, men kunne godt være lidt flere. Derudover har vi 
nogle folk på vores ”hjælper liste”, så hold dig ikke tilbage alle kan være med.            

Tandlæge
Karsten D. Laugesen ApS

Høje Gladsaxe Torv 2, 1. sal
2860 Søborg

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

SCANDIA
LÅSESERVICE

Søborg Hovedgade 8
Tlf. 39 69 34 56

Oplukning - Døgnvagt

Gulvslibning af alle typer trægulve

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

Lægning af klik- og trægulve

Pålægning af linoleum/vinyl og gulvtæpper

Gulvopretning med flydespartel.

Gulvslibning af alle typer trægulve

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

Lægning af klik- og trægulve

Pålægning af linoleum/vinyl og gulvtæpper

Gulvopretning med flydespartel.

Ring for 

gratis besøg og 

uforpligtende

 tilbud
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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

I skrivende stund har vi stadigvæk vinter 
med regn og rusk – sågar orkaner. Ikke 
spor rart, men heldigvis er det da blevet ly-
sere, og solen titter også frem indimellem. 
Så der er håb forude, og vi vil byde foråret 
velkommen med åbne arme.

Fra AAB bestyrelsen kan vi berette, at vi 
i højhuset er ved at få udarbejdet en plan 
for udskiftning af vinduer samt isolation 
af brystningerne under vinduerne på 
nordsiden mod P pladsen. I planen indgår 
også stuelejlighedernes vinduer og døre 
(både i høj- og lav hus) mod havesiden, da 
disse ikke har skydevinduer, som resten 
af etagerne har. Der vil blive indkaldt til 
ekstraordinært medlemsmøde angående 
projektet.

Elevatoren i nummer 19 er (efter ca. 6 ugers 
reparation) nu køreklar igen; men der 
mangler renovation af selve elevator stolen.

Med hensyn til forbedring af bustrafikken 
i Høje Gladsaxe sker der også snart noget 
positivt: I juni måned 2022 bliver ruten 
for bus 164 ændret, så den nu vil køre forbi 
Høje Gladsaxe. Det vil bl.a. betyde, at man 
kan komme direkte til Gentofte hospital – 
og også til Ballerup.  I august 2022 vil der 
endvidere ske forbedringer på linje 68 mod 
København. Det ser vi frem til.

BRAND: I december måned 2021 var der 
en kraftig brand i Høje Gladsaxe nummer 
72 – tilsyneladende opstået på altanen på 2. 
sal, hvorfra den bredte sig. Ødelæggelserne 
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af denne brand var omfattende. De største 
skader var at lejlighederne på 2. og 3. sal 
blev totalt skadede, samt at der kom store 
vandskader både i nummer 70 og 72.                                                                                                                                              
Hvis vi skal lære noget af branden, 
må det være, at der skal ryddes op 
på altanerne og i haverne, så der 
ikke ligger nogen form for let antæn-
delige ting – desuden bør vi være 
meget forsigtige med rygning. Det 
var en dyr og omfattende ulykke, 
som højst sandsynlig er opstået ved 
uforsigtighed.

FORNYEDE FØDDER
- JEG BEHANDLER HÅRD HUD, LIGTORNE, FODVORTER
OG AFHJÆLPER VED DIABETESGENER, GIGTGENER OG
GENER VED PSORIASISGIGT.

- KLINIKKEN HAR YDERNUMMER
- DIN LÆGE KAN HENVISE TIL BEHANDLING I DIT HJEM

VANDTÅRNSVEJ 62A, ST. E.3 • 2860 SØBORG • TELEFON 20 14 48 66 • MAIL FORNYEDEFOEDDER@GMAIL.COM • FORNYEDEFOEDDER.DK 
STINE STUBTOFT 

• 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)

Hilsen til alle beboere fra AAB  
bestyrelsen/skribent Ida Foghmar ■
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Nyt fra Lejerbo
Lejerbo

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

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

Afdelingsformand
Lone Pedersen, HG 36, st.th.
lone@hglejerbo.dk

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Nu står foråret for døren. Det betyder 
lysere dage og blomster der titter frem fra 
den vinterkolde jord. Gå en tur i mosen 
eller i vores skønne område, og se hvordan 
farverne fra naturen langsomt ændre sig 
og forskellige blomster, buske og træer gør 
klar til at springe ud.

Nyt fra bestyrelsen:
Parkering:
Det er vigtigt at der 
kun bliver parkeret i de 
afmærket p-båse. Hvis 
bilerne bliver parkeret 
hist og pist uden for båsene kan det betyde 
om skraldebilen kan komme til. Ligeledes 
kan det være svært for traktorerne i bebyg-
gelsen at komme rundt, og dermed sænker 
det arbejdet for vores folk, og vi sander til 
i affald.

Aflysning af fastelavn:
Vi har igen i år valgt at aflyse fastelavn, da 
det skal holdes i glasoverdækningen og 
der vil der være mange mennesker samlet 
indenfor på lidt plads. Så for at undgå et 
smitteudbrud af Corona har vi valgt at 
aflyse, og håber det bliver muligt at gen-
nemføre næste år. 

P
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Opslagstavler:
Der er sat nye opslagstavler op i alle vores 
opgange. Den ene er med opslag og vigtige 
information fra Lejerbo/ bestyrelsen, den 
anden er med aktuelle opslag fra bestyrel-
sen og den sidste er information fra bebo-
ere rådgivningen.

Legeplads er endelig færdig:
Jubbi, så er alle vores legepladser blevet 
færdige. Det har taget noget tid, men er til 
gengældt blevet rigtig godt. 

Fibia:
Fra maj 2022 får vi reguleret vores priser på 
Fibia Internet til følgende:
Waoo Fiber Basic - 200/200  --  kr. 139,-
Waoo Fiber Extra - 500/500  --  kr. 229,-
Waoo Fiber Full - 1000/1000  --  kr. 299,-
 
Den kollektive betaling reguleres også, og 
bliver (incl. Lejerbo's gebyr) nedsat til kr. 
141,-

Hvis man går en tur rundt i bebyggelsen, er det tydeligt at se, at julen nærmer sig med raske skridt. 
Der er kommet mere og mere julelys op i de forskellige glasoverdækninger, på altanerne og det 
store juletræ ved den runde plads er blevet tændt. En mørk tid, hvor lyset kan sprede glæde. 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

Gulvfliser i opgangene i blok 17: 

Vi ved godt det larmer en del, når de skal fjerne de gamle fliser i opgangene, samt at det giver nogle 
problemer i forhold til, man ikke kan bruge sin elevator osv. Husk, Det skal være skidt, før det 
bliver godt. Nogle har spurgt hvorfor de skulle skiftes, og det skal de, da de er flækket og gået i 
stykker flere steder.  

Beplantning blok 21-23: 

Som nogle nok har bemærket, er alle bedene blevet fjernet. På nuværende tidspunkt er hele rammen 
omkring bedene ved at blive rettet op, da fliserne var vind og skæve. Efterfølgende vil der komme 
ny jord og nye planter i. Det bliver superflot til foråret og sommer.  

Det skal måske nævnes af når jeg omtaler blok 17, så er det højhuset. Og når jeg nævner blok 21-
23, så er det lavhusene. 

Parkeringsplads blok 17: 

Det varer ikke længe før op stribningen af parkeringspladsen sættes i gang, det gør af der kommer 
lidt flere pladser. Ligeledes er der blevet plantet 17 nye træer rundt om parkeringspladsen. 

Ny ejendomsfunktionær: 

Vi har fået ansat en ny ejendomsfunktionær, som hedder Christian, Velkommen til. 

KLAP- I: 

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

 

Cykelrazzia:
I løbet af de næste mdr. vil der blive for-
taget cykelrazzia, der står rigtig mange 
gamle og ødelagte cykler i stativerne. Der 
vil komme nærmere information op i op-
gangene omkring dette.

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

Sæt allerede nu et kæmpe X i jeres kalender 
tirsdag den 10. maj́ 2022, der vil der blive 
afholdt det årlige afdelingsmøde i Sel-
skabslokale A.
Til sidst skal der lyde en kæmpe ros til 
vores tre ejendomsfunktionærer, da Lejerbo 
område ser pænt og velholdt ud.

På bestyrelsens vegne
Trine Keis ■
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Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

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

Priser på
selskabslokalerne:

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

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

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

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

2.
Selskabslokale A:
Leje kr. 1.200,-  

Selskabslokale B:
Leje kr.     900,-  

Depositum og garanti det samme.
Øvrige oplysninger fås på Inspektørkontoret.
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Nyt fra 3B
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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

Vi sidder i 
mødelokalet i 
nummer 104.

3B
Vicevært: Mohammed Fadail
kontor Høje Gladsaxe 104, st. 
Tlf. 39 67 72 60

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. 

Kontoret:  fb3037@mail.dk
Højhus  blok 15: Nr. 21-29
Kontakt: Jane Jandu, 
  HG 29, 9. mf. 

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

Så er foråret på vej, håber I alle er kommet 
godt igennem vinteren og Covid 19.
Vi kæmper stadig med rotter, så lad vær 
med at lægge mad ud, og ser I rotter så 
kontakt Gladsaxe kommune, eller vores 
inspektørkontor.
Der er jo desværre også andre skadedyr, 
skulle I være så uheldig at have den slags, så 
kontakter I inspektørkontoret så ser de på, 
om der kan hjælpes med dette.
 
Ladestander
Der er godt gang i den, med at finde løsnin-
ger, på hvor eller hvordan det skal være, og 
her i foråret vil der blive indkaldt til møde 
om dette.
 
Legepladser
Der er kommet lidt flere legeredskaber på 

vores legepladser så håber de vil blive brugt 
flittigt.
Foran højhuset skal vi have plantet bedene 
til, og der vil komme plads til lade cykler 
ved hækken.
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Kom ting i diverse affaldscontainere. Er 
der ikke plads, så sæt det ved storskrald, 
så vores område vil stå flot og rent , jeg 
tror bestemt at alle gerne vil have at der ser 
pænt og rent ud.

Jo mere tid vores ejendomsfunktionærer 
skal bruge på at rydde op efter os beboere, 
jo mindre tid har de til at holde vores 
område.

Er der noget I vil tale med afdelingsbesty-
relsen, så kom ned den 3. torsdag i mdr fra 
kl 17.00 til 17.30  i HG 104.

På 3B afdelingsbestyrelse vegne
Formand Jane Jandu ■

Brandtrapperne/ uro  er stadig et stort 
problem og vi gør alt for at løse dette.
Som I nok har lagt mærke til, er vores dør-
system i højhuset's indgangspartier blevet 
nemmere at åbne.
 
HJÆLP VORES EJDOMSFUNKTINÆ-
RER
Vær med til ikke at smide affald alle steder. 
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 59
best.hojegladsaxe@fsb-gladsaxe.dk

Vicevært  
Kontor Høje Gladsaxe 31 B, telefon 39 69 02 94
vv-fsb@fd-hg.dk
Mandag til fredag kl. 06.45-07.15 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-fsb@fd-hg.dk

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald - se opslag i opgangeneFormand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Foreløbig en fantastisk mild vinter vi har 
haft, og næsten ingen sne, men masser af 
vand, heldigvis ligger HG højt, så vi ikke 
oplever problemer, som mange andre ste-
der i landet. 

Henover foråret har vi aftalt cykelrazzia 
med viceværtkontoret, så vi kan få renset 
ud i de cykler som bare står og fylder uden 
at blive brugt. Og så er der nyt omkring bus 
betjening af HG, se andetsteds i bladet.

Dørtelefoner
Dårligt udført arbejde og meget langsomt 
også. Det er ikke tilfredsstillende, og 
ting der mangler at blive lavet efter gen-
nemgang, men det betyder så den anden 
vej, at vores chefinspektør ikke kan betale 
restbeløbet før manglerne, er udført og 

godkendt. Nu har alle fem afdelinger nu 
fået nye anlæg monteret, så de næste 20-25 
år får vi vel ikke yderlig brug for nye anlæg.

Ekstra ordinært afdelingsmøde
El biler, det er det helt brandvarme emne 
i øjeblikket. En el bil forurener ikke, nej 
men fremstillingen af el gør, det bliver 
først løst når vi kan gemme/opbevare el 
fra vindmøller o. lign. Hvad med el bilen 
når den skal skrottes, den er jo ikke lige 
til, at sætte over til stort brandbart. Sådan 
store batterier har jo også en levetid, så 
de på et tidspunkt skal udskiftes, hvad 
med det gamle batteri, kan dele af det 
genbruges eller er det hele til skrot.  Masser 
af spørgsmål trykker på, og desværre er 
vores landpolitikere røget med på vognen 
uden at tænke på konsekvenserne. Er der 
el nok i de kabler der ligger i jorden til at 



18

servicerer os, hvad koster det at udbygge 
det nuværende el net, og vil de almindelige 
forbrugere opleve leveringsproblemer.

Nå men inden det bliver helt sort det hele, 
er det trods alt vejen frem, men i et noget 
lavere tempo, tak. I FU har vi nedsat et 
udvalg til at kigge på løsninger til el lade 
standere i HG, der har været afholdt nogle 
møder, vi har ansøgt landsbyggefonden 
om tilskud og fået bevilliget 25 % af udgif-
terne, ansøgningen er søgt for hver afde-
ling, da landsbyggefonden ikke rigtig ved 
hvad vores fællesdrift er for en størrelse, 
derfor fem ansøgninger fra afdelingerne. 
Og nu er det så I kommer på banen via ind-
kaldelse til ekstra ordinært afdelingsmøde, 
dato 19. maj 2022 i glasoverdækningen, 
mere herom senere.

Bebyggelsen Høje Gladsaxe
Som John Mangenavne for mange år siden 
skrev er HG bevaringsværdig i forskellige 
kategorier, på en skala fra 9 til 1, med 1 som 
det højeste. En bevaringsværdi bygning 

er ikke fredet, der er flere ting der afgør en 
fredning. En bevaringsværdi bygning skal 
som udgangspunkt bevare sit udtryk, og 
det gælder også området omkring, så det 
vil være næsten umuligt/ulovligt, at for-
tætte, bygge nyt, i området omkring HG.

Høje Gladsaxe blev opført i perioden fra 
1963 til 1968 og tegnet af arkitekterne Hoff 
og Windinge. Der på toppen af bakken står 
de fem markante høje boligblokke, og med 
de to mellem blokke, samt lavhusene snor 
bebyggesen sig ned mod de fredede områ-
der Gyngemosen og Utterslev Mose, hvor 
mange mennesker kommer for at nyde 
naturen, som vi har så tæt på.

Desværre oplever vi, at folk der kommer 
udefra med gode råd til os, i beboer-
demokratiet, ikke er nok inde i historikken 
omkring HG.

Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand 

Spar på energien
Prisen for el og varme er på sit højeste længe. Men der er heldigvis mange 
ting, du selv kan gøre for at skære toppen af din el- og varmeregning og 
samtidig gøre noget godt for klimaet. Nedenfor finder du en række gode 
råd, som kan hjælpe dig godt på vej.

Sluk for apparater, der står på standby, f.eks. tv og radio.

Fyld vaskemaskinen helt op. Vask almindeligt tøj ved 30 grader. 

Luk for vandet, mens du børster tænder, sæber dig ind osv.

Hold en stuetemperatur på 21 grader. Har du flere radiatorer i 
samme rum, så indstil dem ens.

Luft ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5 minutter i stedet 
for at lade et vindue stå på klem hele dagen.

Indstil temperaturen i køleskabet på 5 grader og på -18 grader i 
fryseren.

Tø frossen mad op i køleskabet. På den måde udnytter du 
kulden fra den frosne mad og sparer energi ved tilberedning.

Luk døren mellem varme og kolde rum.

Skift til LED-pærer - og sluk lyset, når du går.

Hæng tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbler. 

Brug ovnen med omtanke. Udnyt for- og eftervarmen og tilbe-
red gerne flere retter samtidigt.

www.fa09.dk

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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Spar på energien
Prisen for el og varme er på sit højeste længe. Men der er heldigvis mange 
ting, du selv kan gøre for at skære toppen af din el- og varmeregning og 
samtidig gøre noget godt for klimaet. Nedenfor finder du en række gode 
råd, som kan hjælpe dig godt på vej.

Sluk for apparater, der står på standby, f.eks. tv og radio.

Fyld vaskemaskinen helt op. Vask almindeligt tøj ved 30 grader. 

Luk for vandet, mens du børster tænder, sæber dig ind osv.

Hold en stuetemperatur på 21 grader. Har du flere radiatorer i 
samme rum, så indstil dem ens.

Luft ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5 minutter i stedet 
for at lade et vindue stå på klem hele dagen.

Indstil temperaturen i køleskabet på 5 grader og på -18 grader i 
fryseren.

Tø frossen mad op i køleskabet. På den måde udnytter du 
kulden fra den frosne mad og sparer energi ved tilberedning.

Luk døren mellem varme og kolde rum.

Skift til LED-pærer - og sluk lyset, når du går.

Hæng tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbler. 

Brug ovnen med omtanke. Udnyt for- og eftervarmen og tilbe-
red gerne flere retter samtidigt.

www.fa09.dk
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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

Jul & nytår
Afdelingen kom godt ind i det nye år
Det var en utrolig stille jul og nytår i afde-
lingen.
Der var intet hærværk, og for første gang 
havde vagten Nytårsaften ikke et eneste 
udkald. Det er fantastisk.
Desuden tak til de beboere, der gik og sam-
lede fyrværkeri op.
Det er vigtigt, dels for at børnene ikke får 
fat i en fuser, men også for at arealerne ser 
godt ud.
De fleste havde også lukket affaldsposerne, 
så vores medarbejdere undgik svineriet.
Tak for det!!

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 har igen fået lavet en rengøring af 
brandtrapper i begge blokke.
Brandtrapperne bliver gennemgået 2 
gange ugentligt, af vores ansatte, Tom, Jan 
og Hans.
Brandtrapper & vaskerier er et fokuspunkt 
i hele Høje Gladsaxe og der bliver samar-
bejdet med politiet, Gladsaxe kommune, 
SSP og ungeenheden, om at løse proble-
merne.

Altaner
Vi må lige minde folk om, at cigaret 
skodder, ikke smides ud fra altanerne.
Flere har oplevet at få skodder ind på alta-
nen, fra beboere ovenover dem.
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Dette gælder også pizzabakker og andet 
der bliver smidt ud fra altanen.
Det er både ulækkert og irriterende for 
beboere i stuen, der skal rydde op efter 
svineriet.
Håber det er en tanketorsk, der er skyld i 
det.

Cykler
Vi skal have ryddet ud i cykelstativerne 
og fjernet de cykler/vrag, der ikke bliver 
brugt.
Der kommer seddel på cyklerne, som der 
skal fjernes, så du har mulighed for at frelse 
din cykle.

Tagpap 11 & 13
I både blok 11 & 13 har vi fået lagt nyt 
tagpap på vores tage. Det var imponerende 
at se de store kraners rækkevidde og deres 
store støtteben.
Vejret spillede os et pus og temperaturen 
var for langt nede, så blok 13 blev lidt for-
sinket.

Vi håber at alt er forløbet uden de store 
gener for jer og vi er nu mere sikker på
at undgå vandskader fra taget.

Ladestandere
Udvalget under Fællesdriften har søgt om 
tilskud på 25 %  til oprettelse af Lade stan-
dere i HG og vi har fået et tilsagn.
Der er et møde i udvalget i marts, hvor  
økonomi og en beslutning om hvor mange 
ladestandere vi skal starte med og place-
ringen af disse.
Beslutning om Lade standere, skal god-
kendes på afdelingsmøder i de 5 afdelinger 
i HG.

Klubber
Vores klubber er alle kommet godt i gang 
efter nedlukningen på grund af Corona 
virussen.
Både Fitness klubben og Billard klubben 
har plads til flere medlemmer.
Stor tak til Ingrid i Fitness for at holde 
lokalerne rene og sørge for sprit med mere, 
så vores beboere kunne benytte lokalerne 
sikkert i forhold til Covid-19.
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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

Det samme gælder Villy i billardklubben 
tak for arbejdet.

Eventyrhaven
Lars og Randi er så småt begyndt med 
klargøring af haven og glæder sig til at 
møde medlemmerne.
Det bliver spændende at følge den nye be-
plantning og nye aktiviteter.

Busser
Denne gang skulle den være god nok, vi får 
busserne 68, 164 og 4A.
Gladsaxe kommune har forhandlet med 
København og det ser ud til at
bus 68 får flere afgange og hver anden bus 
kører ad Hareskovvejen.

Bus 164 helt nyt fra HG kører til Ballerup 
og Gentofte hospital. 4A kører den nor-
male rute. Der bliver ligeledes arbejdet på 
et stoppested på Hareskovvejen, hvor man 
kan benytte 250s.
Det har været en lang sej kamp, hvor Re-
gionen, København og Frederiksberg har 
spændt ben, for alle vores og Kommunens 
forslag.
Superdejligt at det nu er lykkedes og stor 
tak til Borgmesteren, Ole Skrald og byrå-
det for jeres hjælp.
Busserne er yderst vigtige for beboerne i 
Høje Gladsaxe.

På afdelingens vegne
Flemming ■

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

Hvor skal vi hen, du? 
Kære nabo i Høje Gladsaxe!
Alting er ved at blive anderledes.  
Virusser visner, vinterstorme vælter træer,  
verden bliver vådere og lysere. 

Arbejdet bliver travlere, du bliver ældre. 
Hvad bliver det næste? 

På vej til påske
I kirken er vejen fremad en vej til påske: 
Til der hvor den helt store katastrofe  
– døden – bliver til det helt store håb:  
Livet der er stærkere end døden. 

Det betyder, at vejen fremad 
er for mennesker: Ikke fri 
for problemer. Men vejen 
fremad er sammen med 
Gud: Gennem krise til håb, 
gennem mørke til lys, gennem 
død til liv. 

Mod til at gå vejen
Livet er en vej fra alder til alder, fra sted  
til sted, fra det ene til det andet. Nogle 
gange er vi frisk på noget nyt, nogle gange 
tør vi simpelthen ikke gå ind i dagen. 

Når jeg har det sådan, siger jeg en gammel bøn: 
Vis mig din vej, og giv mig mod til at gå den. 
Det lukker op for at jeg tør gå i gang. Somme
tider. Andre gange må jeg sige bønnen mange 
gange.

De første kristne blev kaldt “Dem der følger 
Vejen”. Det krævede mod. 

 Lad os gå sammen
Det svære i livet er de 

skridt, man må tage 
alene. Så derfor er 
det godt at snakke 

med nogen, gå en 
tur med nogen. 

Gudstjenester 
(især i påsken) er 
også at følges et 
stykke vej.

Kærlig hilsen 
Morten Miland

Vis mig din vej, 
og giv mig mod til at gå den. 

Jeg kommer til dig, 
ligesom den sårede kommer til lægen.

Giv mit hjerte ro.
(Birgitta af Vadstena 1303-1373)

HG kirkesider marts-april 2022.indd   1HG kirkesider marts-april 2022.indd   1 24.02.2022   15.4824.02.2022   15.48
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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

Hvor skal vi hen, du? 
Kære nabo i Høje Gladsaxe!
Alting er ved at blive anderledes.  
Virusser visner, vinterstorme vælter træer,  
verden bliver vådere og lysere. 

Arbejdet bliver travlere, du bliver ældre. 
Hvad bliver det næste? 

På vej til påske
I kirken er vejen fremad en vej til påske: 
Til der hvor den helt store katastrofe  
– døden – bliver til det helt store håb:  
Livet der er stærkere end døden. 

Det betyder, at vejen fremad 
er for mennesker: Ikke fri 
for problemer. Men vejen 
fremad er sammen med 
Gud: Gennem krise til håb, 
gennem mørke til lys, gennem 
død til liv. 

Mod til at gå vejen
Livet er en vej fra alder til alder, fra sted  
til sted, fra det ene til det andet. Nogle 
gange er vi frisk på noget nyt, nogle gange 
tør vi simpelthen ikke gå ind i dagen. 

Når jeg har det sådan, siger jeg en gammel bøn: 
Vis mig din vej, og giv mig mod til at gå den. 
Det lukker op for at jeg tør gå i gang. Somme
tider. Andre gange må jeg sige bønnen mange 
gange.

De første kristne blev kaldt “Dem der følger 
Vejen”. Det krævede mod. 

 Lad os gå sammen
Det svære i livet er de 
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Morten Miland
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(Birgitta af Vadstena 1303-1373)
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SogneSøndag 8. maj 
Den kristne tv-station SAT-7 sørger for 
udsendelser på arabisk, tyrkisk og farsi til 
landene fra Marokko til Pakistan. 

SAT7 har Kurt Johansen som general
sekretær, og han kommer og fortæller om 
arbejdet efter gudstjenesten 8. maj.

Påskefester i Haraldskirken
Hver eneste af påskens helligdage indeholder hele herligheden  
– men hver dag åbner en ny knop i buketten sig. 

 8 PALMESØNDAG 10.4.  
 Familiegudstjeneste kl. 10 
Jesus rider ind i Jerusalem, forberedt på at 
satse sit liv for os. Ethvert barn kan forstå 
 historien palmesøndag. 

 8 SKÆRTORSDAG 14.4. Fællesspisning og 
nadvergudstjeneste kl. 17:30 
Jesus tager alle med ind i sit fællesskab – 
både når han spiser sammen med os og når 
han be’r for os. 

 8 LANGFREDAG 15.4.  
Passionsgudstjeneste kl. 10 
Jesus er parat til at dø, så vi ikke er alene i 
mørket. Lyset bliver pustet ud, så kun kærlig
heden kan tænde det igen.  

 8 PÅSKEDAG 17.4.  
Festgudstjeneste kl. 10 
Alt det største i fest og farver, når solen og 
Jesus står op. Livet er stærkere end alt andet. 

 8 ANDEN PÅSKEDAG 18.4.  
Lystændingsgudstjeneste kl. 13:30 
Vi lever os ind i hvordan det var at møde 
 Jesus, efter at han var gået fra sin grav.

International gudstjeneste
Søndag 27. marts kl. 14:30
Den sidste søndag i marts kan vi særligt  
mærke, at kristendom kan siges på alle  
sprog, og at Folkekirken er for alle folk,  
der er i Danmark. 

Koret Omid synger kristne sange på farsi, Haraldskirkens kirke band synger for på dansk og andre 
sprog. Mia Mohr prædiker på dansk, Morten oversætter til engelsk, og der bliver også tolkning til 
farsi. Kirkekaffe og fælles hygge bagefter.
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ØNSKER DU AT STØTTE OP OM KIRKENS SOCIALE ARBEJDE så giv hjertens gerne dit bidrag  
til Haraldskirkens menighedspleje via mobilepay 35 82 35 

Familiefællesskabet 
– for alle børn og deres voksne

Hvad: Åbent familienetværk, fællesspis
ning (gratis!), aktivitet, hygge og snakke 
med fokus på glæde og trivsel i hverdagen.

Hvor: I alrummet nedenunder kirken

Hvornår: Som udgangspunkt den sidste 
fredag i måneden kl. 16:30 – 19:00. 

Næste gang: Fredag d. 25. marts. 

Følg kirkens Facebook ”Haraldskirken i   
Høje Gladsaxe” eller kirkens hjemmeside  
for  løbende info og invitation. 

Tilmelding til Line på tlf. 30 32 03 70

HG SPISER SAMMEN 
Afholdes skiftevis i Haraldskirken og Bibliotek+ den 2. torsdag i måneden.

Næste arrangement: Skærtorsdagsmiddag d. 14/4 i Haraldskirken  

Program for arrangementet: 
Kl. 15:30: Madlavning (”Dropin køkken”) à Kom gerne og vær med til at lave maden med os 
Kl. 17:30: Aftensamling 
Kl. 18:00: Fællesspisning
Kl. 19:30: Altergang og Getsemaneandagt

Yderligere information og invitation med tilmeldingslink bliver 
sendt ud et par uger før arrangementet via Facebook og på 
kirkens hjemmeside. De, der er forhindret i at tilmelde sig denne 
vej, kan melde til hos Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44 
eller kirkekontoret på tlf. 39 69 03 70.

HG SPISER  
SAMMEN

Lystændingsandagt og  
mandagsmøde i Haraldskirken 
Mandage kl. 13:30 er der andagt og efter
følgende hygge med kaffe/kagebord. 

Der er forskelligt program fra gang til gang 
med alt fra foredrag til musik, til fællessang 
og samtale salon. 

Kom og ha’ et par hyggelige timer sammen 
med os.
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H A R A L D S K I R K E N S  K A L E N D E R 

Lige til at hænge op ...

KONTAKT DIN KIRKE  
Kirkens kontor
Høje Gladsaxe Torv 3 

tlf.: 3969 0370

mail: haralds.sogn@km.dk

Kirkens kontor kontaktes  

på tlf. 3969 0370  

tirsdag og torsdag kl. 10-13. 

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen 

(MMS) træffes på tlf. 2462 3969 

/ 3969 3969 eller mms@km.dk

w
w

w
.haraldskirken.dk

Se alle de andre detaljer på www.haraldskirken.dk  

… eller download app’en Kirkekalenderen med alle Folkekirkens gudstjenester

MARTS

 20.3 kl. 10:00 Højmesse

 21.3  kl. 13:30 Lystændingsandagt

 25.3  kl. 16:30  Familiefællesskabet

 27.3  kl. 14:30  Int. gudstjeneste

 28.3  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 29.3  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

APRIL

 3.4 kl. 10:00 Højmesse

 4.4 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 4.4 kl. 14:00 Mandagsmøde  

 10.4 kl. 10:00  Familiegudstjeneste,  
palmesøndag

 11.4 kl. 13.30 Lystændingsandagt

 14.4 kl. 17:30  HG Spiser Sammen,  
skærtorsdag

 15.4 kl. 10:00 Langfredagsgudstjeneste

 17.4 kl. 10:00 Højmesse, påskedag

 18.4 kl. 13:30 Gudstjeneste, 2. påskedag 

 24.4 kl. 10:00 Højmesse

 25.4 kl. 13:30 Lystændingsandagt

MAJ

 1.5 kl. 10:00 Højmesse

 2.5 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 2.5 kl. 14:00 Mandagsmøde

Ret til ændringer forbeholdes

HARALDSKIRKEN
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Musikalsk legestue 
Onsdag - 16. marts og 30. marts  
Musikpædagog Hanne Mørkenborg spiller og  
synger sammen med børn i alderen 1-3 år. 
Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek 

 

 

 

Fars Legestue hver torsdag fra kl. 10-12 
Er du far til et barn i alderen 0-3 år? 
Kom og vær sammen med dit barn sammen med 
andre fædre. Den første torsdag kommer sund-
hedsplejersken forbi og den tredje torsdag kommer 
Lone fra biblioteket. 

Bibliotek+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 
Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus 
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Lørdag 30 april kl. 10.30. Det Lille Turné Teater  
spiller ”Grev Gris”. 
En sjov teaterforestilling for de 4-9 årige. 
I tilfælde af dårligt vejr spilles stykket indenfor. 
 
For alle forestillinger gælder: Max 1 voksen pr. barn til  
forestillingen - Husk at det kun er børnene, der skal have 
billet. Respekter venligst aldersgrænsen og tag ikke baby-
er med til forestillingen. 

 

Barselscafé  
Onsdag 6. april kl. 10-12 
Slyngeworkshop med barselsmentor Tina Witt.  
For baby og deres forældre. 
Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek  

 

 
 

 

 

Billetter  
frigives en 

uge før spille-
start  

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

Danske badehoteller (Lokale stemmer): 
Mandag 2. maj kl. 16-17.00 

Elisabeth Nissen vil fortælle om de danske badehotel-
ler. Om det enkle, men magelige liv, der før var forbe-
holdt borgerskabet, men som op gennem det sidste 
århundrede bliver muligt for alle at række ud efter. 

 

 

 

 

 

 

Rejseforedrag ved Nicolai Bangsgaard 
Onsdag 18. maj kl. 19-21.00 

Grundet restriktioner ifm. Covid 19, er destinationen 
ved dette foredrag endnu uklar, da der var mange ud-
fordringer praktisk og lokalt at tackle, ved det plan-
lagte rejsemål. 
Følg med på facebook og hjemmesiden for yderligere 
information omkring tema og destination. 

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

Gladsaxe Loves Culture   
                - kulturfest for hele familien 

 
Lørdag 4. juni 2022 kl. 11.00 
 
Vi åbner igen dørene op til vores farverige kulturfestival. 
Plænen bag Telefonfabrikken vil blive omdannet til én 
kæmpe havefest, med alt fra kreative workshops og  
ansigtsmaling, til musik, mad og dans fra (næsten) hele 
verden. Læs mere på gladsaxe.dk/lovesculture, og lad os 
mødes om kulturen. 

OBS! 

Foregår på Telefon- 
fabrikken 
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Ønsker du at være en del af et fællesskab 
med andre mænd på 60+, og har du lyst til 
at lære at lave sundere mad i en madklub? 
Så er ”Mad & Mænd” måske noget for dig. 

Madklubben har allerede stor succes i 
BIBLIOTEK+ og derfor søger vi nye med-
lemmer til et nyt ”Mad & Mænd” hold. Så 
hvis du er interesseret i at hygge omkring 
mad og madlavning, og samtidig ønsker at 
være en del af et fællesskab, så er madklub-
ben en hyggelig gruppe med kammeratlig 
stemning og højt humør. Klubben består af 
maksimalt 10 personer.  

Maden vil typisk være mormor-mad med 
et tvist af noget grønt, men menuen aftales 
fra uge til uge af gruppens medlemmer.

Det koster 40 kr. pr. gang til indkøb af 
råvarer og foregår i BIBLIOTEK+, Høje 
Gladsaxe Torv 2A.  

Torsdag d. 17. marts klokken 14-15, af-
holdes der informationsmøde om ”Mad 
& Mænd” og der vil derfor også her være 
mulighed for at høre mere. Ved dette møde 
fastsættes også konkret hvornår gruppen 
skal mødes fremadrettet. 

Har du spørgsmål eller ønsker du at 
tilmelde dig holdet, så kontakt tovholder 
Gunner Laursen på telefon: 61714842 eller 
mail: laursengunner@gmail.com

NYT ”MAD & MÆND” HOLD 
I BIBLIOTEK+ - Mormor-mad med et  

tvist af grønt!
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AFFALDSINDSAMLING  
FOR ALLE LØRDAG D. 2. APRIL KL. 9.00
Vær med til at gøre Høje Gladsaxe ren og pæn. 
Tag familien, en ven eller dig selv under armen ud på en gåtur og gør samtidig noget 
godt for vores natur.
Lørdag d. 2. april mødes vi kl. 9.00 i BIBLIOTEK+ til morgenmad. 
Herefter deler vi nogle skraldehold, fordeler sække, handsker m.m. og går ud og samler 
affald i Høje Gladsaxe i et par timer. 
Undervejs og efter indsamlingen vil der være mulighed for drikkevarer, øl og vand. 
Anni og Bruno, som er beboere i Høje Gladsaxe, står for affaldsindsamlingen, som er en 
del af Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. 
Vel mødt til alle, venlig hilsen Anni og Bruno
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AFFALDSINDSAMLING  
FOR ALLE LØRDAG D. 2. APRIL KL. 9.00
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INVITATION TIL PLUSMØDE 
I
Glæd dig til det tredje Plusmøde, hvor du kan få indflydelse på livet og aktiviteter i Bibliotek+ 
og snakke med andre aktive i huset. 

Hvornår: Torsdag d. 28. april 2022 kl. 16.30-18.30
Sted: BIBLIOTEK+, Høje Gladsaxe Torv 2A

Denne gang er det Seniorfoto- og Videoklubben og Verdens Kvinder, som holder til  i 
BIBLIOTEK+, der er med til at stå for mødet.   

Der vil være en kage, kaffe og te til mødet.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Du kan tilmelde dig til Majbrit på mail: makrmo@gladsaxe.dk eller sms: 24 91 94 35 senest 
lørdag d. 23. april.
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Hver onsdag fra kl. 17-19 sidder vores søde lektiehjælpere klar til enten at hjælpe med lektier 
eller lave sjove lege, hvor man alligevel lærer! 

Vores lektiehjælpere kan hjælpe i alle folkeskolens årgange og i alle fag.
Kom selv forbi og se.

OBS: Lektiecafeen holder lukket i alle skoleferier.

LEKTIECAFEEN I 
BIBLIOTEK+
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- Er du legesyg superhelt  
eller et fantastisk forbillede  
– så er det lige dig, vi står og mangler. 

I Hele Danmarks Familieklub  
arrangerer vi måltids-
fællesskaber og leg for skønne  
børnefamilier. Vi leder lige  
nu efter frivillige, der to  
dage om måneden er friske på at  
lave mad, lege og skabe god  
stemning for ca. 8 fantastiske børne-
familier i Høje Gladsaxe. Du bliver en del  
af et fantastisk fællesskab, og der er garanti for  
masser af smil på kontoen. Familieklubben starter d. 11. maj og kører hver anden onsdag 
kl. 16.30-19.00. Du binder sig som frivillig til at være med i 6 måneder. Det kommer til at 
foregå i Høje Gladsaxes sociale samlingssted BIBLIOTEK+,  
Høje Gladsaxe Torv 2A, 2860 Søborg.

Har du spørgsmål kan du kontakte tovholder Majbrit Mouridsen på 24 91 94 35 eller 
MAKRMO@gladsaxe.dk

VI HAR
BRUG FOR DIG
TIL NY FAMILIEKLUB
I HØJE GLADSAXE 

TILMELD DIG PÅ
www.heledanmarks-

familieklub.dk



HG 
SPISER SAMMEN 

I samarbejde mellem Vores HG og Haraldskirken 

2. torsdag i måneden 

 
15:30 – Madlavning 

17:30 – Aftensamling 
18:00 – Fællesspisning 

 

14/4 i Haraldskirken 

12/5 i Bibliotek+ 

9/6 i Haraldskirken 

 

   

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

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

Det håber vi meget!  

Kontakt Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44 eller Line fra Haraldskirken på 
tlf. 30 32 03 70 og tag en snak om det :)  
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Vores HG sidder ude i Bibliotek+ hver ons-
dag og torsdag fra kl. 16-18.

Her er du altid velkommen til at komme 
forbi til en kop kaffe og en snak om løst og 
fast. Du kan høre mere om at blive aktiv i 
området eller de mange eksisterende fæl-
lesskaber og vi kan altid guide dig, hvis du 
har brug for råd og vejledning,  Hvis du er 

MØD VORES HG, NÅR 
VI HAR LUKKEVAGT I 
BIBLIOTEK+

ny beboer, så kom forbi og hør mere om 
alle mulighederne i området. 

Indimellem har vi også temaer på pro-
grammet med alt fra hjælp til at finde 
rundt i foreningslivet, hvordan du kan 
blive frivillig til kreative aktiviteter eller 
hjælp, hvis du har en god ide, du gerne vil 
søsætte. Hold øje på Facebook eller opslag 
i opgangene.
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Jeg hedder Line og er det nyeste medlem i 
Vores HG. Til dagligt læser jeg til social-
rådgiver og har i den forbindelse været så 
heldig, at min praktikperiode, som er frem 
til slut juni, skal være her i huset. Det har 
indtil videre været meget spændende og 
lærerigt og jeg har allerede haft fornøjelsen 
af at hilse på mange af jer. Min funktion i 
Vores HG vil primært være at vejlede og 
rådgive, hvis der skulle være brug for 
det. En uforpligtende snak er jeg også 
altid frisk på og I er også mere end 
velkomne til at sende mig en mail på: 
LIBOST@gladsaxe.dk

I kan ofte møde mig i Vores HG-vagten, 
onsdag og torsdag fra kl. 16-18, så kom 
endelig ned og hils på.

Jeg glæder mig til at møde jer.
De bedste hilsner, Line

DET NYESTE  
              MEDLEM I VORES HG
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BEBOER: 
DON GNU vender vrangen ud på livet i en 
helt almindelig boligblok, hvor naboens 
fjer bliver til ti høns og det, du troede var 
helt almindelige og kedelige dagligdags-
handlinger, bliver til noget af det mest 
vedkommende og humoristiske, du længe 
har set! I et tæt samarbejde med beboerne 
i Høje Gladsaxe og med en stor portion 
selvironi og glimt i øjet, sætter BEBOER det 
almindelige livs dybeste hemmeligheder til 
offentligt skue.

Forberedelserne til teaterstykket BEBOER 
er i fuld gang. Tak til alle de beboere, som vi 

har mødt allerede og stykket vokser netop 
ud af møderne med jer. Teatertruppen er 
herude og øver fra 4. april, så kom ned forbi 
festsalen eller tag fat i os på Bibliotek+, så 
formidler vi kontakten. 

BEBOER spiller på Grønnemose skole fra 
d. 30. april til 10. maj.
I forbindelse med forestillingen vil der være 
forskellige events på BIBLIOTEK+ - hold 
øje med opslag i opgangene og på Facebook. 

                                  En fysisk action-forestilling om hverdagens  
ualmindelige oplevelser i et helt almindeligt boligområde...
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De sidste seks måneder har en gruppe beboere, sammen med medarbejdere fra Vores HG, 
jagtet gode gamle historier og fortællinger fra Høje Gladsaxe – vi har talt med beboere, 
været på byarkivet, i gamle kælderrum og snakket på livet løs: og nu er vi endelig klar til at 
vise jer alt det sjove, vi har fundet frem til.
Udstillingen er i Bibliotek+ og strækker sig fra 5. april – 27. maj 2022, men allerede  
mandag d. 4. april kl. 16.00 inviterer vi til fernisering med bobler og snacks.  Alle der 
skulle have lyst og interesse er inviteret – det kan være du også har en historie at dele med 
dine naboer.
Kom forbi og få et smil på læben, en god historie og endnu mere indsigt i boligområdet 
Høje Gladsaxe. 

Vi kan også afsløre, at vi i forbindelse med alle de gode historier vi har fået, også laver en 
podcast, hvor du får en guidet tur rundt i området. Hold øje med hvornår den bliver udgi-
vet på Vores HG Facebookside.

HISTORIER FRA HG
- UDSTILLING OG FERNISERING
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Kan du lide at synge og har du lyst til at 
blive en del af et nyt kor i Høje Gladsaxe? 
Så har du nu mulighed for at blive en del af 
et fællesskab, hvor vi synger danske sange 
– alt fra viser til pop og slagere fra 60 érne. 
Musikanten Erik Astrup vil spille harmo-
nika til.
Det foregår i Beboerhuset Pulsen,  
Høje Gladsaxe Torv 2B.
Koret er hver anden torsdag i ulige 
uger fra klokken 14.00 - 15.00. 

Det er gratis – og deltagere sørger selv for 
forplejning og oprydning.

Alle er velkomne, vi håber det bliver hyg-
geligt. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig eller at høre 
mere om koret, så send en mail til Tine 
Hartmann Christensen på  
softhc@gladsaxe.dk 

KOR STARTER OP  
I BEBOERHUSET PULSEN I HØJE 
GLADSAXE FRA MARTS 2022
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Lørdag den 2/4 kl. 10-14 er der forårsmar-
ked i Pulsen, hvor en række beboere vil 
sælge ud af deres hjemmelavede kreative 
kreationer. Her er alt fra strikkede kar-
klude til påskepynt, og som altid vil Ung-
til-ung sælge kaffe og kage.

FORÅRSMARKED I PULSEN
Kom forbi til en hyggelig eftermiddag 
sammen dine naboer i Pulsen på Høje 
Gladsaxe Torv 2B.
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Sidste år fik vi opsat en masse nye hjertestartere i HG og i den forbindelse har vi sammen 
med Region Hovedstadens Akutberedskab og Hjerteforeningen afholdt intro-kurser til 
hjerte-lunge-redning og hjertestartere for beboere og ejendomsfunktionærer. Vi satser på, 
at der senere på året kommer endnu et kursus.
Hvis uheldet skulle være ude, så er det alt afgørende at hjælpen når hurtigt frem. Mens 
der ventes på ambulancen kan dyrebar tid hentes, hvis der er nogen tæt på, som kan hente 
en hjertestarter og påbegynde hjerte-lungeredning. Hvis du vil hjælpe, så meld dig som 
hjerteløber.

Se mere på hjemmesiden www.hjertestarter.dk og hent app’en Hjerteløber til din 
smartphone.
På kortet kan du se hjertestarterne i HG. 

HJÆLP DIN NABO,
HVIS UHELDET ER UDE - BLIV HJERTELØBER 



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

Cecilie Emsø
cecems@gladsaxe.dk

30 68 53 96

Majbrit K.  Mouridsen
makrmo@gladsaxe.dk

24 91 94 35

Monique Nielsen
mogeni@gladsaxe.dk

26 12 25 44

Kristine Nielsen 
krheni@gladsaxe.dk

Maj-Brit Jæger
majjae@gladsaxe.dk

20 55 92 77

Christine Bille
cb4000@fd-hg.dk

24 93 19 47

Helle Jelstrup
sofhje@gladsaxe.dk

20 48 89 97

Line Steenberg
libost@gladsaxe.dk
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Slutteligt glæder vi os den kommende ud-
stilling om Høje Gladsaxes historie – både 
husene og menneskene. Vi håber det vil 
bringe minder frem – om de er 40 år gamle 
eller fra sidste sommer. Dem håber vi, at I 
vil dele med os og hinanden.

Mange forårshilsner
Cecilie, Christine, Helle, Line, Majbrit, 

Majbrit, Monique og Kristine

Kære alle, 
Forårsbebudere som Erantisser titter frem, 
dagene er blevet længere og corona’en slip-
per sit tag. 
Det er dejligt, at vi igen kan mødes med 
hinanden og der kan summe af liv mellem 
husene, i Pulsen og på BIBLIOTEK+.

Her i bladet kan du se alle de spændende 
aktiviteter, der sker i området – og husk, 
hvis du har lyst til at lave en aktivitet for 
dig og dine naboer, så er vi altid klar til at 
hjælpe dig. Kom gerne ned forbi BIBLIO-
TEK+ onsdage og torsdage ml. 16-18, der 
er altid nogen fra Vores HG, som er klar til 
en snak – om området, om gode ideer eller 
guide til råd og vejledning.



45

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 25 løsninger af december måneds sudoku.
Mariana Iorgulescu, H.G. 27. 3. th., har vundet lodtrækningen 
om en overraskelse blandt de rigtige løsninger.

Vind en overraskelse 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 18. april og 
deltag i lodtrækningen om en præmie. Vinderen får direkte 
besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på december måneds sudoku

Marts 2022

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

28.02.2022 12.42Sudoku 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   1    5
7  9 6 8 2  3 4
1  6    7 8 2

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

       4  
2   5 4 3  6 9
  4  6   5 7

A complete toolbox for MacBook
Delete up to 66 GB of junk in one go: apps, cookies, hidden junk folders.
cleanmymac.macpaw.com

29.11.2021 14.14Sudoku Generator

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

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

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

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

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

5 2 6 1 9 8 3 4 7
4 8 1 7 3 5 6 9 2
3 7 9 2 4 6 8 5 1
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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
Kasserer Leif Christoffersen 
HG 13, 14.mf

Billardklubben
Formand Bodil Dohn, 
Høje Gladsaxe 72, st. tv.
Kasserer Dorte Jensen, HG 80, 2. tv.

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

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

Vinklubben Gærcellen
Lavhusene 68
Formand Dorte Jensen
HG 80, 2.tv.
Kasserer Vita Hansen 
HG 80 st.th.

Solarium Højhuset
Formand: 
Keld Møller
Mobil 23 24 85 86

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

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

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

HGI
Formand: 
Tommy Torbjørnsen
40 26 79 76

Åbnings- og telefontider på Inspektørkontoret

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

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

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

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

For AAB:
Vakant

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

For AB:
Vakant

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

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

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

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

Stof til bladet bedes sendt til
Fællesdriften
Høje Gladsaxe Torv 2B 
2860 Søborg
eller lægges i Inspektørkontorets
postkasse/e-mail: fdi@fd-hg.dk

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

Teknisk afdeling / vagthavende ejendomsfunktionær

Telefon 39 69 53 71




