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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 1 omdeles tirsdag 23. marts. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 2 2021 søndag 30. maj, og bladet 

omdeles tirsdag 15. juni.

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 informations-udvalget senest ved 

deadline. Papirprint kan afleveres til Inspektørkontoret.

Informationsudvalget.

30. maj

Deadline HG bladet nr. 2

15. juni

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst: Naturhestene i Høje Gladsaxe Park. Nederst: Høje Gladsaxe var med i Fællessang. 

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1

Høje Gladsaxe Bladet 1Marts 2021

 Bibliotek+ – meget mere end et bibliotek  Det nye Vores HG 
 Coronasituationen sætter fortsat sit præg

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. 

Klubberne og de selvorganiserede grupper i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe er 
som de første blevet indbudt til at flytte deres aktiviteter op i det nye bydelshus, 
som er navngivet BIBLIOTEK+.  

Det er Høje Gladsaxe Bibliotek, der flytter fra bagsiden af Høje Gladsaxe Center til 
forsiden mellem Netto og My Home. Det er et over 900 m2 stort rum, der er blevet 
underinddelt i en række mindre rum. Idéen med det meget smukke nye bydelshus 
er, at det skal være mere end et bibliotek. Det skal også være et kulturhus, hvor der 
er plads til klubaktiviteter, foredrag, en scene m.m. Det betyder bl.a., at der er ind-
rettet fire aktivitetslokaler til brug for foreninger, klubber og selvorganiserede 
grupper. 

Lokalerne er meget lyse i dagtimerne pga. mange ovenlysvinduer. Der er endvidere 
mulighed for mørklægning i to områder af bygningen, således at bl.a. videoprojek-
torer og fladskærme kan komme til deres ret.  

Syv aktiviteter fra Seniorklubberne flytter til BIBLIOTEK+ sidst i april 2021: 

• Aktivitetskredsens "Litteraturen"
• Mad & Mænd
• Tirsdagsklubben
• Verdens Kvinder i Gladsaxe
• Krea-klubben
• Malergruppen
• Seniorfoto- og Videoklub

Disse otte aktiviteter forbliver i Seniorklubberne: 
• Aktivitetskredsens "Flittige Hænder"
• Aktivitetskredsens "Det Kreative Værksted"
• Aktivitetskredsens "Gåturshold"
• Ældrestyrken
• PC-mødestedet
• Filmklubbens Venner af 2012
• Café Vera
• Seniorklub for 60+ Kvinder

Følg med i indflytningen på Facebook-gruppen Seniorklubberne i Høje Gladsaxe! 

Er I en seniorklub, der savner et sted at være? Så er der nu ledig plads i Seniorklub-
bernes fire gamle aktivitetslokaler. Henvend jer til Ulla Reitz på tlf. 30590548. 
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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

Orientering fra Fællesdriften
Forretningsudvalgsmøder i januar, 
februar og marts – aflyst.
Bygningsejerforeningsmøde i marts 
afholdt uden fysisk fremmøde.

Corona
Med baggrund i corona er der ikke 
så mange aktiviteter i Høje Gladsaxe, 
hvorfor der kun udgives et blad for fe-
bruar og april mod oprindelig planlagt 
to blade.

Corona påvirker fortsat Høje Gladsaxe, 
både beboeraktiviteter, beboerdemo-
kratiarbejde og beboerservice.

Der foregår ingen beboeraktiviteter, så 
der kan ikke orienteres herom, men der 

kan læses om kommende aktiviteter 
andet sted i bladet i artikler fra Aktivi-
tetsudvalget og Vores HG.

Beboerdemokratiarbejdet foregår i 
meget mindre omfang. Er der punkter, 
som skal afklares, foregår det telefo-
nisk eller elektronisk. Som nævnt har 
der ikke været afholdt Forretningsud-
valgsmøder, så derfor er der ikke noget 
at orientere om, men budgetprocedu-
ren er foretaget som nævnt nedenfor.

Beboerservicen bliver udført på anden 
måde og bliver løbende tilpasset. 
Inspektørkontoret og viceværtkonto-
rerne er lukket for personligbetjening, 
men kan træffes telefonisk, hvor der 
også kan foretages aftaler. Medar-

bejderne finder fortsat mange gode 
løsninger, så Forretningsudvalget vil 
fortsat gerne takke medarbejderne for 
håndtering af coronaudfordringerne.

Fællesdriften følger udviklingen og 
tilpasser løbende beboerservicen, 
beboerdemokratiarbejdet og beboer-
aktiviteter.

Budgettet for 2021/2022
Budgettet forventes godkendt 23. 
marts 2021 samtidig med, at dette 
bladet udkommer. Det medtages, da 
næste blad først udkommer til juni 
2021, og der plejer ikke, at komme ret-
telser hertil.

I to af årets måneder afholdes der møde 
i Bygningsejerforeningen. Disse to 
måneder er december og marts måned. 
I december måned foregår regnskabs-
godkendelser og valg af formand samt 
næstformand. I marts måned behand-
ler Bygningsejerforeningen budgettet 
for det kommende år.

Bygningsejerforeningen er det øverste 
organ i Fællesdriften i Høje Gladsaxe 
og består af de fem afdelingsbesty-
relsesrepræsentanter fra hver af de 
fem boligafdelinger, i alt 25 personer. 
På Bygningsejerforeningens møde 
behandles Fællesdriftens budget for 
2021/2022. 

Forinden plejer der i overensstemmelse 
med de almindelige gældende regler 
for Fællesdriften at være afholdt møde 
med repræsentanter fra boligorganisa-
tionerne sammen med repræsentanter 
fra de respektive afdelingsbestyrelser 
for at gennemgå budgetforslaget. 
Denne procedure foreskrives af såvel 
samarbejdsaftalen som vedtægterne 
for at afvikle budgetbehandlingen, 
således at alle de involverede parter 
– dvs. afdelingsbestyrelser og bolig-
organisationerne – på den måde har 
mulighed for i størst muligt omfang at 
opnå indsigt i selve indholdet af budget-
tet og dermed skabe det bedst mulige 
beslutningsgrundlag for budgetbe-
handlingen såvel i Fællesdriftens regi 
som i afdelingsregi.

Dette plejer at være den normale 
procedure, men på grund af corona 
blev mødet med repræsentanter fra 
boligorganisationerne og afdelingsbe-
styrelsesrepræsentanter ikke afholdt. 
Mødet i Bygningsejerforeningen 23. 
marts 2021 bliver ikke afholdt fysisk, 
men materiale og udkast til referat er 
udsendt til alle 5. marts 2020, så alle er 
godt orienteret, og der er givet en ”ind-
sigelsesfrist” til 23. marts 2020.
Budgettet for Fællesdriften består 
i realiteten af to dele – den ene del 
vedrører de direkte udgifter for selve 
Fællesdriften i overensstemmelse med 
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samarbejdsaftalen samt vedtægterne. 
Den anden del vedrører de udlæg, som 
ligeledes efter aftale mellem parterne 
afholdes over Fællesdriften, men med 
selvstændig opgørelse til fordeling mel-
lem respektive parter ifølge de aftalte 
fordelingsnøgler i overensstemmelse 
med samarbejdsaftalens anvisninger.

Vedrørende de udgifter, som betegnes 
som udlæg, er budgetudgiften steget 
med 499.000 kr. svarende til 1,91 %, 
hvilket hovedsageligt skyldes alminde-
lige lønreguleringer.

For selve Fællesdriften udgjorde det 
en forhøjelse på 224.000 kr. svarende 
til 1,81 %, hvor der dog er større regule-
ringer på enkelt konti. Som nævnt i ne-
denstående, er der på henlæggelserne 
til betonvedligeholdelse en nedsættelse 
med 1.250.000 kr. årligt. Af denne 
nedsættelse beholdes de 750.000 kr. til 
øget henlæggelse til Fællesområder. 
Derfor er der en nettobesparelse på 
500.000 kr., som anvendes til dækning 
af afdelingernes andel af den nye ud-
gift til Vores HG (konto 119), se også 
nedenstående, hvorfor dette er næsten 
udgiftsneutralt. Forhøjelsen skyldes 
derfor hovedsageligt, at helhedsplans 
støttesag fra Landsbyggefonden er 
ophørt 31. december 2020, og derfor 
dækkes lejeindtægt fra Skur 2 og Pul-

sen ikke længere heraf, hvorfor der er 
en mindre indtægt.

Betonvedligeholdelse
Igennem de seneste år har der været 
udført større betonvedligeholdelser, 
som har været behandlet i betonud-
valget. Her blev det besluttet at få Tek-
nologisk Institut (TI) til at gennemgå 
udførelsen og samtidig sætte nogle 
levetidsbetragtninger på renoveringen 
for at dokumentere, at betonvedlige-
holdelsen er udført korrekt. Dette er 
nu foretaget, og kontrol af betonved-
ligeholdelse udarbejdet af TI, og den 
samlede vurdering er meget positiv. 
Ud fra dette er der, i samarbejde med 
vores rådgiver, blevet udarbejdet et nyt 
betonvedligeholdelsesbudget, hvor 
henlæggelserne til betonvedligehol-
delse (konto 120) kan nedsættes med 
1.250.000 kr. årligt fra 4.000.000 kr. til 
2.750.000.

Vores HG
Da Landsbyggefonden ikke længere 
giver støtte, er der indgået en ny sam-
arbejdsaftale med Gladsaxe Kommune 
om det bystrategiske partnerskab for 
2021-2024. Økonomien er samlet 2,5 
mio. årligt, hvor Gladsaxe Kommune 
bidrager med 1,5 mio. kr., og boligorga-
nisationerne bidrager tilsammen med 
1 mio. kr. I den tidligere boligsociale 

helhedsplan bidrog de fem boligorga-
nisationer årligt med 500.000 kr., altså 
100.000 kr. for hver boligorganisation 
pr. år, som blev dækket af dispositions-
fonden. Da det boligsociale arbejde / 
bystrategiske partnerskab er ekstra 
tiltag i boligafdelingen, ud over almin-
deligt boligsocialt arbejde i en almen 
boligafdeling, er det aftalt, at de fem 
boligorganisationer fortsætter med at 
bidrage med årligt 500.000 kr., og at 
afdelingerne selv bidrager med årligt 
500.000 kr. Som nævnt ovenfor, dækkes 
dette til dels af besparelse på henlæg-
gelserne til betonvedligeholdelse.

Referent: Jesper Loose Smith  

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.

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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Kære beboere i HG.
Vi i Aktivitetsudvalget håber, at alle har 
haft en rigtig god jul og et godt nytår 
trods covid-19, og alle de restriktioner, 
som det har medført.

Vi var jo desværre tvunget til at aflyse 
både indkøbstur til Sverige, Skt. Hans, 
pensionistfest og juletræsfesten sidste 
år. Vi håber, at det bliver muligt i år.  
Som det ser ud, med de restriktioner, 
der er gældende lige nu, er det ikke 
helt sikkert, at Skt. Hans på bålpladsen 
kan gennemføres. Men vi vil alligevel 
begynde at planlægge og håber, at der 
bliver åbnet mere op til den tid.

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. 
Bruno Jacobsen, HG 106, st.tv. har vundet lodtrækningen 
om en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 31. maj og 
deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer. Løsning på november måneds sudoku

Marts 2021

7 4 1 9
5 2 4 1

9 3
1 6 3 9

7 1 6 4
1 5

3 7 8 6
5 6 8 2

SU
D
O

KU
 M

Å
N

ED
EN

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

I mellemtiden arbejder vi videre i udval-
get med at finde på nye arrangementer for 
jer beboere. Og her kommer igen en opfor-
dring til jer. Hvis der skulle være nogen, 
der har nogle ideer til ting, vi kunne lave, 
så læg et brev til Fællesdriftens Aktivitets-
udvalg i Inspektørkontorets postkasse, 
så vil vi se på jeres forslag og evt. føre 
dem ud i livet efter sommerferien eller til 
næste år.

Og til sidst, skulle du være interesseret i 
at være med i Fællesdriftens Aktivitets-
udvalget, så kontakt din bestyrelse i din 
afdeling, som vil sørge for kontakten til 
udvalget. I øjeblikket er vi seks personer, 
men vikunne godt være lidt flere.               

På gensyn og rigtig god påske   

InformatIon
fra fællesdriftens

aktivitetsudvalg
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Slå dig ned med den seneste krimi, smag 
på alverdens køkkener til fællesspisning, 
hyg dig med et brætspil, it, litteraturklub 
eller børneteater. Eller bare kom forbi til 
en snak. Mulighederne er mange på BIB-
LIOTEK+, Høje Gladsaxes nye hus:

- Man kan alt det, man kan på et bibliotek – 
og så kan man meget mere. Vi vil skabe et 
hus, hvor du i højere grad selv er med til at 
skabe indholdet f.eks. i form af aktiviteter 
og arrangementer, forklarer filialleder 
Martin Timmermann Andersen fra Glad-
saxe Bibliotekerne.

BIBLIOTEK+ er ikke som mange andre 
biblioteker. Her er hylder med bøger for 

BIBLIOTEK+ 
meget mere end et bibliotek

Når BIBLIOTEK+ snart åbner på Høje Gladsaxe Torv, 
får du et nyt indbydende mødested, som du selv er 
med til at skabe og forme.  

voksne og børn – og hyggelige læsekroge, 
hvor du kan fordybe dig i de mange mate-
rialer. Men her er også studieceller, små 
og store foreningslokaler, et it-lokale, et 
krearum og sågar et stort køkken, som 
medlemmerne af ́ Mad & Mænd` særligt 
ser frem til at tage i brug, når de mødes for 
at lave mad. Seniorklubben er blandt de 
foreninger, som rykker ind i de nye lokaler 

og som undervejs har været med til forme 
huset:
- Vi har haft mulighed for at se de nye loka-
ler under byggeprocessen, hvor vi kunne 
se omridset af det nye hus. Det levede op 
til vores forventninger og var imponeren-
de. Så nu venter vi bare på genåbningen af 
samfundet, til vi kan tage de nye lokaler 
i brug. Vi glæder os i hvert fald voldsomt 
meget til at få lavet noget dejlig mad og 
have godt socialt samvær i nye og smukke 
rammer, fortæller klubbens formand Gun-
ner Laursen. 

Et nyt mødested
På BIBLIOTEK+ kommer du både til at 
møde biblioteksansatte, medarbejdere fra 
Vores HG samt de lokale foreninger. Her 
er plads til alle, der har lyst til at tage del i 
huset. Ønsket er sammen at skabe et hus, 
der summer af forskellige aktiviteter og 
styrker fællesskabet i området:

- Det er en fordel, at der er et fælles sted, 
man mødes uanset ærinde og på tværs af 
alder, baggrund og interesser. Samtidig 
bliver alle aktiviteter styrket ved, at vi kan 
skabe fælles synergi og bruge hinandens 
forskelligheder og styrker. BIBLIOTEK+ 
er næste skridt i det stærke samarbejde, 
der allerede er i området, forklarer Chri-
stine Bille fra Vores HG.

På Høje Gladsaxe Torv bliver BIBLIO-
TEK+ en synlig del af gadebilledet med 
nemmere og tryggere adgang end det 
tidligere Høje Gladsaxe Bibliotek, som var 
udfordret af placeringen inde i det lukkede 
center. 

- BIBLIOTEK+ bliver et nyt, lokalt sam-
lingssted, hvor du kan deltage på mange 
forskellige niveauer. Du kan læse avis 
og låne bøger, men du kan også deltage 
i eller skabe forskellige aktiviteter f.eks. 
temaaftener og workshops eller bare nyde 
hyggeligt samvær, forklarer Helle Jelstrup 
fra Vores HG, som glæder sig til snart at 
kunne slå dørene op til de nye lokaler. 

BIBLIOTEK+ står efter planen færdig i 
løbet af foråret 2021. På grund af corona-
restriktioner er det endnu uvist, hvilken 
dato huset åbner. Følg med og læs mere på 
gladsaxe.dk/bibliotek.

Vil du vide mere om mulighederne for at 
bruge huset? 
Send en e-mail til hgnythus@gladsaxe.dk.   
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I fem måneder har hestene været i HG 
parken – og de tre unge hopper har 
taget godt imod deres nye område. Det 
har været en kold tid, og derfor har de 
fået en fin og tyk vinterpels. 

Katja Yamakawa, der er dyrepasser i 
daginstitutionen ”Mosen”, og som også 
dagligt ser til naturhestene fortæller: 
”De trives rigtig godt. De opfører sig 
naturligt og kommer rundt i hele folden. 
Men de opholder sig mest på de større 
græsområder. De foretrækker nemlig at 
spise græs. Om vinteren spiser dyrene 
mere varieret og skraber sneen væk for at 
finde græs, men spiser også kviste, knop-
per og lidt bark” 

naturhestene 
i Høje gladsaxe Park 

Undgå fodring
Hestene har altså mad nok i folden, og 
de har derfor ikke brug for at blive fod-
ret. De sulter på ingen måde, og man 
undgår at starte nogle uheldige vaner. 
Heste, der er vant til at blive fodret, bli-
ver opsøgende og vil begynde at tigge. 
Når hestene kommer for tæt på, kan der 
opstå farlige situationer. Ikke mindst 
for børn, der kan blive sparket eller 
væltet, hvis hestene pludseligt bliver 
opskræmte over noget. Tænk derfor 
på alles sikkerhed – og lad være med at 
fodre de vilde heste.

Flere blomster, bier og fugle
Derudover er hestene sat ud i området, 
netop for med deres adfærd at fremme 
naturens kvalitet og blomsterne. Det 

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

kan de kun gøre, hvis de om vinteren 
spiser noget af alt det høje stive seje 
græs. Det er netop det græs, der helst 
skal være væk til foråret, så der er plads 
og lys til de små nye spirende blomster-
planter. ”Jeg håber, at vi allerede denne 
sommer kommer til at se mange flere 
blomster, og med dem flere sommerfugle, 
vilde bier og fugle”, siger biolog Ayla 
Nurkan Gretoft.

”Generelt er de første måneder bare gået 
så godt”, siger Ayla Nurkan Gretoft 
og smiler, og Katja Yamakawa nikker 
”Folk har været nysgerrige, hensynsfulde, 
og vi har fået så mange positive tilbage-
meldinger”. 

Hvis du vil læse mere om hestene og 
baggrunden for projektet, er der mas-
ser af information på 
www.gladsaxe.dk/naturheste  
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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

Vi har ikke det store at berette i denne 
underlige coronatid, som er stille og 
rolig for de fleste af os.

Bestyrelsesmøderne har været aflyst, 
og det, som ikke kunne vente, er blevet 
ordnet over telefonen.

Elevatoren i nummer 11 har fået nyt 
styresystem og kører nu igen til glæde 
for beboerne i både nummer 11 og 13, 
som alle har udvist stor tålmodighed. 
Næste step bliver så renovation af ind-
maden i elevatorstolen.

Vi er så småt begyndt på et termorude-
projekt. Dvs. udskiftning af koblings-
ruderne til termoruder i højhuset mod 
svalegangssiden. Derudover ligeledes 
i stuelejlighederne (inkl. i lavhusene) 
mod havesiden (indbefattet forbedring 

af brystningen under vinduerne). 
Der bliver for øjeblikket afprøvet nye 
vinduer to steder i højhuset – ét med to-
lags og ét med tre-lags termorude. Der 
bliver fremadrettet kun tale om tre-lags 
termoruder.

Forhandlingerne er for øjeblikket i 
gang med rådgiver og med vores ho-
vedafdeling. Projektet vil kunne påbe-
gyndes i år, såfremt det bliver godkendt 
på vores kommende afdelingsmøde.

Det sidste stykke af Byens Arena bliver 
gravet op og omdannet netop nu. Det 
bliver et grønt område med 20 nye 
træer og masser af sommerblomster. 
Dejligt at tænke på og se frem til. 

Vi håber ellers, beboerne har haft det 
rimeligt i coronatiden – uden al for stor 

isolation. En god ting ved vores område 
er de gode muligheder for at gå tur i 
mosen. Vi har fået naturheste – tre søde 
hopper – og det er et stort trækplaster 
for mange besøgende – men med mas-
ser af plads til at holde god afstand.

•	 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)

Vi ønsker alle beboere et godt forår 
– også hvad vaccinationer angår – og 
vi ser fortsat frem til normalisering af 
samfundet.

Mange hilsner 
fra afdelings bestyrelsen  
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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.
lone@hglejerbo.dk

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Det er blevet længere lyst, og det varer 
ikke længe, før at der kommer knop-
per på buske og træer. Kom ud og nyd 
vores skønne område og husk at passe 
på hinanden og holde afstand. Det skal 
nok blive godt igen.

Nyt fra Lejerbos bestyrelse.
Maling og lys i kældrene:
Alle vores kældergange i højhuset og i 
lavhusene er blevet malet. Som mange 
nok har bemærket, har der i løbet af 
vinteren været en masse borestøj. Det 
skyldes, at der er sat metalkanter og 
nye lamper op i kældrene. Det ser rig-
tigt godt ud. 

Parkeringsplads blok 23:
Omlægning af parkeringsplads i blok 
23 er nu færdig. Desværre med et par 

ugers forsinkelse pga. sne og frost, men 
det færdige arbejde ser godt ud.

Opstribning af parkeringsbåse i blok 
17, blok 22 & resten af blok 23 vil blive 
udført her i foråret. Vi tilstræber, at flest 
mulige båse bliver 2,5 m.

Opstribning af blok 21 vil blive udført 
ad hoc, når maleren kan komme til for 
Arne Pedersens materialer/maskiner 
til MgO udskiftning.

MGO i lavhusene:
I lavhusene er der endelig kommet 
gang i udskiftning af MgO-pladerne til 
cembritplader. Alle beboere er blevet 
informeret, og der vil blive sat opslag op 
i de berørte opgange efterhånden, som 
arbejdet skrider frem. Dette arbejde vil 

stå på fra marts og de næste seks må-
neder. Arne Pedersen, som står for det, 
skal ikke have adgang til lejlighederne, 
da arbejdet kun foregår udendørs.

Det har desværre været nødvendigt 
at inddrage en del parkeringspladser i 
blok 21 og 22 til alt deres materiale og 
maskiner. Vi håber, I vil have forståelse 
for det. Det er et projekt, som kommer 
til at strække sig over de næste seks 
måneder. 

Facade blok 17:
Der er nu udvalgt tre lejligheder til prø-
verenovering. Der arbejdes på forskel-
lige løsninger, som vil blive afprøvet, så 
vi til sidst får mulighed for at vælge den 
bedste løsning. Da Gladsaxe Kommune 
har flere krav, der skal tilgodeses, vil 
disse også blive indarbejdet i projektet. 

Affald:
Vores Ejendomsfunktionærer ønsker, 
at flere beboere anvender affaldssorte-
ringen ved affaldsøerne.

Større papkasser må ikke smides ved 
kuberne, men bedes skåret i mindre 
stykker og lagt i Kuben til PAP.

Vi oplever desværre ofte, at papkasser 
og glas smides i skakten. Nogle gange 
sætter pappet sig fast og stopper skak-
ten, så beboerne ikke kan komme af 
med deres affald.  Glasaffald er farligt 
for ejendomsfunktionærerne, da de kan 
skære sig. Glas skal lægges i kuben til 
glas.

HUSK – der må ikke henstilles hus-
holdningsaffald ved kuberne, det skal i 
SKAKTEN.

I blok 17 kan storaffald stilles ned i 
kælderen inden kl. 15, fra mandag til 
torsdag og inden kl. 12 fredag. 
Aldrig lørdag/søndag!

Trine Keis  



1918

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. 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 afhentes mandag i 
ulige uger

Formand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Jeg kunne sætte mit indlæg fra sidste 
år i igen. Vi står i stampe, samfundet 
ligger stadig underdrejet, meget mær-
keligt at være en del af, men det gælder 
jo for os alle. Vi ønsker alle at komme 
tilbage til, hvor vi engang var (for et år 
siden). Vi kunne tage til indkøbscentre, 
en tur til Søborg Torv til en øl eller 
lignende, men pt. er det ikke muligt. 
Jeg håber, vi snart nærmer os en, 
som vi husker det, normal dag. Vi har 
måttet aflyse mange ting på grund af 
forsamlingsforbuddet, afdelingsmøde, 
Sct. Hans aften, pensionisttur og flere 
andre sociale ting – ærgerligt, men 
nødvendigt. Hvis alt kører efter rege-
ringens plan, burde vi kunne afholde 
afdelingsmøde til september, men det 
kan jeg ikke love. Det må tiden vise.

Vinter
Jeg vil godt rose alle vores medarbej-
dere for, at vores HG altid ser fantastisk 
ud, ingen ting ligger og flyder. HG er et 
fantastisk pænt boligområde. Jeg ser 
andre boligområder, hvor det ligner l… 
– og stor tak til vores medarbejdere for, 
at HG ikke ser sådan ud. I disse dage 
hærger vinteren, februar, og endnu 
engang knokler vores medarbejdere 
med at holde fortove og veje fri for sne, 
så vi alle kan komme sikkert rundt, 
super indsats af vores medarbejdere. 
At de også altid har tid til en snak med 
beboerne er bare et ekstra plus.

Vandforbrug
Dette gælder alle, som i alle, i FSB 
HG. Vores vandforbrug, venner, er 

meget højt, vi betaler alt for meget 
for vandforbruget, en halv million kr. 
(500.000,00), mere end man gør i AB 
Gladsaxe, to fuldstændigt identiske 
afdelinger med lige mange lejemål. 
Hvad der er årsagen hertil, kan der 
være mange og sjove kommentarer til, 
men lige her er det vigtige, 500.00,00 
kr. svarer ca. til 2 % huslejestigning, 
vel og mærket hvert år. Penge, som vi 
kunne bruge på noget andet til gavn for 
os selv.

Det skal vi have gjort noget ved, og det 
arbejder vi i bestyrelsen på at finde en 
løsning på, mere herom senere, og hvis 
der er nogen, der har ideer, så skriv 
endelig til os på vores mailadresse.

For at nedbringe vandforbruget er der 
foreløbigt udskiftet ca. 70 % af vores 
toiletter til nye og vandsparende.

Affaldsøer
For et par år siden startede vi i HG 
opsætning af affaldsøer til indsamling 
af papir, pap, metal, plastik, batterier og 
glas. Vi havde i forvejen containere til 
glas, batterier og papir, så denne udvi-
delse af genbrug blev ikke modtaget 
med begejstring, da vi mente, vi gjorde 
et godt stykke arbejde i forvejen, men 
tingene er vendt, og i dag er vi alle i HG 
storydere til vores affaldsøer. Person-

ligt var jeg ikke imod, men skeptisk i 
forhold til affaldsøerne. Det er jeg ikke 
i dag, da tallene taler deres tydelige 
sprog, se længere nede. 

Så løsningen, som vi kender i dag, med 
stor hjælp fra chefinspektøren med 
vores affaldsøer, er bare super god. Vi 
har i HG ni affaldsøer, alle er identiske, 
tømningen af dem er skemalagt, men 
efter en opstart ligger der nu en tøm-
ningsturnus, som fungerer, men den 
kan til enhver tid strammes op. Oplever 
I, at der kunne/burde tømmes oftere, 
kontakt Inspektørkontoret.

Inden I helt står af. Er der nogen, der 
vinder på affaldssorteringen? Ja, mil-
jøet først og fremmest. Men vores med-
arbejdere endnu mere, tænk hvad vi 
sparer dem for at skulle skubbe/slæbe 
rundt på. Vores  medarbejdere har 
rigeligt at se til i forvejen, derfor super 
dejligt, at de bliver fritaget for mange 
tons slæb. Vores daglige affald, som vi 
smider i skakten, er faldet med ca. 10 %, 
så her er der også en besparelse til os.

Fakta:
Totalindsamling fra de ni affaldsøer er 
for et år næsten 200 tons til genbrug.
Den lader vi lige stå et øjeblik.
Tallene for hver enkelte genre:
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Pap 75 ton
Glas 42 ton 
Metal 23 ton
Papir 37 ton
Plastik    8 ton
Batterier ikke oplyst

Svært at forstå, at det bliver til så meget 
genbrugsaffald. Næste udfordring for 
os bliver det daglige affald, det vi kom-
mer i skakten, men det varer år, inden 
der kommer en løsning.

Møder
Mange fysiske møder er det ikke blevet 
til, og dog, i bestyrelsen har vi afholdt 
vores møder i glasoverdækningen 
lige til forsamlingsforbuddet ramte 
os (maks. fem personer), men møder 
holder vi. Alle prøver at få hverdagen til 
at være så normal som muligt, som før 
vi blev ramt af coronavirus. Til trods for 
denne anderledes hverdag, lykkes det 
at få det hele til at fungere, bare på en 
anden måde.

Udskiftning af dørtelefonanlæg
Bestyrelsens arbejde med nyt dørtele-
fonsystem, er vi godt i gang med, derfor 
kan vi meget snart påbegynde monte-
ring af nyt anlæg –  mere her i bladet 
eller ved opslag i opgangene.

Bus 250s
Nu nærmer vi os en beslutning fra regi-
onsrådet om buslinje 250s. Derudover 
skal forslaget om grendeling omkring 
Movia. Vi afventer resultatet, og vi 
håber, det går vores vej, for hvis be-
slutningen bliver negativ, har vi stadig 
tid inden valget til november. Husk, at 
derbåde er kommunal- og regionsvalg.  
Det er i hvert fald vigtigt, at vi til novem-
ber får valgt personer, som vil HG, både 
kommunalt og i regionen.

Vinduespolering af altanskydedøre
Efter påske vil de, der vil, kunne 
tilmelde sig vinduespudsning af skyde-
døre på altanen, tilmelding vil foregå på 
samme måde som i efteråret.

Rigtig god påske
Michael Gravengaard
Beboerformand  

Receptionslokalet i Johns passage 
ved nr. 31
Lokalet udlånes gratis til FSBs beboere. 
Der er et depositum på 500 kr. for nøglen. 
Lokalet må kun bruges i dag timerne. 
Henvendelse til viceværten.

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

Vil du være med? 
Kirken er for alle mennesker
Kirken er åben næsten hver dag. Man  
kan gå ind og tænde et lys eller bare  
nyde roen. 

Kirken er åben hver gang der er guds
tjeneste. Alle må komme ind og være med. 
Man skal ikke være særligt troende 
– man kan også have en anden 
religion. Men kristendom 
og kirke er gæstfrihed. 
Alle kan være med så 
 meget og så lidt du vil. 

Kirken er en familie
Når du har kommet en tid, begynder du 
måske at have lyst til at høre med. Så kan 

du (og dine børn) blive 
døbt. Du får tegnet 

korset på panden 
og hjertet, du si
ger ja til Gud, og 
du får tre hånd
fulde vand i hå

ret. Så er du en af 
familien. 

Voksne får nogle 
ugers undervis

ning, så du kan få 
svar på dine 
 spørgsmål.

Glædelig påske-tid ! 
Når du får dette blad, er vi begyndt at glæde os 
til påske. Påske er ligesom forår – det er noget 
der begynder, og det er noget der bliver ved. 

Påskedag kaldte Gud på sin søn Jesus. “Du har 
givet dit liv for andre – nu giver jeg dig et evigt 
liv!” Det er en total event, noget der sker en 
gang for alle. 

Påsketiden er de næste seks uger til Kristi Him
melfart. Det er en proces, hvor Jesus lærer sine 
venner (os), hvordan man lever et helt nyt liv. 

Pinse er tiden, hvor vi bliver fulde af det ånde
lige, hvor foråret bider sig fast og bliver til som
mer.

HG kirkesider marts 2021.indd   1 11.03.2021   17.02
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Nu kommer fuglene igen 
– Nyt kor starter (forhåbentligt) 
snart i Haraldskirken

Koret synger: 
Sange til hovedet, hjertet og 
kropsglæden. Sange som bor i 
øret efter man har stoppet med 
at synge dem. Sange som kan 
bruges til daglig meditation og 
bøn. Sange til søndagens guds
tjeneste. Sange til at styrke det 
usynlige bånd der er imellem os alle.

Info: Torsdag bliver fast øvedag. Koret er 
åbent for alle uanset sangerfaring. Kor
medlemmerne skal deltage i udvalgte guds
tjenester. Årligt kontingent er kr. 300, 

Er du interesseret – så send en mail med dit 
navn til sg.haraldskirken@gmail.com så vil 
du blive kontaktet når startdatoen er  
fastlagt.

Vi glæder os utroligt meget til, at vi igen 
kan ses og hygge til vores sociale 
arrange menter, men vi afventer stadig, 

hvornår det kan lade sig gøre. Lige 
så snart vi kan invitere jer 

inden for igen, melder vi det 
ud på kirkens Facebook  
“Haraldskirken i Høje 
Gladsaxe” og vores 
hjemmeside.

Folkekirkens 

Feriehjælp 2021 
for pressede børnefamilier

Vi søger familier til årets feriehjælp, der i år er i uge 27

Ønsket er at hjælpe familier, der ellers ikke kan komme afsted på ferieophold ude i  
det smukke Danmark, på grund af manglende økonomi. 

Er det jeres familie? Eller kender du en familie, der kunne have gavn af tilbuddet om en gratis 
 ferieuge, så kontakt hurtigst muligt Line på tlf. 30 32 03 70. 

NB: Eneste krav til familien er, at forældre er på overførselsindkomst svarende til kontanthjælp.

HG 
 Spiser sammen 

og Familiefredag
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Til Pinse Ånder vi frit
PINSEDAG, søndag 23. maj kl. 10  
er der gudstjeneste i det fri ved Haraldskirken! 
For til pinse er det altid sådan, at  
“I al sin glans nu stråler solen”. 
Band og sangere tager nye og gamle sommer 
og pinsesange frem, præsten prædiker kort og 
festligt, brød og vin og fællesskab. 

ANDEN PINSEDAG  
håber kirkerne i hele  
Gladsaxe at mødes kl. 11  
ved Bagsværd Sø  
(Aldershvile Slotspark)  
og holde gudstjeneste  
under bøgetræerne  
med hornorkester og ildpuster og alt  
muligt dejligt. Se på kirkens hjemmeside  
eller facebook, om det bliver virkelighed i år! 

Konfirmation 2022
Hvis du går i 8.klasse efter sommerferien, kan 
du gå til konfirmationsforberedelse i Haralds
kirken. Få dine forældre til at melde dig på 
www.haraldskirken.dk allerede nu – jo før,  
jo bedre. 
Det bliver torsdag eftermiddag hver uge fra 
september til april (undtagen ferierne) på 

små, hyggelige hold, hvor vi kan snakke om alt 
muligt, lave kreative ting og opdage hvad det 
er at være kristen.

Hvis du også vil konfirmeres, bliver det lørdag 
7. maj 2022. Men det behøver du ikke beslutte 
endnu. 

Påskedagene hænger sammen
Hvad handler kristendom om? Det skal 
 opleves. Nok bedst ved at komme til 
 gudstjeneste og alle kan komme ind. 

 8 Palmesøndag 28.3. kl. 10  
Familiegudstjeneste om at tage imod  
det gode og give fred videre 

 8 Skærtorsdag 1.4. kl. 17  
Nadvergudstjeneste om at tage imod  
hinanden og give slip igen

 8 Langfredag 2.4. kl. 10  
Passionsgudstjeneste om den største  
kærlighed – at give sit liv for andre 

 8 Påskedag 4.4. kl. 10  
Festgudstjeneste om at livet er  
stærkere end døden 

 8 Anden Påskedag 5.4. kl. 10  
Meditationsgudstjeneste at følges med 
Gud på livsvandringen 

HG kirkesider marts 2021.indd   2 11.03.2021   17.02
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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 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

Lavhusene 
Vi har udskiftet hegnet ved petanque-
banen og grillpladsen med metalhegn.

Fortov ud for nr. 114 til 118 er blevet bre-
dere, og nyt græs er sået.

Planen er, at der påbegyndes nye lege-
pladser i højhuset og i Firkanten i uge 11.

Venlig hilsen 
Birgit Larsen 3B  

Vedrørende køkkenudskiftningen 
Vi afventer stadig afgørelse fra 
organisationsbestyrelsen samt 
kommunen. Så snart der foreligger 
svar, får I besked på, hvornår vi kan 
gå i gang.

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  
3969 0370 tirsdag og torsdag 

kl. 10-13. Personlig henvendelse 

kun efter aftale

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen 

(MMS) træffes på tlf. 2462 3969 

/ 3969 3969 eller mms@km.dk

HARALDSKIRKEN
w

w
w

.haraldskirken.dk

Se alle de andre detaljer på www.haraldskirken.dk  

… eller download app’en Kirkekalenderen med alle Folkekirkens gudstjenester

MARTS

 23.3 kl. 18:30 Menighedsrådsmøde

 28.3 kl. 10:00 Højmesse, Palmesøndag 

 29.3  kl. 13:30  Lystændingsandagt

APRIL

 1.4 kl. 17:00 Skærtorsdag

 2.4 kl. 10:00  Langfredag

 4.4 kl. 10:00  Påskedag

 5.4 kl. 10:00  2. påskedag

 8.4 kl. 17:30  Musik og Meditation

 11.4 kl. 10:00  Højmesse

 12.4 kl. 13:30  Lystændingsandagt

18.4 kl. 10:00  Højmesse

 19.4 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 25.4 kl. 10:00  Højmesse

 26.4 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 27.4 kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

 30.4 kl. 10:00  Store Bededag

MAJ

 2.5 kl. 10:00  Højmesse

 3.5 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 9.5 kl. 10:00  Højmesse

 10.5 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 13.5 kl. 10:00  Højmesse

 16.5 kl. 10:00  Højmesse

 17.5 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 23.5 kl. 10:00  Højmesse, pinse

 25.5 kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

 30.5 kl. 10:00  Højmesse

 31.5 kl. 13:30  Lystænding

JUNI

 6.6 kl. 10:00 Højmesse

 7.6 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 10.6 kl. 17:30  Musik og Meditation

 13.6 kl. 10:00  Højmesse

 14.6 kl. 13:30  Lystændingsandagt

Ret til ændringer forbeholdes

HG kirkesider marts 2021.indd   4 11.03.2021   17.02
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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 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

Corona
Restriktionerne har betydet, at afde-
lingsbestyrelsen ikke har holdt fysiske 
møder. Vi bruger telefonen, hvis der er 
vigtige ting, der skal drøftes. Vi synes, 
at langt de fleste beboere har været 
gode til at overholde de forskellige 
restriktioner, og flere har hjulpet andre 
med indkøb, ekstra rengøring m.m. 
Tak for det. Vi glæder os alle, til vi kan 
få en normal hverdag igen.

Ansatte
For at undgå smittespredning har vi 
besluttet, at alle vores ansatte bliver 
testet en gang om ugen. Indtil nu har 
der ikke været nogen af dem, der har 
været smittede.

Syng med hver for sig fra altanerne
Vores HG blev kontaktet af DR 1 og 
spurgt, om vi ville deltage i  program-
met Fællessang fredag aften. Vores 
blok blev valgt, og det var rart, at HG 
kom i fjernsynet – for noget positivt.
Der kom klip fra blok 13 med en masse 
glade beboere med flag og lys. Tak 
til beboerne i Høje Gladsaxe ( både 
opgang 41 - 49 og alle jer andre). Vores 
HGs Christine Bille og vores præst 
Morten Miland Samuelsen sang for, og 
det blev en hyggelig aften. 

Brandtrapper
Det går faktisk bedre på vores brand-
trapper, og der er ikke så mange besøg 
i øjeblikket. Det betyder også, at der 

ikke er det store svineri. Vores ansatte 
fortæller, at det mest er cigaretskodder, 
der ligger på trapperne.

Vi fik et godt tilbud på at få trapperne 
vasket, og det har vi sagt ja til. Første 
vask er udført i både blok 11 & 13.

Udover at vores ansatte fejer trapperne, 
vil der fremover blive vasket trapper en 
gang i kvartalet. Den nye belysning på 
brandtrapperne fungerer stadigvæk 
godt, og vi er godt tilfredse med den.

Forstuer på repos'erne
Desværre er der rigtig mange, der har 
noget stående i forstuerne. Der er tale 
om cykler, indkøbsvogne, reoler med 
mere. Det er forbudt i forhold til husor-
denen og brandvedtægterne. Vi beder 
om, at I får flyttet tingene. På forhånd 
tak.

Forstuer
Gulvene i forstuerne får en rensning 
og bliver skuret op. Det bliver vores 
rengøringsfirma, der kommer til at stå 
for dette projekt. Vi håber, at alle bliver 
tilfredse med resultatet.

Der kommer sedler ud senere om, 
hvornår det bliver udført.

Skaktrum
Gulvene i skaktrummene i kælderen er 
blevet malet i begge blokke. Desuden 
blev forstuen foran elevatorerne malet i 
samme omgang. Skaktrummet træng-
te virkelig til en omgang, og vi kunne 
ikke holde en god hygiejne, da vi ikke 
kunne holde gulvene rene. Derfor, også 
set i forhold i coronavirussen, var det 
supervigtigt, at få det lavet.  Vores an-
satte er meget tilfredse med resultatet.

Indbrud
Det er vigtigt, at I ikke lukker folk ind i 
opgangen, når I ikke kender dem. Der 
har i Høje Gladsaxe været forsøgt ind-
brud i lejligheder, og vi har sat politiet 
på sagen. Hjælp jer selv og andre. Lad 
nu ikke fremmede komme ind.

Oplever du noget mistænkeligt, bedes 
du ringe til politiet, det er vigtigt, at vi 
får dem stoppet.

Rigtig god påske.

Flemming Larsen
Formand  
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Vores HG
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Høje Gladsaxe Torv 2B 
Telefon 39 69 36 51

Stefanie Hansen
sthoha@gladsaxe.dk
Telefon: 30 68 53 96

Nikolaj Thomsen
nikras@gladsaxe.dk

21 82 85 93

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

Find os på Facebook 
og www.voreshg.dk

Kære alle
Som I kunne læse i sidste nummer af 
bladet, så sluttede den boligsociale hel-
hedsplan med udgangen af 2020. 

Heldigvis har både boligorganisatio-
nerne og kommunen fundet en løsning, 
så Vores HG kunne fortsætte. 

I den forbindelse har vi sagt farvel til 
Jens efter fire forrygende år her i HG. 
Jens har fået nyt job i Sydhavnen i Kø-
benhavn, hvor han også fremover skal 
arbejde med unge. Kæmpe stort tak til 

Jens for det store arbejde, han har lagt i 
HG. Han vil blive savnet. 

Herunder kan I møde både de nye og 
gamle ansigter i Vores HG. 

Når det nye hus 'Bibliotek+' åbner, flyt-
ter vi kontoret derop.

Vi glæder os til at se jer!   

Jeg hedder 
Christine 
og har været i 

Vores HG siden 
2017 – og er så heldig, 

at jeg fortsat får lov at være en del af 
det skønne område. Ud over ledelse og 
administration, kommer jeg til at foku-
serer på samarbejdet mellem alle de 
mange gode kræfter i og omkring Høje 
Gladsaxe – både i det daglige og på den 
lange bane. Jeg vil også fortsat have 
fokus på trygheden, naboskabet og 
sammenhængskræften – og at fortælle 
de mange gode historier fra området. 
Vores HG flytter jo op i Bibliotek+, som 
giver endnu flere muligheder for spæn-
dende aktiviteter og fællesskab – og så 
glæder vi os til at tage de nye rammer i 
Pulsen i brug og sikre, at I har de bed-
ste muligheder for at lave de aktiviteter, 
som I har lyst til. 

Jeg hedder Helle 
Jelstrup og er 
er ny lokal leder 
af social balance 

i Høje Gladsaxe. 
Jeg har arbejdet syv 

år som leder af social 
koordinering på Grønnemose Skole 
og kender derfor mange borgere og 
samarbejdspartnere. Sammen med 
Christine Bille fra Vores HG udgør vi 

den nye ledelse i Vores HG. Vores HG 
flytter ind i Bibliotek+ i Høje Gladsaxe 
Centret, som er ved at blive ombygget. 
Sammen med bibliotekets filialleder 
Martin Timmermann Andersen bliver 
vi et samlet ledelsesteam i det nye 
spændende mødested Bibliotek+. Jeg 
glæder mig til at vi i Høje Gladsaxe får 
et fantastisk samlingssted for både 
borgere i Høje Gladsaxe og borgere i 
resten af kommunen. Sammen med 
borgerne, Biblioteket, Vores HG og vo-
res samarbejdspartnere kan vi mødes, 
lave mange forskellige aktiviteter og 
udfolde spændende ideer. Jeg glæder 
mig til at ses i det nye hus.

Jeg hedder Majbrit 
Mouridsen. Jeg 
har været ansat i 
Vores HG siden 
2017. Fremover kom-
mer jeg til at støtte op 
om aktiviteter i Beboer-
huset Pulsen og andre beboerdrevne 
aktiviteter i Høje Gladsaxe området 
som f.eks. Kulturklubben, krolf og Fa-
milierul. Samtidig skal jeg fortsat være 
med til at igangsætte og understøtte 
nye initiativer inden for børn, familier, 
fritids- og foreningsliv, ferieaktiviteter, 
Bydelsmødre og hvad der ellers popper 
op af idéer fra borgerne, som kommer i 
det nye Bibliotek+.  
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Skriv eller ring endelig allerede nu, 
hvis du har noget, som du går og drøm-

mer om at sætte i gang i 
området 

Jeg hedder Mo-
nique, jeg er 33 år, 

og jeg har tidligere 
været ansat i Vores HG.  

Sammen med områdets 
mange aktører skal jeg lave inddra-
gende aktiviteter med de unge fra og 
omkring lokalområdet i Bibliotek+. 
Sammen med de unge skal jeg lave 
spændende arrangementer, events 
eller andet, som de unge selv synes 
kunne være sjovt at lave. Udover det 
skal jeg også lave lommepengeprojekt 
og ungeråd – og jeg glæder mig helt 
vildt meget til at komme i gang.
Jeg har tidligere lavet tryghedsarbejde 
i Vores HG, og det skal jeg fortsætte 
med. Det betyder, at jeg samarbejder 
med SSP og lokalpolitiet om at gøre 
Høje Gladsaxe til et trygt og dejligt sted 
at bo. Det gør jeg ved bl.a. at samle in-
formation fra jer beboere, om hvad der 
sker på brandtrapper, svalegange og i 
området generelt, og sende det videre 
til lokalpolitiet. Vi laver også beboer- og 
opgangsmøder efter behov, og så plan-
lægger vi den årlige tryghedsvandring.

Jeg hedder Ste-
fanie. Nogle af jer 
kender mig i forve-
jen, for jeg har været i 
området i 2020 i forbindelse med dia-
betesprojektet. Nu fortsætter jeg som 
sundhedskonsulent i Vores HG, hvor 
jeg sammen med jer skal opstarte nye 
sundhedsfællesskaber. Det kan f.eks. 
være et mad- eller gymnastikhold – alt 
afhængig af hvilke interesser I har. 
Det er også muligt at begynde med 
individuel vejledning med mig, hvis 
du mangler støtte til at tage det første 
skridt mod sundere vaner. Jeg er ud-
dannet klinisk diætist og har en kandi-
dat i lærings- og forandringsprocesser. 
Jeg har stor interesse for at motivere og 
støtte mennesker, der ønsker en sun-
dere livsstil. I kan finde mig i det nye 
hus Bibliotek+ nede ved centret, hvor I 
altid er velkomne til at kigge forbi. I kan 
også ringe til mig på telefonnummer 30 
68 53 96, hvis I allerede nu ved, at I er 
klar til at gå nye sundere vaner i møde. 
Jeg glæder mig til at lære mange flere 
af jer at kende. 

Jeg hedder Maj-
Brit Jæger og er 
netværksmedar-
bejder i ”Vores HG” 

og kommer til at være i det nye bydels-
hus Bibliotek+. Jeg kommer fra et job 
som civil kriminalitetsforebygger i 
Vestegnens Politi, hvor jeg har arbejdet 
med tryghedsskabende og forebyg-
gende indsatser, blandt andet sammen 
med SSP og ”Vores HG”.
Jeg skal i min nye funktion som net-
værksmedarbejder fortsat være en 
del af de tryghedsskabende indsatser 
sammen med SSP og lokalpolitiet her i 
Høje Gladsaxe. 
Jeg kommer også til at arbejde med de 
unge sammen med de andre aktører i 
området og huset. Jeg skal blandt andet 
arbejde med vores lommepengepejobs 
og samarbejde med den kommunale 
fritidsjobindsats om at hjælpe flere 
unge i arbejde, hvilket jeg ved, at rigtig 
mange unge efterspørger.
Der er i Høje Gladsaxe etableret et 
fædrenetværk, som alle fædre er 
meget velkomne til at være en del af. 
Det bliver spændende at kunne byde 
fædregruppen velkommen i det nye 
hus, og jeg håber, at endnu flere fædre 
vil tilslutte sig og bidrage med ideer til 
initiativer, som kan skabe et godt og 
trygt fundament for fædregruppen i 
Høje Gladsaxe.

Hej, Jeg hedder 
Nikolaj. Jeg stu-

derer kriminologi 
og har været studentermedhjæl-
per i Vores HG siden 2019. Jeg arbejder 
med et projekt, der hedder Forebyggel-
se i Fællesskab, hvor vi arbejder med at 
lave gode fællesskaber i Høje Gladsaxe 
som f.eks. Fædregruppen. 

Hej alle,  
Jeg hedder 
Kristine og er 
studentermed-
hjælper i Vores 
HG og studerer 
i øjeblikket på 2. 
semester af kandidaten i 
antropologi. Jeg har været ansat i 
Høje Gladsaxe siden begyndelsen af 
september 2020, hvor jeg bl.a. har lavet 
en undersøgelse om demokratiske og 
beboerdrevne fællesskaber og løst 
forskellige administrative opgaver på 
Grønnemose Skole. Nu rykker jeg med 
op i Bibliotek+, og jeg glæder mig me-
get til at være en del af huset og møde 
jer alle. Vi ses derude.   
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Jeg hedder Monique, og jeg arbejder med tryghed i området 
Hvis I oplever støj eller uro fra brandtrapperne eller ude foran jeres 
vinduer på svalegangene, så må I rigtig gerne kontakte mig enten 
på telefon 26 12 25 44 eller på mail mogeni@gladsaxe.dk 
Én gang om måneden samler jeg al information, som jeg sender 
videre til lokalpolitiet, og vi bruger, så vi – sammen med alle samar-
bejdspartnere – kan målrette tryghedsindsatserne i området. 
Jeg håber, I vil være med og kontakte mig,  både når det er stort 
og småt. 

Man forbliver anonym, 
hvis man gerne vil det.  


OPLEVER DU 
STØJ ELLER URO
PÅ brandtraPPer, svalegange og lignende?
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I Høje Gladsaxe har vi vores helt egen 
fædregruppe, fordi nogle af jer synes det 
ville være en god idé. Det ville Vores HG 
selvfølgelig gerne støtte op om, og der 
blev lavet et samarbejde med UNIG (Ung 
i Gladsaxe, som driver Ungecafeerne), 
hvor vi støtter de seje fædre, der gerne vil 
gøre en forskel for hele Høje Gladsaxe. 

Gruppen handler om at skabe et godt 
netværk og være gode rollemodeller for 
andre fædre i HG. 

fædregruPPe
Imens Coronaen holdt en lille pause i som-
mers, var nogle af fædrene ude at bowle, 
og det er da også tanken, at fædrene i 
fremtiden vil arrangere flere ting som det. 
Det kunne være en fisketur, grillarrange-
ment, en tur på skøjtebanen eller måske 
en snak om det at være far?  

Lige nu består gruppen af fædre i alle 
aldre, og der er også forskellige grunde til, 
at de er med i gruppen. 

Beboerne i Høje Gladsaxe havde fredag 12. februar trodset frostgraderne og 

fundet sangstemmen, festhumøret og flagene frem. 'Fællessang - hver for sig' 

på DR1 havde opdaget, at der i Høje Gladsaxe havde været masser af altan-

fællessang på afstand under coronanedlukningen og havde derfor spurgt, om 

man ikke ville være med i programmet. Derfor var der fest og fællessang både 

på altanerne og i behørig corona-afstand nedenfor sammen med Vores HG og 

Morten fra Haraldskirken.   

fællessang i 

             frostgrader

Jeg er med 
i fædre-
gruppen, 
fordi jeg 
synes det 

er et godt 
projekt. Jeg vil 

gerne være med 
til at styrke integrationen 

i Høje Gladsaxe og samtidig 
brobygge til foreningslivet” 
Michael Jørgensen

Da sproget 
kan være en 
udfordring 
for nogle, 
kan jeg virke 

som brobyg-
ger til de ara-

bisktalende foræl-
dre, da jeg både taler dansk, 
engelsk og arabisk. Jeg håber 
også, at fædregruppen kan få 
flere unge med til aktiviteter 
med deres forældre. 
Ahmad Machaal    

Er du far, og vil du være med? 
Skriv eller ring til Maj-Brit Jæger på tlf.nr: 20 55 92 77  
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Uge 7 stod i vinterferiens tegn, og 
hvor var det dejligt, at mange af 
jer deltog i ferieaktiviteterne i om-
rådet. Der var lagt op til en masse 
udendørs aktiviteter i sneen. Nogle 
var på en spændende skattejagt, 
mens andre varmede sig ved bål 
med hjemmelavede snacks. For 
naturelskerne og skridt-jægerne var 
der gå-konkurrence, og der blev delt 
mange flotte billeder af naturskøn-
ne Høje Gladsaxe på facebooksiden 
”Vores HG”. Tak for det!

Til maj måned i 2022 kommer et nyt 
teaterstykke til Høje Gladsaxe. Stykket 
hedder Beboer og tager udgangspunkt 
i de liv og fortællinger, som findes 
blandt beboerne i Høje Gladsaxe. Der-
for søger Mungo Park alle slags bebo-
ere, unge som gamle, til interviews, der 
kan inspirere til teaterstykket. 

Her ses de glade vin-
dere af skattejagten 
og gå-konkurrencen 
samt et flot bål 
der blev lavet af to 
skønne børn og de-
res familie.   

Nyt teaterstykke 
om Høje Gladsaxe 
– vær med til at Præge det!

Interviewene bliver foretaget af Fahad 
Saeed, der siden september har arbej-
det som Diversity Manager på Teater 
Mungo Park. Det betyder, at han fast 
kommer til at være i Høje Gladsaxe 
med et fokus på at fortælle om teatrets 
aktiviteter.  

Har du lyst til at dele din historie, skal du ikke tøve med at tage fat på 

Fahad via e-mail: fahad@mungopark.dk eller på telefon til tlf: 60468701

tak for en
God 
viNterferie!
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Vil du gerne i gang med nye sunde vaner, men mang-
ler støtte til at tage det første skridt.

Mit navn er Stefanie, og du har måske allerede mødt 
mig i forbindelse med diabetesprojektet sidste år. 
Nu er projektet afsluttet, men jeg fortsætter med 
at være i Høje Gladsaxe, hvor jeg sammen med dig 
sætter fokus på nye sunde vaner. Der bliver løbende 
opstartet nye grupper med fokus på sundhed med 
udgangspunkt i dine ønsker og behov. Det kan f.eks. 
være et gå-hold eller et madlavningshold. Der er også 
mulighed for at begynde med et individuelt forløb 
sammen med mig. 

Du kan også få online vejledning med mig gennem 
App’en Liva, hvor du kan få støtte til at opnå egne 
individuelle mål.
Hvis du gerne vil høre mere, så kontakt mig endelig. 
Jeg giver en kop kaffe og en snak om, hvad der fylder 
for dig.
Jeg kommer til at sidde i det nye hus Bibliotek+. 
Sidder lige nu på ”Vores HG”s kontor, 
Høje Gladsaxe torv 2b.

Kontakt mig på
tlf.: 30 68 53 96 eller e-mail: sthoha@gladsaxe.dk

Der er grønt, så langt øjet 
rækker. Vi har et rigt fugleliv, 
insekter og vilde heste. Der er 
både søer og mange forskel-
lige planter og træer. Naturen 
omkring HG er i særklasse. 
Og i denne corona-tid er man 
ekstra heldig at have sådan en 
baghave at gå ned i. 

Den sætter vi fokus på med en 
fotokonkurrence. 

Konkurrencen løber fra 
tirsdag 23. marts og frem til 
tirsdag 6. april. 
Send dine bedste naturbilleder 
fra HG til voreshg@gmail.com 
eller på Vores HG’s Facebook-
profil. 

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

et tilbud til dig der 
gerne vil i gang med 
nyE SUnDE VanER!

fotokonkurrence: 
vis os HG’s flotte Natur

Vi glæder os til at se jeres billeder.
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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

I efteråret blev Beboerhuset Pulsen reno-
veret og shinet op, som I har kunnet følge 
med i – både her i bladet og på Facebook. 
Det kunne ske, fordi Vores HG havde 
fået støtte af Lions Gladsaxe, og fordi en 
masse af jer beboere har givet jeres idéer 
til, hvordan det skulle se ud både i en Face-
bookgruppe, men også i små grupper, der 
mødtes og besluttede sig for de endelige 

beboerHuset PulseN er blevet

valg. Der er blevet valgt og samlet møbler, 
valgt planter, indrettet, ryddet op og sat 
på plads. Det er simpelt hen blevet så flot, 
hyggeligt og funktionelt – TUSIND tak til 
alle, som har hjulpet til. Her kan I se nogle 
billeder af, hvordan der ser ud nu. 
Vi glæder os rigtig meget til at kunne åbne 
op igen og tage det i brug sammen med jer, 
når Corona’en tillader det.    

sHiNet
      oP!
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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

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. Midlertidigt lukket på grund af corona.

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:
Vakant

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


