
Høje Gladsaxe Bladet 3
Juni 2019

 Sommerferieaktiviteter

 Sankt Hans

 BonBonland

 Betonrenovering



2

Seniorklubberne i Høje Gladsaxe 
Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg. Læs mere på www.SeniorklubberneHG.dk 

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

 
Pc-hjælp for seniorer og  
førtidspensionister. 

 Har du problemer  
med din pc, tablet,  
iPad eller smartphone? 

 Er der noget, der driller? 
 Behøver du hjælp til en opgave? 
 Lær at bruge din enhed bedre. 
 Få hjælp til opsætning af en pc. 

Kom som du er og få gratis hjælp fra 
flere dygtige frivillige. Tag dit udstyr 
med. Vi har også pc’er, du kan bruge. 
Der er socialt samvær. 
Åbent onsdage kl. 13-16 undtagen 
helligdage. Lukket i juli. 
Kontakt: Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04 
E-mail: poulksoegaard@gmail.com  
 

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

Aktivitetskredsen i Høje Gladsaxe 
Aktivitetskredsen har flere  
grupper, der hygger sig  
med kortspil, gåture, strik, 
broderi, syning, litteratur  
og skovture. 
Mandag: Litteraturklubben - kl. 10-13. 
Vi læser og diskuterer romaner. 
Tirsdag: Strikkeklubben - kl. 11-16. Vi 
hygger os med håndarbejde. 
Torsdag: Malerholdet - kl. 10-16. 
Torsdag: Gåtursholdet - kl. 10 - se 
hvorfra på hjemmesiden. 
Første torsdag i måneden er der ban-
kospil. 
 
 
  
Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48 
E-mail: ulla.reitz@gmail.com  

Verdens Kvinder i Gladsaxe 
Vi er kvinder af alle nationa- 
liteter. Vi har socialt samvær, 
laver mange spændende for- 
mer for håndarbejde såsom syning, 
perlebroderi, strikning, smykker og 
andet kreativt. Vi diskuterer hinan-
dens kulturer. Der foregår kulturel ud-
veksling.  
Åbent: fredag kl. 11:00-15:00. Første 
fredag i måneden arrangeres fælles-
spisning. Vi serverer morgenmad hver 
gang - blandt andet frugt og ost.  
Kontakt: Zara Jensen, tlf. 91 69 96 68. 

Kom til 30-års jubilæum i Aktivitetskred-
sen lørdag den 17. august kl. 11-15. Alle 
er velkomne til kaffe og kage! 



Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 3 omdeles tirsdag 18. juni. Såfremt noget 
ekstraordinært ikke indtræffer, er der deadline for 
nr. 4 2019 søndag 1. september, og bladet omdeles 
tirsdag 17 september.

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

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

Informationsudvalget.

18. juni

HG bladet udkommer

23. juni kl. 17.30-22.00

Sankt Hans

(se opslag i opgangene)

3. august

BonBonland

(se opslag i opgangene)

2. september

3B afdelingsmøde

Forsidefotos: Ø. Mosen Rundt. M. Affaldsindsamling. N. Enjoy the Power

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen
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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 – møder 
i april og maj måned 2019

De stående udvalg
Det nye 'Aktivitetsudvalget' har fået 
afholdt et møde, hvor de har planlagt de 
kommende arrangementer, herunder 
rammerne for Sankt Hans samt som-
merturen til forlystelsesparken Bonbon 
Land. Der mangler fortsat frivillige til 
udvalget.

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

Parkudvalget har afholdt møde om 
vedligeholdelsen af fællesområderne. 
Forretningsudvalget har en dialog om 
de forskellige punkter, som Parkud-
valgt indstiller. Der var flere mindre 
sager, der blev godkendt – herunder 
blodbøg ved nr. 22, nye borde til grill-
pladserne, nye vejspejle på stamvejen, 
rhododendronbed ved Larsens Plads 
samt en konstatering af, at kommunens 
opretning langs vejen ved 2B ikke er 
faldet særlig heldigt ud.

Situationen i bebyggelsen
Forretningsudvalget (FU) har meget 
fokus på trygheden i Høje Gladsaxe, 
og er i den forbindelse opmærksom på 
uro blandt de unge – herunder især på 
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brandtrapper og svalegange, som giver 
stor utryghed blandt alle de øvrige 
beboere. Umiddelbart er der en lille 
bedring, der nok skal tilskrives ind-
førelse af øget adgangskontrol i flere 
afdelinger og en forbedret indsats fra 
politiet. Læs mere om dette andet sted 
i bladet, i indlæg fra politiet og under 
Vores HG om tryghedsvandringen.
Det er dog fortsat meget vigtigt, at 
disse forhold bliver anmeldt til politiet, 
både fordi de kan gøre noget ved det, 
men også fordi, det bliver registreret i 
politiets statistikker, som bruges til at 
tildele politiressourcer. Det vigtigste 
er, at man selv anmelder – og husk 
at der kan anmeldes ”anonymt” via 
Inspektørkontoret. Vi har fået oplyst af 
politiet, at de har meget fokus på anmel-
delser. Enten følger de op på det med 
det samme, ellers vil lokalpolitiet følge 
op på det morgenen efter anmeldelsen.

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

opgørelse over timeforbrug.
 Orientering om diverse 

personaleforhold / 
Inspektørfunktionen.

 Dialog om ekstra priser på vask, 
hvor grænsen på 350 kr. fastholdes.

 Dialog om bus 250S – stoppested på 
Hillerødmotorvejen.

 Fællesanbringelse af likvide midler 
– revisorerklæring, som bekræfter 
dette.

 Fælles betonvedligeholdelsesplan 
– status på de kommende arbejder i 
2019. Se orientering om udførelsen 
andet sted i bladet.

 Ny renovationsordning – ændring i 
dagrenovationsafhentning er faldet 
nogenlunde på plads, og de syv 
nye nedgravede affaldsstationer til 
fraktioner er nu også ved at være på 
plads.

 Salg af institutionerne – orientering 
om status.

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

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

 Dialog om Fællesmøde med 
kommunen og de almene 
boligorganisationer i Gladsaxe.

Referent: Jesper Loose Smith 
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På bålpladsen vil der være boder og musik.

Bålet tændes omkring kl. 21.

Se oplag i opgangene.

 
 

SANKT HANS

 SØNDAG DEN 23. JUNI KL. 17.30-22.00



SANKT HANS

 SØNDAG DEN 23. JUNI KL. 17.30-22.00

SOMMERTUREN GÅR TIL 

BONBONLAND

LØRDAG DEN 3. AUGUST 

FRA HØJE GLADSAXE CENTERET

SE OPSLAG I 

OPGANGENE
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I perioden juni til oktober vil der blive 
foretaget følgende: 

 Nordsiden vil blive renoveret på nr. 
41-49, 51-59 og 61-69 – vi er i gang

 Tagene over altaner vil blive skiftet 
på husene med nr. 68-126 – vi er i 
gang

 Der kan også forekomme enkelte 
reparationsarbejder på de øvrige 
blokke – men de vil være kortvarige 
og vil formentlig involvere, at 
gitteret på svalegangene løsnes og 
monteres igen. Vi skal være helt 
sikre.

 Vi har også et reparationsarbejde 
på sydsiden – vi skal have repareret 
membranen i den store tagrende 
på 1. sal. Læg mærke til opslag i 
opgangene – der vil kunne komme 
indkik fra arbejdsfolkene på 1. sal.

Alt dette vil være forstyrrende, og der 
vil blive hængt net op på nr. 41-49, 51-59 
og 61-69 nordside for at sikre, at der 
ikke er noget, der falder ned. Disse net 
tager en del af lyset men de er nødven-

dige og vil kun være der, når vi skal 
bruge dem. 

Håndværkere er instrueret i, at de kun 
må larme mellem kl. 8 og kl. 17. De må 
gerne udføre ikke støjende arbejder fra 
kl. 7.00 til kl. 19 på hverdage.

De skal rydde op efter sig hver dag og 
må ikke feje. De må gerne støvsuge og 
vaske med vand.

Der vil komme opslag i de enkelte op-
gange om, hvornår arbejdet pågår.
Håber I kan leve med generne – vi 
regner med at være helt færdige i løbet 
af denne sommer/efterår også med 
altanarbejderne i firkanten.

Vinduer vil blive dækket af ved hed-
vandsafrensning – dog skete det ikke 
på blok 11, som i stedet vil få pudset 
vinduerne snarest.

God sommer 
Inspektørkontoret 

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

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Formand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Sikke et forår, vi har haft. Super april, 
lidt mindre super maj, og nu håber 
jeg på en super sommer. Valg til EU 
og folketinget er overstået – bliver det 
bedre? Måske. Næste valg om to år er 
måske vigtigere for os, nærdemokrati, 
altså kommunalvalg, jeg mener stadig 
at vi skal stille lokale folk op og stemme 
på dem for at passe på HG.
 
Ghettoliste
Mange ved ikke, af gode grunde, hvilke 
kriterier, der gælder for at havne på 
den LEDE ghettoliste, som i yderste 
konsekvens kan betyde, at der i et bolig-
område skal rives boligblokke ned. Nye 
boligblokke opføres af private udlejere 
og lignende, med stigende husleje til 
følge. Der er fem kriterier, man skal 

”opfylde” for at havne/komme på ghet-
tolisten.  Så for god ordens skyld har jeg 
her medtaget reglerne for at komme på 
ghettolisten. De følger her. 

1.  Tilknytning til arbejdsmarked 
eller uddannelse.
Andelen af 18-64-årige uden tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet eller uddan-
nelse overstiger 40 pct. (gennemsnitlig 
for de seneste to år).

2. Gennemført uddannelse
Andelen af beboere i alderen 30-59 år, 
der alene har en grunduddannelse, 
overstiger 50 procent af samtlige bebo-
ere i samme aldersgruppe.
Det vil kun være uddannelser, der er 
taget eller godkendt i Danmark, der 
tæller. Formålet er at sikre, at uddan-
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nelserne kan bruges til at få arbejde i 
det danske samfund. Derudover skal 
minimum 60 procent have en grund-
skoleuddannelse.

3.Indkomst
Den gennemsnitlige bruttoindkomst 
for skattepligtige i alderen 15-64 år 
i området eksklusive uddannelses-
søgende er mindre end 55 procent af 
den gennemsnitlige bruttoindkomst for 
samme gruppe i regionen.

4. Kriminalitet
Andelen af beboere på 18 år og derover 
dømt for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende 
stoffer udgør mindst tre gange lands-
gennemsnittet opgjort som gennemsnit 
over de seneste to år.

5. Ikke vestlige beboere
Andelen af indvandrere og efterkom-
mere fra ikke vestlige lande overstiger 
50 procent.

For at komme på ghettolisten, skal man 
kunne sætte flueben ved tre af kriteri-
erne, hvordan ser det ud i HG?

Hvis jeg gennemgår de kriterier, der er 
opsat for at komme på ghettolisten, er 
vi meget tæt på ved punkt fem. Andre 
kriterier er der stadig langt til, men 
det er vigtigt at være på forkant med 

tingene. Det er klart, at kommer vi i mål 
med første kriterier, for mange frem-
mede i HG, så følger de andre kriterier 
efter rimeligt hurtigt.

Er alt dette skrevet af racistiske årsa-
ger? NEJ, overhovedet ikke, tværti-
mod, men vi har et kæmpe problem  
med, at vi ikke ligner det store sam-
fund, hvor der er mindre end ti procent 
fremmede –  i HG er vi snart 50 procent 
fremmede – total skævvridning og slet 
ikke i orden. Sammenligningen med 
det store samfund handler ikke om 
økonomi, men  om beboersammensæt-
ning, og det kan i værste fald komme til 
at betyde, at vi havner på ghettolisten, 
hvilket kan betyde, at andre (kom-
mune/stat) kan bestemme, hvordan 
HG kommer til at se ud i fremtiden, 
uden at vi har større  indflydelse på 
det. 60 procent af vores bygninger kan 
blive revet ned. Hvor man vil gøre af de 
mennesker, der skal fraflytte HG, vides 
ikke. Der er med ghettolisten udviklet 
en måde, hvorpå kan man få has på den 
almene sektor, som er en torn i øjet på 
mange politikere på borgen. Der kan 
skrues på kritierene, så det til sidst er 
umuligt for den almene sektor at fort-
sætte på den måde, vi kender i dag. Et 
andet ord for det er privatisering, noget 
som den borgerlige del af Christians-
borg gerne vil. Så i stedet for at afskaffe 
os, afmonterer de os stille og roligt. 
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Hvem husker ikke Landsbyggefonden, 
som blev tømt for mange millioner, 300 
af slagsen, da den borgerlige regering 
overtog i starten af nullerne.

Det er ikke en situation, jeg ønsker, og 
det tror jeg heller ikke, I gør. Lad os stå 
sammen om vores HG og den almene 
sektor, så det også fremover er et fedt 
sted at bo, og være en del af den almene 
boligsektor.

Desværre er der i Gladsaxe Kommune 
ansatte og folkevalgte, der ikke er helt 
med på betydningen af ghettolistens 
sorte side. Vi gør, hvad vi kan i alle 
bestyrelser i HG for at råbe de pågæl-
dende ansatte og folkevalgte op. Det er 
en svær opgave, men vi giver ikke op.

Sidste fejlskud blev leveret af Socialde-
mokratiet i den netop overståede valg-
kamp. De vil bygge 110.000 nye billige 
boliger. For det første kan det ikke lade 
sig gøre med de lønninger og priser 
på byggematerialer, vi har i Danmark. 
Det ville Ritt Bjerregaard også for 
mange år siden, og det blev heller ikke 
til noget. Valgflæsk af værste skuffe. 
Med 110.000 nye boliger holdt op imod 
nedrevne boliger på grund af ghettoli-
sten er behovet for nye almene boliger 
endnu større.  Alle I politikere – tag jer 
sammen. Det, I foreslår, er simpelthen 
ikke godt nok.

Tryghedsvandring
Med deltagelse af politi, borgmester, 
kommunale embedsfolk, direktører, 
beboerdemokrater og de vigtigste, 
nemlig beboerne, blev det til ca. 85 per-
soner, der deltog i tryghedsvandringen 
i april. Flot at så mange deltog. Mange 
ting blev noteret og vil blive rettet til.

At der hver dag ved lille center kommer 
mange unge i store biler og står og rå-
ber og snakker i timer, gør området ved 
lille center til et absolut utrygt område. 
I den forbindelse er det vigtigt at gøre 
opmærksom på den massive hvervning 
af børn, jeres børn, til bandemiljøet. 
Det foregår hver dag. Det er den direkte 
vej ind på den kriminelle løbebane med 
alt, hvad det indebærer. 
Derfor pas nu på jeres børn, så de ikke 
ender i kriminalitet.

Vinduer mod svalegang
I starten af maj startede ombygningen 
af vinduespartier ved svalegangene, 
et projekt, vi i bestyrelsen har arbejdet 
hårdt for skulle lykkes, og nu er vi i 
løbet af sommeren i mål, skønt. Den 
isolering, der var under vinduerne 
ved svalegangen, 50 mm, var mere 
eller mindre faldet sammen. Mellem 
vinduesrammen og betonen var der 
ikke isolering, og vindspærren var ikke 
tilstede. Nu er de gamle eternitplader 
taget ned og kørt væk, som forskrif-
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terne siger. Ny isolering, 100 mm, vind-
spærring, og til sidst nye Rockwoolpla-
der. Mellem trærammen og betonen er 
der isoleret og ny tætningsliste opsat. 
Jeg glæder mig ikke til vinter, og dog, 
det bliver spændende at se forskellen, 
øhh, mærke selvfølgelig.

Garagegårde
Træbeklædningen på garagegårdenes  
nordside ser ikke pæn ud, så i løbet af 
sommeren bliver træbeklædningen 
gennemgået, malet og frisket op.

Sankt Hans
Helt som vi plejer, er der igen i år Sankt 
Hans i HG med bål, salg af mad, pølser 
og drikkevarer. Se opslag i opgangene.

Sortering af affald
Det går godt med at sortere i vores 
containere, næsten for godt, de er fyldt 
op, inden terminen for tømning bliver 
nået. Dette har chefinspektøren fokus 
på, så intervallet mellem tømninger 

kan blive justeret. Det næste, Gladsaxe 
Kommune mener vi skal til, er at 
sortere madaffald. Jeg kan ikke se, det 
kommer til at fungere i vores dagligdag. 
Affald fra 2000 lejemål, 4500 personer, 
det bliver til noget madaffald, som skal 
samles et sted. Forestil jer stanken af 
råddent affald en varm sommerdag, 
hvor affaldet har været samlet i en uge, 
jeg mangler ord.

I ønskes alle en rigtig god og forhåbent-
lig varm sommer

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.

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
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Nyt fra 3B
3B
Vicevært: Mohammed Fadail
kontor Høje Gladsaxe 104, st. 
Telefon 39 67 72 60 
E-mail vv-3b@fd-hg.dk
Mandag til fredag kl. 09.00-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Afdelingsformand:
Formand Birgit Olin, HG 25, 11.tv. 
(kontoret) Telefon 39 67 72 06
fb3037@mail.dk
Højhus  blok 15: Nr. 21-29
Kontakt: Birgit Olin, 
 HG 25, 11. tv. 
 Telefon 39 67 72 06
Firkanten  blok 27: Nr. 84-94
 blok 31: Nr. 96-104
 blok 32: Nr. 106-114
 blok 28: Nr. 116-126

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.

Vi har haft markvandring 
den 25. april 2019
Højhuset
 Der kommer to nye p-pladser og 

plads til to rækker indkøbsvogne ud 
for nr. 25.

 Bedene foran vinduerne ud mod 
p-plads, skal have nye planter.

 Der bliver indkøbt to nye 
basketballnet til boldbanen,

 Der kommer et firma ud og ser på 
vores legepladser, så vi kan få ideer 
til, hvad den skal bestå af fremover. 
(det gælder også i Firkanten).

Lavhusene
 Klatrestativ er råddent flere steder.
 Der bliver bygget et affaldsskur 

ved nr. 114, der hvor der allerede er 
affaldsopsamling.

 NØDRÅB fra gårdmænd og 
vicevært. Folk presser stadig 
papkasser ned i skakten, selvom der 
er sat nye nedgravede containere 
op.

 Vi så desværre masser af papaffald 
i kælderen i højhuset på vores 
markvandring. Det er ikke i orden. 
Måske er det en god ide at invitere 
alle 3B's beboere til et møde om 
affaldssortering.

 Der er stadig mange, som enten 
ikke bruger affaldsposerne til 
skakten, eller også glemmer de 
at lukke affaldsposerne med en 
knude, så vicevært og gårdmænd 
bliver svinet til.
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Altanerne
 Det er ikke noget kønt syn, der 

møder en, når man kører ind i 
Firkanten. Jeg tænker på vores 
altaner. De ligner mange steder en 
opmagasinering med flyttekasser 
m.m. Men heldigvis ser de fleste 
altaner pæne og ryddelige ud.

 Husk, at der ikke må tørres tøj på 
det blå metalgitter på altanerne, og 
der må heller ikke bores i det blå 
metal.

Mosen rundt
Vi har afholdt 'Mosen rundt' søndag 
den 26. maj 2019. Der mødte i alt 21 
beboere op.  Vi fik gået en lille tur. Vej-
ret var ikke helt med os, men så ventede 
der os en god frokost bagefter. Alt i alt 
en hyggelig dag.

3B's afd. bestyrelse ønsker alle en god 
og varm sommer. 

Afdelingsmødet bliver 
den 2. september 2019, så 
sæt kryds i kalenderen nu.

M V H
Birgit Larsen 

Der mangler en beboerrepræsentant fra 3B, 
som kunne tænke sig at komme med  i 

aktivitetsudvalget.
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MOSEN RUNDT

Søndag den 26 maj var det den årlige tur 
mosen rundt med 3b Motion og kondiklub, 
vejret var dog ikke helt med os, men vi var 
da 20, der var med, og igen havde motion/
kondiklubbens bestyrelse sørget for dejlig 
mad og hygge. Tusind tak for det, vi glæder 
os allerede til næste år 
Jane Jandu
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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
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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. 09.00-10.00 
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

27. maj holdt vi ordinært afdelingsmø-
de. Der var et rimeligt godt fremmøde 
fra 37 lejemål. 

Formanden, Henning Schütt, indledte 
med at fortælle, at vores afdeling er 
præcis 55 år gammel – derfor fik vi alle 
en nøglering med AAB-snor.                
                                                                                                                        
Hermed følger et forkortet referat af 
mødet. Et mere uddybende referat kan 
rekvireres via afdelingsbestyrelsen. 

Som dirigent valgtes Charles fra OB 
(organisations bestyrelsen i AAB), 
derudover er han selv beboer i AAB 
afd. 60.

Formanden fremlagde sin beretning. 
Heraf fremgik det bl.a., at FD (Fælles-
driften) har solgt tre institutioner til 
kommunen, hvoraf AAB forventer at få 
ca. 4,9 mio., der vil indgå som midler til 
vores drift.                                            

HG's gode samarbejde med politi og 
kommune (via Helhedsplanen) blev 
også nævnt.                                                               

Vores formand kom derudover ind på 
ændringerne i bestyrelsesarbejdet. 
Der er (fra vores hovedafdeling: Bolig-
foreningen AAB) kommet meget mere 
administration og egenkontrol samt et 
hav af cirkulærer. Det er derfor et langt 
større – og mindre overskueligt – ar-
bejde end tidligere.                                                                    
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I kølvandet på beretningen var der 
flere spørgsmål og drøftelser – bl.a. 
omkring bus 250S. Det er en realitet, at 
vi (med stor beklagelse) mister denne 
bus. Andre busser kommer til, dog 
ingen med forbindelse til Forum. 

Dørtelefonerne blev også omtalt. Den 
13. maj var diverse udbud modtaget. 
I nuværende periode besluttes det, 
hvilket udbud/firma, der skal stå for 
arbejdet, som påbegyndes snarest.                

Beretningen blev godkendt.                                    

Martin fra AAB fremlagde årsregnska-
bet og budgettet, som blev godkendt.                                                                           
Forslag fra bestyrelsen til ændring af 
punkter i vores 'Husorden' blev godta-
get. Alle beboere får den nye husorden i 
løbet af sommeren.                                           
                                                                                             
To bestyrelsesmedlemmer blev 
genvalgt: Afd. kasserer Kai Niel-
sen og Charlotte Lind Hansen.                                         

Der var kampvalg mellem Jesper 
Plambech (fra bestyrelsen) og Kristian 
Niebuhr, som stillede op. 

Sidstnævnte blev valgt ind i bestyrel-
sen. 1. suppl. Heidi Korp Drejer blev 
også genvalgt.                                  

Charlotte fra bestyrelsen oplyste om, at 
der vil blive en sommerudflugt til Hun-
dested for 60+ i august måned. Dato 
kommer senere.   

Til referatet tilføjes: En STOR TAK 
til Jesper Plambech for hans arbejde i 
bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker alle beboere en 
fortsat god sommer og Skt. Hans – 
uden for megen regn.    
                                                                                                                  
På bestyrelsens vegne, 
Ida Foghmar - 29/5 2019                                                                                                          

•	 Tilslutning	af	vaske-	og	
opvaskemaskiner

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

•	 Find	inspiration	på	vores	
linksamling	eller	kontakt	os

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

info@varmeogvand.dk
www.varmeogvand.dk

(tidligere	Svend	Breils	Eftf.	ApS)
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Nyt fra Lejerbo
Lejerbo

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

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

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Tirsdag den 14. maj 2019
Antal beboere 74
Antal stemmesedler 148

1. Valg af dirigent:
- Ivan valgt

2. Valg af stemmeudvalg:
- Ole Holst, Henny Wermuth og Egon 

Pedersen

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning:
- Formanden fremlægger beretningen, 

og forslår, at den fremover skal være til 
efterretning. Den er et udtryk for året, der 
er gået, og hvad vi har/skal beskæftige os 
med.

- Alt det administrative om køkkener er i fuld 
gang, vi forventer det bliver sat i værk fra 
august.

- MGO afventer forsat byggeskadefonden.
 Der er lavet et tillæg til kontrakten med 

KONE, så fremover, hvis nogle sidder fast i 

vores elevatorer, går kaldet til KONE, og de 
kontakter vores vagter, som rykker ud og 
hjælper folk ud.

 Spørgsmål til beretningen:
- Bjarne Wermuth HG. 7 De forslag, der er i 

beretningen, skal der stemmes om.

4. Fremlæggelse af regnskab 2017 - 2018:
- Forvaltningskonsulent fra Lejerbo Anna 

Møller fremlægger regnskab.
- Underskud på 185.697 kr.
 Spørgsmål til regnskabet:
- Ingen spørgsmål

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 
2019-2020: 

- Forvaltningskonsulent fra Lejerbo Anna 
Møller fremlægger driftbudget.

 Spørgsmål til budget:
- Bjarne 7.8 TV konto 109 renovation, hvorfor 

er den steget, når vi sorterer affald? Der 
er blevet reduceret i container, fortsat 
opfordring til at sortere affald.

Referat fra Afdelingsmøde Lejerbo afd.15-0 Høje Gladsaxe
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- Gerda 5.1 TV der er problemer med at 
komme af med pap. Der arbejdes på en 
løsning til at få tømt ekstra gange.

- Kate 5.15 th. spørgsmål om skiltning, dette 
skal tages under evt.

- Budget blev enstemmigt godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag:
- Forslag 1. Nye vinduer mod svalegangen i 

højhus 
- Forslag bliver trukket tilbage, da der er 

samme forslag under nr. 6.

- Forslag 2.1. Taxa væk 
- Dette kan vi ikke gøre noget ved, hvis 

ejer bor i Lejerbo, og den overholder 
vægtgrænsen. Dette er en Fællesdrift- 
opgave. 

- Kim 5.12.th dette er ikke et forslag.

- Forslag 2.2: Hvornår kan vi komme ud af 
WAOO:

- Vi kan først komme ud af det i 2021, hvor det 
ville komme til at koste en masse penge. 

- Bent 22 st.tv bedre service hos Yousee. 
- Helge. Der er kæmpe problemer med 

Yousee rundt omkring i HG.You See kører 
på de gamle coax kabler. WAOO fungerer 
både på TV og fibernetforbindelserne.

- Forslag 3: Parkering 
- Dette forslag trækkes.

- Forslag 4.1: Dørtelefoner med 
efternavne

- Marethe 3.12 tv. Dørtelefoner virker ikke. 
- Håndværkerne skulle meget gerne komme 

i morgen den 15-05-19, problemer med 
garantien, derfor det har trukket ud. Ivan 
bekræfter, at det vil blive lavet nu, ligeså dør 
i nr.9 sydside. Kontakt Brian ved problemer.

- Gerda Jacobsen 5.1.tv. Der er ikke plads til 
hele navnet. Dette er afprøvet, og der skulle 
være plads.

- Forslag godkendt

- Forslag 4.2: Udluftning i vaskeri 16
- Inspektør og formand finder en løsning på 

dette.
- Filter er aldrig blevet renset, dette kigger 

inspektør på.
- Karsten Hansen 5.13.th.  Der skal gøres 

noget ved dette.
- Hans Nielsen 5.st.th. Blev afspærret da der 

var ballade.

- Forslag 5: Parkeringsplads blok 17
- Bjarne Wermuth fremlægger sit 

forslag med en planche omkring flere 
parkeringspladser ved blok 17, i stedet for 
de 122 som der er nu, ville der bagefter 
være 162. Hvis forslag bliver godkendt, skal 
tilbuddet i udbud.

- Finn Jørgensen 38 3.th . Hvad er bredden 
tilbage på fortovet? Der kommer til at være 4 
m. mellem cykelstativ og opgange.

- Inge 9. Forkert at alle træer skal væk.
- Nanny 20.3 th. MC ville ikke holde længst 

væk i hjørnet, i stedet for ville de tage en hel 
plads.

- Formand nervøs for, om brandbiler kan 
komme til, MC-parkering er lagt bevidst 
ved container, så folk kan holde styr på 
deres MC.

- Bjarne Wermuth 7. oplyser, at mange af 
træerne er dårlige og skal væk.

- Bjarne oplyser, at hvis der er en MC-
parkering, skal MC holde der.

- Trine Keis 24 st.th. forklarer, hvorfor MC-
parkering er placeret, hvor den er.

- Finn Jørgensen 38 spørger, om der er sat 
penge af til det.

- Formand fortæller, at der er dialog med 
kommunen om Byens Arena og muligheden 
for parkering der. Der kunne være ca. 
20 pladser til bla. delebiler, el-biler og 
almindelige parkeringspladser.
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- Bjarne mener, der er taget højde for 
brandbiler osv.

- Karsten Hansen 5.13.th. Ulemper med 
forlygter i stuelejlighederne, hvis bilerne 
holder med front mod blokken.

- Når betonrenovering er slut, bliver der lavet 
parkering i garagegården.

- Nanny 20.3 th. Godt tiltag, der skal arbejdes 
videre med dette i bestyrelsen, spørg 
kommune osv.

- Forslag blev ikke godkendt. 42 ja, 64 nej, 10 
blanke.

- Forslag 6: Nye vinduer på højhuses 
nordside udskiftes:

- Finn 40 3. th. Der skal arbejdes videre med 
det, og hvad prisen ville blive.

- Lilian 1. 4.Vinduerne er utætte.
- Karsten Hansen 5.13.th. Kan der hentes 

tilskud nogen steder, da der kan opnås 
energibesparelse.

- Bestyrelsen pålægges at finde pris på 
bøsninger, vinduer, tilskud osv. Og så skal 
der stemmes om det i 2020.

- Forslag vedtaget, således at bestyrelsen 
arbejder med det.

- Forslag 7: Lejerbos pensionistudflugt
- Helge orienterer om bestyrelsens holdning 

til pensionistudflugten. 
- Trine følger op med, at der kan sidde 

beboere med psykiske udfordringer, 
klippekort- ordning eller, som er 
gangbesværede, og dermed kan have brug 
for en ledsager.

- 24 ja, 86 nej, og 5 blanke
- Forslag forkastet

- Forslag 8: Husorden
- Når regler bliver brudt, skal der ske 

konsekvens.
- Finn 40 3 th. Bestyrelsens opgave er 

at behandle de klager, der kommer til 
bestyrelsen. Ikke bestyrelsesopgave at 
gøre noget andet.

- Lilian 1 4 tv. Hunde er ikke tilladt, hvorfor 
bliver der gået tur med dem her.

- Ifølge Lejerbo må bestyrelsen ikke gå ind 
i de klager, der er, det skal ske skriftligt 
igennem Lejerbo.

- Helge 10 st. Der findes en formular på 
Lejerbos hjemmeside og hos inspektøren, 
den skal skrives og indsendes med mindst 2 
underskrifter, ikke fra samme husstand.

- Hvis bestyrelsen ser nogle forhold, skal der 
handles på det. Lejerbo skal underrettes.

- Nanny 20 3 th. Hvordan håndterer man, 
hundeluftning kl. 6 om morgenen. Ved ikke, 
hvor beboeren bor.

- Kate 5.15 th. Beboerne er bange for at 
skrive under på klagen.

- Bent 22 st.tv Det har altid været et problem.
- Lilian 1.4 tv. Nogle altaner ser forfærdelige 

ud.
- Finn 40 3 th. Har nogen gjort noget ved det?
- Ruth 12 3. Kan ikke forlange, at bestyrelsen 

skal lege politimand
- Anne 7.11 th. Der blev ringet på døren, da 

der stod noget uden for døren. Tør ikke 
længere at have noget stående, efter hun 
har haft besøg. Tom trussel med seddel i 
opgangen, bliver tingene fjernet?

- Formand orienterer om, at vore 
ejendomsfunktionærer, går nogle runder, 
hvor de fjerner ting under trapperne og på 
repos'er.

- Henny 7. Mener ikke der skal klage til, når 
ting står på repos'en. 

- Bjarne 7. Kan ikke se problemet i at gå til 
beboerne med det samme. Bestyrelsen skal 
gå 3 personer op og give klage.
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- Bent 12 3. Fortæller om affald fundet på 
området med navn på, smed affald retur, 
hvor det kom fra.

- Dirigenten anbefalede, at man stemte ja til 
forslaget, da alle skal overholde husorden.

- 7 blanke og resten stemmer ja
- Forslag godkendt

- Forslag 9: Parkering blok 23
- Lone 36 st. Fremlægger forslag, pris 

300.000 kr. inklusive moms for 14 pladser.
- Ændringsforslag fra Bjarne Wermuth 

omkring hvem der skal have lavet hvad 
først.

- Bjarne 7. Anbefaler der bliver stemt nej.
- 44 ja 61 nej 6 blanke 1 ugyldige 
- Forslag faldet

-  Forslag 10: Det facadearbejde, der 
bliver udført i blok 17, skal også gælde 
alle stuelejligheder mod havesiden.

- Bent Rasmussen 22 st.tv fremlægger 
forslag

- Lone fortsætter, at i alle stuelejligheder i 
højhuse og lavhuse bliver brystninger lavet, 
når de går i gang med højhus.

- Bjarne Wermuth 7 anbefaler, at der bliver 
stemt for.

- Kim 5.12 th synes det er rimeligt, dette 
bliver lavet.

- Bestyrelsen skal arbejde videre med dette.
- 2 imod, 2 blank, stort flertal
- Forslag vedtaget

7. Valg til afdelingsbestyrelsen:
- 7a: Valg af formand 2019-2021:
- På valg: Lone Pedersen ønsker genvalg
- Bjarne Wermuth stiller op
- 106 stemmer.  Lone 69 og Bjarne 33 

stemmer 2 blanke og 2 ugyldige 
- Lone genvalgt.

- 7b: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
2019-2021:

- På valg: Axel Gerster 68 stemmer
- På valg: Trine Keis 100 stemmer
- Bjarne stillede op 31 stemmer
- 199 stemmer. 
- Axel og Trine genvalgt

- 7c: Valg af 2 suppleanter 2019-2020:
- På valg: Jørn Lynnerup modtager genvalg
- På valg: Abdul Khalil modtager ikke 

genvalg
- Nanny Bisp valgt

8. Eventuelt:
- Kate 5.15 problemer med mobilsignal.
- Lilian 1.4 th glasoverdækning: hvorfor er 

dette blevet en bodega? Der er ikke noget 
lys på  vaskeriet.  Problemer med tis på 
gulvet i vaskeri 16

- Trine informerer om HG Lejerbo på 
Facebook

- Susan 3. Folk overholder ikke vasketider
- Nanny husk at skriv hvor i bor, når i søger 

om Facebook-medlemsskab.
- Nanny toilet i kælderen er låst under 

fotoklubben.

Formanden afsluttede mødet og meddelte at der 
var sandwich, til dem som havde bestilt.

Referent: Trine Keis 

SCANDIA
LÅSESERVICE

Søborg Hovedgade 8
Tlf. 39 69 34 56

Oplukning - Døgnvagt
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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. 15.30-16.30 
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

Beboermødet 
Der var mange, som havde tilmeldt 
sig til mødet, og der var mange gode 
spørgsmål og en god stemning.

En stor tak til Ryno for en god måde at 
lede mødet på, til chefinspektør Ivan for 
gode svar på spørgsmål fra beboerne 
og til direktør Jesper for fremlæggelse 
af budgettet. Mødet sluttede på bedste 
vis med dejligt smørrebrød. Tak til alle 
deltagere.

Legepladser
Legepladserne er nu gennemgået, så 
sikkerheden er i orden. Der er ordnet 
skruer og søm. Opdager du ting, som 
skal ordnes, så kontakt venligst vice-
værten.

Legehusene på begge legepladser er i 
så dårlig stand, at de bliver revet ned.
I stedet kommer der nogle små vippe-
dyr eller lignende op. Sandkasserne vil 
også blive udskiftet.

Cigaretter og lignende fra altaner
Der er alt for mange, der smider ciga-
retter ud over altanen. så de lander i 
haverne. Problemet er steget kraftigt, 
efter at flere og flere 'kun' ryger på 
altanen. Det kan vel ikke være så svært 
at have et askebæger eller en dåse stå-
ende til skodderne.

Husk lige, at dem, der har haver, skal 
samle skodderne op. Det er for øvrigt 
forbudt ifølge husordenen!



25

Poser i skakten
Husk at lukke poserne godt, så de 
forbliver lukkede, når de lander i con-
taineren. På den måde undgår vi den 
forfærdelige lugt, og det er især vigtigt, 
når det bliver varmere.

Cykler
Vi skal have ryddet ud i alle de cykler, 
der ikke bliver brugt. Der kommer sed-
del på de cykler, der skal fjernes, så du 
har mulighed for at 'frelse' cyklen.

Dørtelefoner
Der arbejdes hårdt på at blive færdige 
i blok 13.  Der er godt nok blevet brugt 
meget kabel og boret nogle huller for 
at få tingene til at fungere. Når de er 

færdige, vil vi højtryksspule brandtrap-
perne, så de bliver mulige at bruge.

Forstuer
Der holder alt for mange indkøbsvogne 
m.m. i forstuerne. Det er forbudt.

Køkkener
Har du ikke fået meldt dig til at få lavet 
nyt køkken, kan du melde dig til på 
Inspektørkontoret. Foreløbig har 150 
beboere meldt sig.

Sommerferie
Alle beboere ønskes en god sommer.

Flemming Larsen
Formand 

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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REFERAT

Afdelingsmøde i afdeling 30 Høje Gladsaxe

Mødet afholdt onsdag den 28. maj 2019 
i HG 2B selskabslokalerne

Flemming Larsen bød velkommen

1. Valg af stemmeudvalg
Medarbejderne – Ivan Kjær-Andersen og Tom 
Hofmann, samt beboer Arne Skyhøj Olsen.

2. Valg af dirigent
Ryno Scheil valgt til Dirigent. Dirigenten 
konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet.

3. Valg af referent
Jesper Loose Smith fra administrationen valgt 
til referent.

4. Godkendelse af forretningsorden (kan 
hentes på www.abg.dk)
Forretningsordenen godkendt.

5. Aflæggelse af selskabets beretning
Organisationsbestyrelsesformand Ryno Scheil 
aflagde beretningen. Årets skriftlige beretning 
kan også findes på vores hjemmeside.

Fra den skriftlige beretning blev følgende 
fremhævet / kommenteret:
•	 Godt	og	veldrevet	selskab	–	fornyelse	med	

respekt for det bestående
•	 Effektivisering	næsten	i	mål	–	nået	11,5	mio.	

af målet på 12,5 mio.
•	 Boligpolitik	–	det	sidste	nye	er	ændring	af	

ventelisteregler
•	 Samarbejdet	med	Gladsaxe	Kommune	er	

rigtig godt – ros fra borgmesteren

•	 Persondataloven	er	til	hinder	for	
afdelingsbestyrelsesarbejdet

•	 ABG	har	75-års	jubilæum	i	oktober	2019	
•	 Selskabets	hjemmeside	–	mange	nyttige	

informationer – se abg.dk

6. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens 
beretning
Der var udsendt skriftlig beretning, og formand 
Flemming Larsen uddybede denne med 
følgende:
•	 Boligpolitik	–	håber	på	nye	vinde	efter	

valget
•	 Bus	250S	–	dialog	med	Gladsaxe	Kommune	

om bevarelse, det var ikke muligt
•	 Dørtelefoner	–	informationen	til	nogle	

beboere kunne misforstås 
•	 Køkkenudskiftning	oppe	på	150	stk.,	

henvendelse til Inspektørkontoer
•	 Ghettokriterierne	–	vigtigt	at	der	følges	op	

på dette

Der var spørgsmål/dialog om:
•	 Ghettokriterierne	uddybning	og	hvordan	

ser det ud for Høje Gladsaxe
•	 Solceller	–	er	der	mulighed	for	at	opsætte	–	

det er der store udfordringer med
•	 Afdelingsbestyrelsens	mødelokale	–	

placering

Herefter blev beretning godkendt af 
forsamlingen.

7. Fremlæggelse og godkendelse af 
afdelingens budget for regnskabsår 
2018/19
Jesper Loose Smith fra administrationen 
fremlagde budgettet. Det er sjette år i træk 
uden huslejestigning. Institutionerne i Høje 
Gladsaxe indgår som en del af afdelingen, er 

29. maj 2019

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE
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solgt til Gladsaxe Kommune, og derfor er der 
generelt fald på udgifts- og indtægtsposter. 
Herudover er der ingen større ændringer

Der var enkelte spørgsmål til budgettet. 
Herefter blev budgettet godkendt af 
forsamlingen.

8. Behandling af indkomne forslag
1. Ny opstregning af p-pladser 61-69
 Forslag fra afdelingsbestyrelsen – hvorefter 

forslaget blev trukket.

2. Etablering af sti i bed
 Efter en debat var der et stort flertal imod.

3. Målere på vandet
 Efter en orientering fra chefinspektøren 

blev forslaget trukket.

4. Undgå udskiftning af topbrædder på hegn
 Efter en orientering og dialog blev forslaget 

trukket.

5. Udskiftning af vinduer
 Efter en orientering om at der er nogle 

forsøg i gang i 2 andre afdelinger i Høje 
Gladsaxe, og en debat herom, var der 
enighed om at afvente disse, inden der tages 
endelig stilling.

6. Nye sedler til opgangene
 Afdelingsbestyrelsen og Inspektørkontoret 

er ved at få det udført.

7. Oprettelse af rum til storskrald
 Afdelingsbestyrelsen vil gerne arbejde med 

det, og der opsættes i første omgang skilte.

9. Valg af afdelingsbestyrelse
a. Valg af 2 medlemmer til 

afdelingsbestyrelsen:

- Connie Larsen   
genvalgt for 2 år 58 stemmer

- Carsten Grethens   
genvalgt for 2 år  46 stemmer

- Tim L. Frederiksen 
 ikke valgt 30 stemmer

b. Valg af 2 suppleanter:
- Jeanette La Fontaine  1. suppleant 
 valgt for 1 år 58 stemmer
- Arne Skyhøj Olsen  2. suppleant 
 valgt for 1 år 46 stemmer
- Tim L. Frederiksen 
 ikke valgt 34 stemmer

10. Eventuelt
Fra beboerne var der følgende punkter, som der 
på mødet var en dialog om:
•	 Træer	ved	61+63	ikke	beskåret	–	der	holdes	

ekstra øje med disse
•	 Ved	næste	afdelingsmøde	ønskes	–	

navneskilte og mikrofon til spørgerne
•	 Ladestander	til	el-biler
•	 Køleskabe	–	ved	udskiftning,	måske	mindre	

og mulighed for frakobling
•	 Legepladser	–	opfordring	til	opfølgning	på	

vedligeholdelsen
•	 Vejskilte	ved	indkørsel	til	Høje	Gladsaxe	

med bedre nummerangivelse
•	 Parkering	på	indre	stamvej	–	et	MEGET	

stort problem

Dirigent og formand takkede for et godt og 
konstruktivt møde, med god ro og orden.

Dirigent Ryno Scheil  

Formand Flemming Larsen 
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AFFALDSINDSAMLING
6. april

Dagen begyndte med morgenbrød, kaffe, te og juice. 

Mange børnefamilier 
deltog i affaldsind-
samlingen.
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Den 6.april havde vi i Høje Gladsaxe 
vores seneste affaldsindsamling. 

Vi var cirka 50 personer, mange børn, 
pænt fordelt fra alle fem boligselskaber.                 
En beboer, Tim, kunne ikke være med 
så længe, så han startede allerede ind-
samlingen kl. 06.30. Vi andre startede 
kl. 09.00 med morgenbrød, kaffe, te og 
juice. Derefter inddelte vi os i cirka 15 
hold, som "støvsugede" Høje Gladsaxe 
for affald. Alle tog fat med godt humør, 
og der blev da også samlet meget affald, 
selvom der ugen før havde været samlet 
affald af skolerne. 

For ikke lang tid siden, havde "kommu-
nens folk" beskåret træer og buske nede 
ved Skolestien, så det var lidt nemmere 
at samle ind end tidligere. 

Alligevel blev der samlet en hel del.                              
STOR TAK til alle jer, der deltog, især 
godt at se de mange børnefamilier. Vi 
håber på lige så mange deltagere næste 
gang. Derom senere.                      

Mange samler hilsener 
Bruno og Annie Auckbur 

Vi håber på lige så mange deltagere næste gang. 

Det blev til en hel del affaldssække.
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 Vi er her for dig og for din tryghed 

Måske har du allerede lagt mærke til det. Der har de seneste uger været mere politi i Høje Gladsaxe, og det er der en god 
grund til. Københavns Vestegns Politi har nemlig sammen med Gladsaxe Kommune og den boligsociale helhedsplan 
Vores HG sat gang i en indsats, der skal styrke trygheden og skabe gode relationer mellem politiet og beboerne i Høje 
Gladsaxe.  

Sammen er vi bedst 
Der kommer til at blive sat gang i en række forskellige projekter i den kommende tid, bl.a. undervisning af 6., 7. og 8. 
klasserne på Grønnemose Skolen om aktuel ungeadfærd bl.a. på nettet. Samtidig er der dannet et erhvervsnetværk med 
de lokale butikker. Projekter som Gladsaxe Kommune, Vores HG, boligforeninger, gode lokale kræfter og politiet 
samarbejder om. Sammen er vi nemlig bedst. 

Vi ses i fritids- og ungdomsklubberne hver onsdag efter kl. 16 
Lokalpolitiet kommer forbi klubberne i Høje Gladsaxe, hvor vi laver rigtig mange forskellige og hyggelige ting – f.eks. 
fodbold, bordfodbold, billard eller gode snakke. Så kig forbi!  

Hvis du har spørgsmål til noget i forbindelse med indsatsen, så tøv ikke med at tage fat i din lokale betjent Musa på tlf. 
5142 9815 eller politikommissær Klaus på tlf. 5116 5190. 

Mange hilsner fra 

Gladsaxe Kommune, Vores HG og Københavns Vestegns Politi. 

TRYGHEDSVANDRING
MANGE DELTAGERE, GODE IDEER OG INITIATIVER

TRYGHEDSVANDRING - MANGE DELTAGERE, GODE IDEER OG INITIATIVER

Tirsdag den 30. april var der tryghedsvandring i Høje Gladsaxe. Det var en rigtig god aften med mange deltagere, og der kom mange 
gode ideer frem i løbet af aftenen.  

- Der var bl.a. flere, der gav udtryk for, at det er utrygt med synlig hashhandel og grupperinger, der i øjeblikket især forsamler sig
omkring varmecentralen. I den kommende periode har vi derfor særligt fokus på dette - bl.a. ved øget patruljering på forskellige
tidspunkter af døgnet, fortæller politikommissær Klaus Mortensen.

Husk, at vi hver onsdag er i klubben på Grønnemose skolen 
Lokalpolitiet kommer forbi klubben på Grønnemose skolen hver onsdag efter kl. 16, hvor vi laver rigtig mange forskellige og hyggelige 
ting. Vi spiller f.eks. fodbold, bordfodbold eller har gode snakke. Så kig forbi!  

Spørgsmål til noget? 
Hvis du har spørgsmål til noget i forbindelse med indsatsen, så tøv ikke med at tage fat i politikommissær Klaus på tlf. 5116 5190 eller 
på mail kmo021@politi.dk. 

Mange hilsner fra 

Københavns Vestegns Politi 

Vi arbejder for din tryghed 

Fotos: Fra tryghedsvandringen den 30. april 

Vi arbejder for din tryghed

Tirsdag den 30. april var der tryghedsvandring i Høje Gladsaxe. Det var en rigtig god aften 
med mange deltagere, og der kom mange gode ideer frem i løbet af aftenen.
- Der var bl.a. flere, der gav udtryk for, at det er utrygt med synlig hashhandel og gruppe-
ringer, der i øjeblikket især forsamler sig omkring varmecentralen. I den kommende 
periode vil vi derfor have særligt fokus på dette – bl.a. ved øget patruljering på forskellige 
tidspunkter af døgnet, fortæller politikommissær Klaus Mortensen.

Husk, at vi hver onsdag er i klubben på Grønnemose Skole
Lokalpolitiet kommer forbi klubben på Grønnemose Skole hver onsdag efter kl. 16, hvor vi 
laver rigtig mange forskellige og hyggelige ting. Vi spiller f.eks. fodbold, bordfodbold eller 
har gode snakke. Så kig forbi!

Spørgsmål til noget?
Hvis du har spørgsmål til noget i forbindelse med indsatsen, så tøv ikke med at tage fat i 
politikommissær Klaus på tlf. 51 16  51 90 eller på mail kmo021@politi.dk.
Mange hilsner fra
Københavns Vestegns Politi



Grøn sommer 
”Grønt er godt for øjet” – for det grønne er det der gror op helt af  sig selv, 
uden at vi gør andet end måske at vande det lidt. Derfor skal du ud i en have 
og en skov i sommer og se livet gro. 

Grønt er Gave – det der vokser op af  jorden, så vi kan spise nye kartofler, fri-
ske jordbær, persille og radiser, grønærter… mere end vi selv kan spise. Man 
bliver så taknemmelig. 

Gaver siger man tak for – så kirkerne holder høstgudstjeneste til at runde 
sommeren af. Hvis du får for mange gaver, kan du give dem videre til nogen 
der har meget lidt (med hilsen fra Gud). 

Ud med kirken!  
Ud i skoven og glæde dig over Guds grønne gaver. Ud i kolonihaven og synge 
sammen over Guds gode mad. Ud i flygtningelejren og lege med børnene. 

Gå gerne i kirke alle mulige andre steder i sommer. Tag noget godt 
med hjem, så det kan gro og grønnes her i Høje Gladsaxe.

 
Grønt er godt for sjælen. Gud give 

dig en glad og grøn sommer!

Morten Præst

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
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Fra august genoptager vi …
- Familiefredag en aften om måneden for børnefamilier. Kontakt Sanne Damborg, 
hvis du vil have en mail eller sms med datoen. 

- Fællesspisning en torsdag aften for alle andre. Se Haraldskirkens Facebookside 
(eller hjemmesiden), hvor dagen kommer i god tid.

Musik så alle kan være med
Musikakademiet med guitar, ukulele, keyboard, klaver og meget andet begynder 
igen tirsdag 3. september. Kontakt kirkemusiker Søren i løbet af  august! 

Gospelkoret, hvor alle kan lære at synge med, øver hver tirsdag kl.19-21 i kirken, 
første gang tirsdag 27. august. 

 
Børnekoncert til oktober: 
Sille og Palle kommer til Høje Gladsaxe! Skriv datoen op:  
lørdag 5. oktober kl. 10 om formiddagen. Flere detaljer  
i næste nummer.  

”…en spil-levende børnekoncert, hvor musikken er både 
gamle klassikere fra den danske børnemusik-sangskat, 
som alle kan synge med på, egne kompositioner og de 
melodier der opstår helt spontant undervejs.”

 
Et sted at være sig selv

… det er gudstjenesterne. Hver søndag kl.10 i Haraldskirken på torvet ved skole 
og center – OG en fredag om måneden i Værestedet ”Skur 2” – den anden ende 
af  landsbyen på højkant, Høje Gladsaxe 71.

HG kirkesider juni 2019_V2_TRYKKLAR.indd   2 07/06/2019   10.14
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HUSK LIGE at melde jer til! 

Alle forældre med en søn/datter, der starter i 8. klasse efter 

sommerferien, kan melde deres unge til konfirmation – kontakt 

Morten præst eller meld dig direkte på www.haraldskirken.dk 

Undervisningen foregår en hverdag eftermiddag om ugen fra 

september til april (plus noget aften- og weekendsjov). Konfirmation søndag  

3. maj 2020 kl.10! 

Konfirmandholdene er små og hyggelige, så der er luft til at snakke om de ting, 

der optager de unge. Haraldskirken er stor og lys, så I kan invitere alle jeres  

gæster med på dagen. Præsten er en gammel ræv med erfaring i at undervise 

unge med mange slags udfordringer. 

Sommerudflugt til Dianalund 

Midt på Sjælland, mellem Sorø og Holbæk, ligger et skønt sted. Kolonien Filadelfia 

blev skabt som et ’kristeligt nervesanatorium’, men i dag fungerer det som almin-

deligt hospital, især for epilepsi. Der er egen kirke, og her uddanner man diakoner, 

som kan arbejde i kirker, på hospitaler og plejehjem. Høje Gladsaxes kirke- og  

kulturmedarbejder Sanne Damborg er ved at lære ”Diakoni og Ledelse” her. 

Praktisk: 

Fredag 16. august 2019 kl. 9-17:30

Pris 100 kr. for: Bustur Haraldskirken-Dianalund, formiddagskaffe, besøg på  

koloniens museum, frokost (smørrebrød), guidet tur, kaffe og lagkage

Billetter købes senest 5.8 på Haraldskirkens kontor

Høstfest i Haraldskirken 

Søndag 15. september – sjov familiegudstjeneste kl. 10, derefter spændende  

naturvandring med lege og oplevelser i mosen.

Konfirmand 2020:
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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

Attester og navnesager
tirsdag og torsdag kl. 10-13  

samt efter aftale

Sognepræst (50%) 

Kristian von Späth (KVS) 

træffes på tlf. 2089 1567  

Mail: kvs@km.dk

Sognepræst (50%) 

Morten Miland Samuelsen (MMS) 

træffes på tlf. 2462 3969 eller 

3969 3969. Mail: mms@km.dk

Se alle de andre detaljer på 

www.haraldskirken.dk 

… eller download app’en 

Kirkekalenderen med alle 

Folkekirkens gudstjenester

www.haraldskirken.dk

HARALDSKIRKEN

JUNI

18.6 kl. 19:30 Koncert - Gospelkoret

20.6 kl. 18 Menighedsrådsmøde

23.6 kl. 10 Højmesse

24.6 kl. 13:30 Lystændingsandagt

28.6 kl. 13:15 Gudstjeneste Skur2

30.6 kl. 10 Højmesse
 

JULI

7.7 kl. 10 Højmesse

14.7 kl. 10 Højmesse

21.7 kl. 10 Højmesse i Søborg og Søborg-

magle kirker, ring til kirkekontoret for kirkebil

26.7 kl. 13:15 Gudstjeneste Skur2

28.7 kl. 10 Højmesse

AUGUST

4.8 kl. 10 Højmesse

5.8 kl. 13:30 Lystændingsandagt

5.8 kl. 14 Mandagsmøde

11.8 kl. 10 Højmesse

12.8 kl. 13:30 Lystændingsandagt

15.8 kl. 18 Menighedsrådsmøde

16.8       Sogneudflugt

18.8 kl. 10 Højmesse

19.8 kl. 13:30 Lystændingsandagt

23.8 kl.13:15 Gudstjeneste Skur2

25.8 kl. 10 Højmesse

26.8 kl. 13:30 Lystændingsandagt

27.8 Gospelkoret starter

SEPTEMBER

1.9 kl. 10 Højmesse

2.9 kl. 13:30 Lystændingsandagt

2.9 kl. 14 Mandagsmøde

3.9 kl. 14 Musikakademi starter

8.9 kl. 10 Højmesse

9.9 kl. 13:30 Lystændingsandagt

15.9 kl. 10 Høstgudstjeneste
 

Ret til ændringer forbeholdes
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Udfyld de tomme felter, så hver søjle og række indeholder alle tallene 
fra 1 til 9 præcis en gang. 

Navn

Adresse

Telefonnummer

Der er indkommet 12 løsninger af april måneds sudoku. 
Kenneth Kjer, HG 25, 10, mf. har vundet lodtrækningen 
om en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 2. september 
og deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen 
får direkte besked og offentliggøres i næste nummer. Løsning på april måneds sudoku

Juni 2019

7 9 1
4 6 5

9 4
5 7 6

7 8 5
9 8 2

2 3
6 3 7

1 3 8

SU
D
O

KU
 M

Å
N

ED
EN

S
1 9 7 6 8 5 3 2 4
8 5 3 2 4 1 7 6 9
6 4 2 9 3 7 1 8 5
5 2 4 7 6 9 8 3 1
7 3 1 5 2 8 9 4 6
9 8 6 4 1 3 2 5 7
4 1 5 3 9 2 6 7 8
3 7 9 8 5 6 4 1 2
2 6 8 1 7 4 5 9 3
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     Lokale stemmer på biblioteket i Høje Gladsaxe: 

 

   

   
   
   

   
  
  
  

  

             

             
             

             



 

     Lokale stemmer på biblioteket i Høje Gladsaxe: 

 

   

   
   
   

   
  
  
  

  

             

             
             

             

 

     Lokale stemmer på biblioteket i Høje Gladsaxe: 

 
Naboskaberne - Inviterer til film og debat 

 Mandag d. 2. september kl. 18 - 19.30 

  Naboskaberne er et nystartet netværk i Høje Gladsaxe, der har til formål    
  at skabe fællesskab og sammenhold mellem unge og ældre, ved at  
  arrangere fælles ture, aktiviteter og kulturoplevelser.  

  Kom og hør mere om Naboskaberne, og se en film som de unge og          
  ældre har lavet i fællesskab.  
  Der vil også være oplæg om vores formål og aktiviteter, som du kan  
  tilmelde dig. 

  ’Ung til Ung’ sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer 

 Stemmer fra Folkemødet  
             Mandag d. 24. juni kl. 18-19:30 

             Kom og høre unge fra Høje Gladsaxe fortælle om deres deltagelse på      
             den sociale scene på Folkemødet på Bornholm. 

             Ung til Ung sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer 

Udstilling - Stemmer fra Høje Gladsaxe 
Mandag d. 19 august og to uger frem udstiller Naima fra Høje Gladsaxe 
sine smukke billeder på Hovedbiblioteket. Slå endelig et slag forbi.  

OBS! Naima udstiller på hovedbiblioteket i Gladsaxe. 

 

     Lokale stemmer på biblioteket i Høje Gladsaxe: 

 
Naboskaberne - Inviterer til film og debat 

 Mandag d. 2. september kl. 18 - 19.30 

  Naboskaberne er et nystartet netværk i Høje Gladsaxe, der har til formål    
  at skabe fællesskab og sammenhold mellem unge og ældre, ved at  
  arrangere fælles ture, aktiviteter og kulturoplevelser.  

  Kom og hør mere om Naboskaberne, og se en film som de unge og          
  ældre har lavet i fællesskab.  
  Der vil også være oplæg om vores formål og aktiviteter, som du kan  
  tilmelde dig. 

  ’Ung til Ung’ sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer 

 Stemmer fra Folkemødet  
             Mandag d. 24. juni kl. 18-19:30 

             Kom og høre unge fra Høje Gladsaxe fortælle om deres deltagelse på      
             den sociale scene på Folkemødet på Bornholm. 

             Ung til Ung sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer 

Udstilling - Stemmer fra Høje Gladsaxe 
Mandag d. 19 august og to uger frem udstiller Naima fra Høje Gladsaxe 
sine smukke billeder på Hovedbiblioteket. Slå endelig et slag forbi.  

OBS! Naima udstiller på hovedbiblioteket i Gladsaxe. 



Vores HG
HELHEDSPLANEN 

 Vores HG 

 en verden 
af muligheder

Høje Gladsaxe Torv 2B 
Telefon 39 69 36 51

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

Christina Andersen
cander@

gladsaxe.dk
20 42 16 80

Majbrit K.
 Mouridsen

mamo@kab-bolig.dk
24 91 94 35

Jens Svendgaard
  Frederiksen

jesf@kab-bolig.dk
21 55 77 69

 

Braulio Rocha
Sundhedskonsulent
braroc@gladsaxe.dk

21 67 34 84

Christine Bille
sekretariatsleder

chbi@kab-bolig.dk 
24 93 19 47
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Kære alle, 
Tak for et dejligt forår.  Sommeren står 
for døren, og vi glæder os igen i år til at 
se en masse af jer, når vejret er til uden-
dørsaktiviteter. 

Jørgen er med familierul allerede ryk-
ket ud på Byens Arena igen, og snart er 
det tid til sommerferieaktiviteter.

Igen i år får vi besøg af Cirkus Panik i 
uge 27 – vi glæder os til at se, hvad bør-
nene kan lære på bare fire dage. 

Vi har samlet sommeraktiviteterne på 
de kommende sider, så I kan se, hvad 
der foregår over sommeren her i HG 
både hos os og andre. Bortset fra uge 
29, så er vi her hele sommeren. 

I år har vi valgt at skifte markedsdagen 
ud med en sommerfest 29. juni, hvor 
der både vil være underholdning, et løb 
med sjove poster for hele familien og 
også lidt at spise og drikke. Vi glæder os 
til at se jer! 

Igen i år hylder vi det gode naboskab, 
der er her i HG. Hvor man altid giver en 
hjælpende hånd, hilser og generelt gør 
noget godt for HG. Derfor kårer vi Årets 
Nabo 2019, så indstil din nabo – se mere 
på de næste sider. 

Vi har på kontoret sagt farvel til Nathali 
og Kasper. Til gengæld har vi sagt god-
dag til Hans Henrik, som er diabetes 
sygeplejerske. Så ham kan I også møde, 
hvis I kommer forbi kontoret. 



Læs som altid meget mere om både 
afholdte og kommende begivenheder 
på de næste sider.  Du kan også se mere 
på vores hjemmeside www.voreshg.dk 
eller facebook.com/VoresHG

Mange hilsner 
Braulio, Christina, Jens, 
Majbrit og Christine  

. . . også B-ordning

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

city gruppen a/s
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I slutningen af april holdt Vores HG 
sammen med Københavns Vestegns 
Politi, alle boligselskaberne og Glad-
saxe Kommune tryghedsvandring 
rundt i HG. 

Der var fokus på, hvad vi i fællesskab 
kunne gøre for at øge trygheden i 
området. Der var mødt rigtig mange 
beboere op og det var rigtig vigtigt, for 
det er jer, der ved, hvilke forbedringer 
som øger trygheden. 

Aftenen startede med fællesspisning 
på Grønnemose skole, hvor der var 
mulighed for en snak på kryds og 
tværs. Derefter begav de 90 deltagere 
sig rundt i området – og kiggede på 
både lys, buske og steder. 

Der var flere steder, hvor der var mulig-
hed for forbedring og det vil de forskel-
lige aktører tage fat på i den næste tid. 
Et helt konkret eksempel er belysning 
på centeret på vej mod Olssons plads. 

Trygheds-
vandring

90 deltagere vandrede rundt i området 
og kiggede på blandt andet lys og buske. 
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Udover konkrete forbedringer, så bød 
aftenen også på gode snakke om alle 
de gode ting, som foregår rundt i HG 
og forbedringer, som allerede er lavet. 
Det var også en god lejlighed til at lære 
lokalpolitiet og andre lokale at kende. 

Vi vil gerne sige et stort tak til alle, som 
gjorde det til en rigtig god aften. Vi har 
besluttet at gennemføre en trygheds-
vandring om et lille år igen, da det var 
en rigtig god måde at få en fælles snak 
om området på. 

Aftenen startede med fælles-
spisning på Grønnemose Skole.

Det blev til mange gode snakke om alle de 
ting, som foregår rundt omkring i HG.
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Hvert år deltager mere end 100.000 
borgere i den største demokratiske fe-
stival i Danmark. Det er Folkemødet på 
Bornholm, hvor politikere, organisationer, 
meningsdannere, medier og en masse 
engagerede mennesker mødes til debat, 
kulturelle oplevelser og networking.

12 unge fra Ung i Gladsaxe deltog i Den 
Sociale Scene på årets Folkemøde på 
Bornholm. De unge lavede blandt andet en 
film om unges deltagelse i demokratiet og 
engagement i samfundet. 

Ung til Ung sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer 
Lokale stemmer 
          – Stemmer fra Folkemødet

Ung til Ung sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer 

Ung til Ung sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer 

Vi viser filmen og giver jer en mulighed for at møde nogle af de unge, der var med. 

Mandag d. 24. juni 
kl. 18 - 19.30

på Høje Gladsaxe Bibliotek

Ung til Ung sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer
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Inviterer til film og debat
Naboskaberne er et nystartet netværk i 
Høje Gladsaxe, der har til formål at skabe 
fællesskab og sammenhold mellem unge 
og ældre, ved at arrangere fælles ture, akti-
viteter og kulturoplevelser. 

Vi har indtil videre med stor succes blandt 
andet arrangeret fællesspisning, banko, 
bowling, koncert- og teaterture. Det styr-
ker naboskabet og fællesskabet i vores 
bydel og er med til at skabe tryghed.

Lokale stemmer 
          – Naboskaberne

Kom og hør mere om Naboskaberne, og 
se en film som de unge og ældre selv har 
lavet i fællesskab. Der vil også være oplæg 
om vores formål og aktiviteter, som du kan 
tilmelde dig.

Mandag d. 2. september 
kl. 18 - 19.30

på Høje Gladsaxe Bibliotek

Ung til Ung sørger for, at man kan købe en sandwich samt drikkevarer



Vores HG 
Høje Gladsaxe Torv 2B  39 69 36 51 
2860 Søborg  mail@voreshg.dk 

Om kurset ‐ Lær at tackle smerter 

Dato og tidspunkt:   Vi starter onsdag d. 4. september og slutter d. 9. oktober 2019 

Hver onsdag fra kl. 17:00‐20:00 – vi byder på lidt snacks undervejs 

Sted:  Høje Gladsaxe 71, 2860 Søborg 

Gratis tilmelding:  Skriv eller ring til laerat@gladsaxe.dk – 39 57 57 57, hvis du synes 
kurset kunne være noget for dig. 

Målgruppen:  Kurset henvender sig til borgere med kroniske smerter og behov for 
kursus på let forståeligt dansk. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mødested: Se rødt kryds på kortet 
nedenfor.  

Ved heldagsregn aflyses arrangementet – 
Ring (50 46 61 66) hvis du er i tvivl.  

 

 

 

 

  

Giv naturen en hånd ‐ slå med le i Høje Gladsaxe Parken 
Lørdag d. 22. juni kl. 10 

Har du prøvet det gamle håndværk at slå med le? Ellers har du snart chancen.  Naturen passer ikke sig selv, 
den skal plejes, så den ikke gror til i ensartede urter, krat og skov. Enghaven i Høje Gladsaxe Parken rummer 
mange spændende planter og dyr, men den er for våd til, at de store maskiner kan holde krattet væk. 
Derfor inviteres alle til en frisk eftermiddag med leslåning og naturaktiviteter for børn. Med den rigtige 
teknik kan alle lære at slå med le, og det giver sund og meningsfuld motion.    

Tidsrum: Lørdag d. 22. juni kl. 10‐15 eller så længe du/I magter. 

Arrangører og le‐instruktion: Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe og Gladsaxe Kommunes naturteam. 

Deltagere: Alle kan deltage, tag gerne børn med. 

Forplejning: Frokost, kage, the og kaffe (tag gerne dit eget krus med). 

Tilmelding: Senest d. 19. juni til Benedicte (50 46 61 66) eller mail natur@gladsaxe.dk  

Medbring: Praktisk tøj og arbejdshandsker. Arrangørerne står for forplejning og redskaber.  

Mødested: Se rødt kryds på kortet 
nedenfor.  

Ved heldagsregn aflyses arrangementet – 

Ring (50 46 61 66) hvis du er i tvivl.  
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Lige inden påske viste de seje unge, 
hvad de havde lært i de intensive uger 
med ngo’en Turning Tables. Der blev 
både sunget, vist film og fotos om livet i 
Høje Gladsaxe. 

HG i musik 
og billeder

Borgmester Trine Græse bød velkom-
men, og derefter indtog de unge scenen 
på Richter med deres forskellige 
musik-numre. Bydelsmødrene havde 
lavet mad, der kunne nydes, mens man 
beundrerede de flotte fotos og så film 
på iPads. 
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HG i musik 
og billeder

Naboskaberne – som laver forskellige 
arrangementer i HG på tværs af genera-
tioner – havde også lavet en fantastisk 
film. Den kan ses på vores hjemmeside 
www.voreshg.dk 

Det intensive forløb er slut, men der 
arbejdes videre – både med nye pro-
duktioner, men også med at vise det, de 
allerede har lavet. 

Det bliver blandt andet til arrange-
menter på Høje Gladsaxe Bibliotek og 
fotoudstilling på Hovedbiblioteket i de 
sidste par uger af august. 
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Det var torsdag 23. maj, og Vores HG 
viste filmen ’Reformisten’, i samarbejde 
med Grønnemose Skole, Biblioteket, 
Fairplay og Haraldskirken. 

Udenfor filmsalen på Grønnemose 
skole duftede der af popcorn. De unge 
fra Fairplay solgte hjemmelavede 
sandwich, juice/vand og popcorn. Kl. 
var 16:45, og folk begyndte at komme. 
Nogen satte sig ind i salen med det 

Filmvisning 
med 
oplægs-
holdere

samme, og andre stod udenfor og hilste 
på dem, de kendte og talte sammen. 

Til sidst blev det tid til at vise dokumen-
tarfilmen ’Reformisten’. Teknikken 
drillede, men efter et par minutter 
lykkedes det, og filmen gled hen 
over skærmen den næste time og 27 
minutter. I filmen fulgte vi Sherin, der 
sammen med ligesindede muslimske 
aktivister arbejdede på at åbne en af de 
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første moskeer i Europa, der er ledet af 
kvindelige imamer. 
Moskeen kæmpede for kvinders ret til 
at kunne lade sig skille og gifte sig på 
tværs af religioner. Men kvinderne i 
moskeen var splittede. Skulle de kæm-
pe i det skjulte eller stå frem – skulle de 
tage små forsigtige skridt mod målet 
eller stille sig op på barrikaderne? She-
rin ønskede at sætte tempoet op. Men 
da hun begyndte at tale offentligt om 
interreligiøse vielser mellem muslim-
ske kvinder og ikke-muslimske mænd, 
begyndte en splittelse i organisationen, 
som truede moskeens fremtid.

I mellemtiden var Sherin, Jonas (en 
ung mand fra moskeen) og filmens 
instruktør Marie Skovgaard kommet 
og ventede uden for salen. De var klar 
til at svare på spørgsmål efter filmen. 
Efter en kort pause kom publikum ind 
i salen igen. Publikum bestod af unge 
fra skole og ungdomsklubber, ældre og 
forældre fra Gladsaxe og en håndfuld 
fagpersoner fra kommunen. En god 
blanding, ligesom matadormix.  

Efter en kort præsentation af op-
lægsholderne begyndte folk at stille 
nysgerrige og udfordrende spørgsmål 
til panelet. Man mærkede, at Sherin var 
blevet mødt af lignende spørgsmål før, 
og hun svarede på bedste måde hver 
af de enkelte tilhører. Svarerne gav 
både indblik i religiøse spørgsmål og i 
Sherins vision med Meriam moskeen. 
Jeg selv blev ramt af, at jeg stod over 
for en modig kvinde, som havde været 
meget igennem for at nå dertil, hvor 
hun var. 
Efter 40 minutter med debat og spørgs-
mål sagde jeg tak til alle de deltagende. 
Det havde været en god aften med 
respekt for forskellige holdninger og 
perspektiver. Det var svært for folk at 
løsrive sig, og snakken med Sherin, 
Jonas og Marie fortsatte, imens vi ryd-
dede op. Jeg cyklede hjem om aftenen 
med billeder af filmen i mit hoved, og 
glædede mig over, at de, der mødte 
frem, havde så mange gode spørgsmål. 
Tak for en god aften.

Christina Andersen
Familiemedarbejder i Vores HG 





Forebyggelsescenteret i Gladsaxe i sam-
arbejde med Vores HG laver en ekstra 
indsats for dig, der har diabetes 2. 

Det betyder, at jeg – Hans Henrik – til 
daglig er i Høje Gladsaxe. Jeg er uddan-
net sygeplejerske og kan være en hjælp 
og støtte til dig, der gerne vil lave små 
ændringer i din hverdag, så du får det 
bedre. 

NYT TILBUD TIL DIG 
MED DIABETES 2 
I HØJE GLADSAXE! 

Tilbuddet tager udgangspunkt i dine 
ønsker – og kan både ske individuelt eller 
i mindre grupper med nogen, du kender. 
Du kan også møde andre, som du måske 
kan blive inspireret af. 

Hvis du gerne vil høre mere, så ring eller 
skriv til mig, så finder vi ud af noget sam-
men. 

Kontakt:
Hans-Henrik
Telefon: 21 15 01 35 eller sms
Mail: diabetes@gladsaxe.dk

Hans-Henrik
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Launch
11 unge drenge har siden august 
arbejdet stenhårdt på at bygge deres 
virksomhed op. Hver mandag har 
de mødtes for at videreudvikle deres 
koncept om en proteinbar, der smager 
godt. Lørdag 4. maj var dagen så kom-
met, hvor de skulle løfte sløret for deres 
proteinbar. Ugen op til havde drengene 
stået i køkkenet for at blive klar til det 
sidste. Deres opskrift blev fulgt til dørs, 
mærkater blev sat på deres indpakning 
og proteinbaren lagt ind i indpaknin-
gen. Så det var 11 drenge, der var helt 
klar, da deres event åbnede kl 14:00.  
Drengene havde lavet konkurrencer og 
quiz med gevinster fra de samarbejds-

Enjoy 
the Power

Et kvarter før lukketid kunne der meldes udsolgt.



53

partnere, de har arbejdet 
med i forløbet. Da folk 
begyndte at dukke op, 
var det første, de mødte, 
store smil fra de service-
orienterede iværksæt-
tere. Eventet forløb som 
planlagt med god musik, 
masser af liv, og en bod 
med proteinbar, popcorn 
og juice. Det forløb faktisk 
så godt, at drengene 
kunne melde fuldstændig 
UDSOLGT et kvarter før 
lukketid. Feedbacken på 

proteinbaren har været udelukkende posi-
tiv, så drengene har nu et solidt grundlag 
for at arbejde videre. Vi glæder os til at 
følge dem nærmere!

Buisness Awards
Lørdag 25. maj var det tid til at afslutte 
dette års Mind Your Own 
Buisness forløb. Arrange-
mentet skulle foregå hos 
Boston Consulting Group. 
Samme sted som åbnede 
dette års forløb. Enjoy the 
Power var selvfølgelig 
tilstede til årets Buisness 
Awards. Her skulle de præ-
sentere deres proteinbar 

og deres arbejde med den. Men de skulle 
ikke bare fortælle om den til en håndfuld 
mennesker. De skulle i stedet præsentere 
deres arbejde foran 150 mennesker med et 
Power Point Show. Deres oplæg startede 
med en film, hvori Hussam fortalte lidt 
om, hvad de har fået ud af at lave en virk-
somhed. Da den var slut, gik alle drengene 
sammen op på scenen for at præsentere, 
og på trods af nervøsitet kunne de gå ned 
fra scenen otte minutter senere med store 
klapsalver. At snakke foran 150 mennesker 
er ikke noget, man bare lige gør, og vi 
synes, at det var vanvittigt godt gået af 
drengene. Senere skulle drengene gå hen 
og få endnu større klapsalver. De endte 
også med at vinde prisen for lokalt og so-
cialt entreprenørskab. Så det var en gruppe 
stolte drenge, der kunne køre hjem fra Kø-
benhavn sidst på eftermiddagen. En ting er 
sikker, vi herfra er også stolte, og det burde 
alle fra Høje Gladsaxe også være!  
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Sommerferieaktiviteter 2019 
Grøn: Græsset     Rød: Kirketorvet/biblioteket     Blå: Byens Arena     Lilla: Ud i området/Pulsen      
Orange: Sociale medier  aktiviteter        

Uge 27  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1. juli  
Cirkus Panik 
Kl. 10.00 - 14.00 
  
Fællessang kl. 17.00 
Paul spiller musik til 
 
  
 
 
 
 

2. 
Cirkus Panik 
Kl. 10.00 - 14.00 
 
Gåtur og kaffe med 
gåholdet   
kl. 9.30 - 11.30 
Mødested: Pulsen 
  
 

3. 
Cirkus Panik 
Kl. 10.00 - 14.00 
  
Banko i Cirkusteltet med 
Fair Play. Spilstart  
kl. 17.00 
Pladesalg kl. 16.30  
 
Fair Play tænder op i 
grillen og laver salat  
kl. 19.00  
Tag selv kød med! 
 
Kreativ eftermiddag 
(voksne) 
kl. 13.00 - 16.00  
Ude i området  
 
Familie-Rul  
kl. 16.30 - 18.00 

4. 
Cirkus Panik 
Kl. 10.00 - 14.00 
 
Krea-dag for børn på 
biblioteket  
kl. 11.00 - 15.30  
 
Cirkusforestilling  
kl. 17.00 
  
 

5. 
”Find vej”:  
gåtur eller løb efter 
27 poster i området 
kl. 9.00 - 10.00 
Mødested: Den runde 
 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 
 

Uge 28  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
8. juli 
Minigolf turnering  
kl. 14.00 

9. 
Gåtur og kaffe med 
gåholdet  
 kl. 9.30 - 11.30 
Mødested: Pulsen 
 
Frokost med Skur 2  
Kl.12.30 på 
Kirketorvet 
 
Fair Play & Vores HG 
tænder op i grillen og 
laver salat  
kl. 19.00  
Tag selv kød med!  
 
 

10. 
Naturens spisekammer  
kl. 10.00 - 14.00 
Naturvejleder Christina 
tager ud i naturen 
omkring Høje Gladsaxe 
og finder spiselige 
planter. Bagefter laver vi 
frokost. 
Mødested: Bålpladsen 
 
Kreativ eftermiddag 
(voksne) 
kl. 13.00  - 16.00  
Ude i området  

Familie-Rul 
kl. 16.30 - 18.00 

11. 
Krea-dag for børn på 
biblioteket  
kl. 11.00 - 15.30  
 
Slip fantasien løs med 
legoklodser  
kl. 11.00 - 15.00  
Med Anne fra 
Haraldskirken  
Det foregår på 
biblioteket  
 
 
 
 
 
 

12. 
”Find vej”:  
gåtur eller løb efter 
27 poster i området 
kl. 9.00 - 10.00 
Mødested: Den runde 

Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00  
 
 
 
 
 
 

SOMMERFERIEAKTIVITETER 2019
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15. juli 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
Gåtur og kaffe med 
gåholdet   
kl. 9.30 - 11.30 
Mødested: Pulsen 
  
Fair Play tænder op i 
grillen og laver salat 
kl. 19.00  
Tag selv kød med!  

17. 
Kreativ eftermiddag 
(voksne) 
kl. 13.00 - 16.00 
Ude i området  
  
Familie-Rul  
kl. 16.30 - 18.00 
 

18. 
Krea-dag for børn på 
biblioteket  
kl. 11.00 - 15.30  
 
 
 
 
 
 

19. 
 
 
 
 
 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uge 29: VORES HG HOLDER LUKKET!

     
22. juli. 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 

23. 
Gåtur og kaffe med 
gåholdet   
kl. 9.30 - 11.30 
Mødested: Pulsen 
 
Familieudflugt kl. 
10.00 - 15.00 
(Tilmelding til 
Majbrit) 
 
Frokost med Skur 2 
kl.12.30 
 
Vores HG tænder op i 
grillen og laver salat 
kl. 19.00  
Tag selv kød med!  

24. 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 
 
Kreativ eftermiddag 
(voksne) 
kl. 13.00 - 16.00 
Ude i området  
  
Familie-Rul  
kl. 16.30 - 18.00 
 
 

25.  
Krea-dag for børn på 
biblioteket  
kl. 11.00 - 15.30  
 
Slip fantasien løs med 
legoklodser  
kl. 11.00 - 15.00  
Med Anne fra 
Haraldskirken  
Det foregår på 
biblioteket  

26.  
”Find vej”:  
gåtur eller løb efter 
27 poster i området 
kl. 9.00 - 10.00 
Mødested: Den runde 
 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00  

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uge 30

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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29. 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 
  
 
 
 
 
 
 
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  
 

30. 
Gåtur og kaffe med 
gåholdet   
kl. 9.30 - 11.30. 
Mødested: Pulsen 
 
Familieudflugt  
kl. 10.00 - 15.00 
(Tilmelding til 
Christina) 
   
Fair Play & Vores HG 
tænder op i grillen og 
laver salat  
kl. 19.00.  
Tag selv kød med!  
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  

31.  
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 
 
Kreativ eftermiddag 
(voksne) 
kl. 13.00 - 16.00 
Ude i området  
  
Familie-Rul  
kl. 16.30 - 18.00 
 
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  
 

1. august 
Familieudflugt  
kl. 10.00 - 15.00 
(Tilmelding til 
Christina) 
 
Krea-dag for børn på 
biblioteket  
kl. 11.00 - 15.30  
  
 
  
 
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i   
Høje Gladsaxe  
 

2. 
”Find vej”:  
gåtur eller løb efter 
27 poster i området 
kl. 9.00 - 10.00 
Mødested: Den runde 
 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 
 
 
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  
 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uge 31

Uge 32 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
5. august 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 
  
Højskolesang:  
Søren fra kirken spiller 
Kl. 15.00 på 
Kirketorvet 
 
 
 
 
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  
 

6.  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet   
kl. 9.30 - 11.30. 
Mødested: Pulsen 
 
Frokost med Skur 2  
kl.12.30 på 
Kirketorvet 
 
Fair Play & Vores HG 
tænder op i grillen og 
laver salat  
kl. 19.00  
Tag selv kød med!  
 
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  
 

7. 
Kreativ eftermiddag 
(voksne) 
kl. 13.00 - 16.00 
Ude i området  
 
Familie-Rul  
kl. 16.30 - 18.00 
 
 
 
 
 
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  
 

8. 
Familieudflugt  
kl. 10.00 - 15.00 
(Tilmelding til 
Christina) 
 
Krea-dag for børn på 
biblioteket  
kl. 11.00 - 15.30  
 
Slip fantasien løs med 
legoklodser  
kl. 11.00 - 15.00  
Med Anne fra 
Haraldskirken  
Det foregår på 
biblioteket  
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  

9. 
”Find vej”:  
gåtur eller løb efter 
27 poster i området 
kl. 9.00 - 10.00 
Mødested: Den runde 
 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 
 
 
 
 
HG tæller skridt  
 
Mit yndlingssted i  
Høje Gladsaxe  
 

Sommerferieaktiviteter 2019 
Grøn: Græsset     Rød: Kirketorvet/biblioteket     Blå: Byens Arena     Lilla: Ud i området/Pulsen      
Orange: Sociale medier  aktiviteter        

Uge 27  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1. juli  
Cirkus Panik 
Kl. 10.00 - 14.00 
  
Fællessang kl. 17.00 
Paul spiller musik til 
 
  
 
 
 
 

2. 
Cirkus Panik 
Kl. 10.00 - 14.00 
 
Gåtur og kaffe med 
gåholdet   
kl. 9.30 - 11.30 
Mødested: Pulsen 
  
 

3. 
Cirkus Panik 
Kl. 10.00 - 14.00 
  
Banko i Cirkusteltet med 
Fair Play. Spilstart  
kl. 17.00 
Pladesalg kl. 16.30  
 
Fair Play tænder op i 
grillen og laver salat  
kl. 19.00  
Tag selv kød med! 
 
Kreativ eftermiddag 
(voksne) 
kl. 13.00 - 16.00  
Ude i området  
 
Familie-Rul  
kl. 16.30 - 18.00 

4. 
Cirkus Panik 
Kl. 10.00 - 14.00 
 
Krea-dag for børn på 
biblioteket  
kl. 11.00 - 15.30  
 
Cirkusforestilling  
kl. 17.00 
  
 

5. 
”Find vej”:  
gåtur eller løb efter 
27 poster i området 
kl. 9.00 - 10.00 
Mødested: Den runde 
 
Legetøjs-container  
Åbner kl. 13.00 
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Cirkus Panik: 
Det er for alle fra 1. - 6. klassetrin. Vil du 

vide mere og tilmelde dig barn, så kontakt 

Christina på tlf.: 20 42 16 80 eller mail can-

der@gladsaxe.dk  

Udflugter for småbørnsfamilier:
I ugerne 30, 31 og 32 vil der være udflugter 

for familier med børn i alderen 0-6 år fra 

Høje Gladsaxe. Det er en heldagstur mel-

lem kl. 10-15. 

Da der kan være begrænset pladser på nog-

le af turene, vil det være dem, der melder sig 

først til, der kommer med. Det er gratis at 

deltage. Vores HG står for betaling af entré 

og transport. Hver familie skal selv sørge 

for madpakker og drikkevarer. Vi mødes 

ved den store trappe ved Biblioteket 9:50 og 

følges fra HG ud til vores bestemmelsessted 

og hjem igen. 

Tilmelding uge 30 hos Majbrit på tlf.: 24 91 

94 35 eller mail mamo@kab-bolig.dk

Tilmelding uge 31 og 32 hos Christina på 

tlf.: 20 42 16 80 

eller mail cander@gladsaxe.dk  

Loppemarked
Hver søndag er der loppemarked på Byens 

Arena (Høje Gladsaxe 21-29) mellem 9.00-

13.00. Kom og gør et godt kup eller stil selv 

en bod op og sælg dine ting. Det er gratis at 

stå der. Du skal selv medbringe bord/tæppe 

at sælge fra og rydde op.

Minigolfbane til alle
Minigolfbanen på Byens Arena er blevet 

rigtig fin og alle kan bruge den, når man 

har lyst. Købmanden ved Lillecenteret lejer 

køller og bolde ud for 10 kr. pr. sæt. Så gå 

endelig ned og træn og bliv klar til fælles 

turnering mandag d. 8. juli.

Sociale medier (SoMe) aktiviteter 
2 SoMe aktiviteter handler om at komme ud 

og opleve området. "Mit yndlingssted i HG" 

er en konkurrence, hvor man tager billeder 

af steder, man godt kan lide og lægger på 

Instagram på #VoresHG. Så deltager du i 

lodtrækning om et gavekort til en oplevelse. 

”Høje Gladsaxe tæller skridt” handler om 

at komme ud og gå eller løbe. Læs mere 

på vores Facebookside og deltag gennem 

Facebook. 

Sommerquiz i Høje Gladsaxe
Høje Gladsaxe Bibliotek har hele somme-

ren en sommerquiz kørende for børn mel-

lem 3-10 år. Der er en quiz, hvor man skal 

rundt i området og finde 7 poster og svare 

på spørgsmål. For at deltage skal du komme 

ind på biblioteket og få udleveret kort og hør 

nærmere om konkurrencen. Der er spæn-

dende præmier, som du kan vinde, hvis du 

deltager.

Vi ønsker jer alle en sjov og aktiv sommer!

I tilfælde af regn, så tjek hjemmesiden 

www.voreshg.dk eller Facebook.com/

VoresHG, da der kan være ændringer. 

Praktiske oplysninger 
om sommerens 
aktiviteter:
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Så er cirkus Panik tilbage i Høje Gladsaxe
Har du lyst til en forrygende sjov uge i din sommerferie, så er der nu 
mulighed for at tilmelde dig. Du kan lære at køre på ethjulet cykel, gå 
på line, jonglere, danse og meget mere.
Grønnemose SFO og fritidsklub er med i løbet af ugen, og du vil 
blive fulgt frem og tilbage 
til SFO. 
Cirkusugen bliver afsluttet 
med en festforestilling, 
torsdag den 4. juli, hvor 
forældre og søskende er 
velkomne.

 

 

 
Bag HG. 

Tilbud til de 
kommende 1 
2,3,4,5,klasser
. 

Cirkus Panik er tilbage i Høje Gladsaxe. 
Har du lyst til en forrygende sjov uge i din 
sommerferie, så er der nu mulighed for at 
tilmelde dig. Du kan lære at køre på ethjulet 
cykel, gå på line, jonglere, danse og meget mere. 
SFO, og Klub Grønnemose er med i løbet af 
ugen, og du vil blive fulgt frem og tilbage til SFO. 
Cirkus ugen bliver afsluttet med en 
festforestilling, torsdag d 2 juli hvor forældre og 
søskende er velkommen. 

  

UGE 27 
10.00 - 14.00. 
Mandag tirsdag 
onsdag og 
torsdag i Høje 
Gladsaxe 
 
Husk at det er 
helt gratis. 

Kontaktperson: 
Jannie Møgelgaard 
Tlf. 28115933 
 
Samarbejdspartnere: 
Grønnemose Sfo og 
Klub 
Beboerrådgivningen 
 
Tilmelding  I 
Beboerrådgivningen i 
Klub Hg. eller på din 
Sfo 
 

 

Svarblanket 
Kommentar: Jeg gå på : 

Navn                                                      Alder 

Adresse 

Tlf. 

Sfo Grønnemose 

 

Andet 

KLUB 

UGE 27
kl. 10.00-14.00
Mandag, 
tirsdag, onsdag 
og torsdag i 
Høje Gladsaxe

HUSK at det er
helt gratis.

Tilmelding: 
Svarblanket afleveres 
til medarbejdere i 
SFO eller 
Grønnemose Skole

Kontoret:
Tlf. 39 57 32 20

Samarbejdspartnere:
Klub og SFO
Grønnemose 
Vores HG

Stadig 
ledige
pladser

Jeg går på:

	Grønnemose 
 Skole SFO

	Grønnemose 
 Skole Klub

	En anden 
 skole

	En anden 
 klub

Navn

Alder

Adresse

Telefon

Kommentarer
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Natur 

Detektiverne

i Høje Gladsaxe

Natur Detektiverne 
går i luften!

Vores HG søger beboere med interesse for 
naturen til at fortælle os om spændende 
steder, dyr, planter, udsigter, udendørsak-
tiviteter osv. i og omkring Høje Gladsaxe. 
Det kan også være, du har nogle ønsker 
eller idéer til naturaktiviteter, som vi 
sammen kan sætte i gang. Vi har allerede 
fået henvendelser fra beboere, som har 
ønske om at komme på tur i området og 
finde spiselige planter. En anden beboer 
vil gerne lave bål med børnene. Mens en 
tredje beboer er optaget af den smukke 
Æblelund, og hvordan vi kan bruge den 
mere. Når haven bugner af æbler, kunne vi 
plukke æbler sammen, lave æblegrød eller 
æblemost.

Flere beboere i HG hjælper med at tage 
smukke billeder af vores lokale natur, som 
de lægger på Facebook. Det er med til at 
fortælle alle andre beboere om den skønne 
natur, som Høje Gladsaxe ligger midt i. 
Andre går op i at dyrke jorden bl.a. i nyt-
tehaverne, men også på altanerne dyrkes 
tomater, chili osv. Har du noget, som du 
går meget op i, så vil vi rigtig gerne høre 
fra dig, så vi kan blive klogere på naturen.    
Med Natur Detektiverne vil vi gerne finde 

forskellige spændende naturaktiviteter og 
områder til de forskellige årstider – efterår, 
vinter, forår og sommer. Vi glæder os til at 
gå på opdagelse sammen med jer. Allerede 
d. 10. juli er der en tur, vi kalder ”Naturens 
spisekammer”. Her kan du komme med 
naturvejleder Christian ud i Høje Gladsaxe 
Parken og finde spiselige planter, som vi 
bagefter laver en dejlig frokost med. 

Hvis du har nogle gode idéer og input til 
Natur Detektiverne, så kontakt hurtigst 
muligt Majbrit Mouridsen på: mamo@kab-
bolig.dk eller ring på: 24 91 94 35
Natur Detektiverne er et initiativ, som er 
støttet af Friluftsrådet fra juni 2019 og et 
år frem. Vores HG samarbejder med Chri-
stian, som er naturvejleder og PlanMiljø 
omkring Natur Detektiverne.

Med Natur Detektiverne vil vi samle 
naturaktiviteter og områder på fire natur-
kort over Høje Gladsaxe – et kort for hver 
sæson. Derfor har vi brug for jeres input til, 
hvilke områder og hvilke aktiviteter, I vil 
anbefale til jeres naboer – så flere får glæde 
af den lokale natur. Naturkortene vil blive 
lanceret på guidede ture i området i løbet af 
det næste år. 

NaturDetektiverne



	En del aktiviteter i Pulsen holder sommerferie. 

	De aktiviteter, som kører videre i sommerferien, står i 
planen for sommerferieaktiviteterne. 

	Der er ledige tider i Pulsen, hvis du har en god idé til 
at starte en aktivitet, som kan være med til at skabe 
fællesskab i Høje Gladsaxe, så tag endelig kontakt til 
Vores HG.

Der kommer løbende nye aktiviteter og arrangementer.
Se kalenderen og meget andet på vores nye hjemmeside www.voreshg.dk

Vores HG  Tlf.: 39 69 36 51 	Mail: mail@voreshg.dk

www.voreshg.dk  www.facebook.com/voreshg  Instagram: voreshg
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MotionsklubLMK
Motion, sol og bordtennis
Formand: Niels Espersen, HG 10, 3. tv.
Kasserer: Kirsten Nielsen, HG 12, st. tv.
Ind- og udmeldelser samt salg af 
solarienøgle: 
Første onsdag i måneden mellem kl. 18-19 
efter telefonisk aftale på tlf. 27 15 09 30 
(juli, august og december undtaget)

Hobbyklubben
Værksted og billard
Formand: Sonja Lund, HG 5, 9. th.
Kasserer: Hans Erik Nielsen, HG 5, st. th.
for ind og udmelding 1. onsdag i måneden 
kl. 18-19 (juli lukket)

Solklub af 1991
Høje Gladsaxe 1-9
Formand: Henni Wermuth HG 7, 8. tv.
Møntsalg: Hos formanden
1. onsdag i hver måned kl. 18-19.
Møntsalget er lukket i juli måned.

HG Fotoklub 
Formand Helge Bendtsen, HG 10, st. th.
Henvendelse: hgfotoklub@gmail.com 
www.HGfoto.dk

Billardklubben
Conni Larsen
HG 43, st. th.Tlf. 39 67 31 61

Hobbyrummet
Nøgle til hobbyklubben kan afhentes 
på viceværtkontoret i kontortiden mod 
forevisning af huslejekvittering.
Depositum 50 kr.

lejerbo

AB's Fitnessklub
Ind- og udmeldelse:
Den tredje torsdag i hver måned på 
viceværtens kontor HG 47 st. 
I tidsrummet kl. 16-17 vil Ingrid 
Rasmussen være der. 
Ind og udmeldelse samt møntsalg er lukket 
i hele skoleferien.
Møntsalg til massagestol er:
Den tredje tirsdag i hver måned mellem 
kl. 17 og 19 

Hobbyklubben
Nøgle og indmeldelse
Vicevært
HG 31 B. Tlf. 39 69 02 94

Beboerklubben
Billard og motion
Henvendelse til 
formand René Zingenberg 
Tlf. 40 35 88 03
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Hobbyklubben AAB afd. 52
Højhuset:
Hobbyklub, billard og mødelokale
Nye medlemmer optages ved 
henvendelse til: 
Formand, Alex Koch Hansen, 
HG 15, 4. th. 
Telefon 24 27 76 55

Billardklubben
Bodil Dohn
Høje Gladsaxe 72, st. tv.

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

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

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

Solarium Højhuset
Formand: 
Keld Møller
Mobil 23 24 85 86

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

Billardklubben Firkanten
Formand Leif Hansen, HG 86, 1.
Tlf.: 39 56 12 81

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

HGI
Formand: 
Michael Juhl Pedersen 
20 75 78 34

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
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Redaktion:
Ansvarshavende Jesper Loose Smith
Telefon 39 69 25 44

For AAB:
Vakant

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

For AB:
Carsten Grethens 67, 2.tv

For Lejerbo:
Niels Espersen, HG 10, 3. tv.

For FSB:
John Pedersen, HG 31, 6. 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


