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

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

Der er 9 aktiviteter, som seniorer 60+ og førtidspensionister fra Høje Gladsaxe, hele 
Gladsaxe Kommune og omegn er velkomne til at deltage i. Mød os her: 

• Aktivitetskredsens "Flittige Hænder" – Syning, strikning, hækling, broderi. Tirs-
dage kl. 10-13. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. 

• Aktivitetskredsens "Det Kreative Værksted" – Quilling, maleri og tegning. Tors-
dage kl. 10-13. Kontakt: Evy Blindbæk, tlf. 60 18 51 15.  

• Aktivitetskredsens "Gåturshold" – Vi går ture sammen fra oktober til april om 
torsdagen kl. 10. Se Seniorklubbernes hjemmeside for at se, hvor vi går fra, og 
hvem du kan kontakte.  

• Aktivitetskredsens ”Musikcafé” – Werner Thaarup spiller gamle danske sange, 
mens vi synger med og hygger os. Mandage kl. 14-16.  
Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48 eller e-mail ulla.reitz@gmail.com. 

• Ældrestyrken – Foredrag og debat om samfundsforhold med spisning. Åbningstid: 
sidste torsdag i månederne fra september til maj kl. 12-15 (bortset fra december).  
Kontakt: Ole Nielsen, tlf. 20 47 68 90 eller e-mail odor@tdcadsl.dk. 

• PC-mødestedet – Hjælp til pc, Mac, smartphone og tablet. Onsdage kl. 13-16.  
Kontakt: Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04 eller e-mail poulksoegaard@gmail.com. 

• Filmklubbens Venner af 2012 – Arbejd med video, rediger film, vis dine egne film 
for publikum. Fredage kl. 10-14. Web: www.bjornestadsol.dk 
Kontakt: Johnny Bjørnestad, tlf. 24 85 20 92, e-mail: bjornestadsol@gmail.com. 

• Café Vera – Samtaler og hyggelig socialt samvær, nærvær og fællesskab. Mød op 
i caféen og træf nye mennesker. Onsdage kl. 10-13.  
Kontakt: Kirsten Lyshøj Nielsen, tlf. 20 43 70 10. 

• Seniorklub for 60+ Kvinder – Et socialt mødested 
med fokus på fællesskab og aktiviteter som sam-
vær, hygge, samtale og frokost, håndarbejde, 
ture og udflugter, ud at spise på café og restau-
rant.  Onsdage kl. 11-15.  
Kontakt: Ashraf Tejani, tlf. 26 11 51 15. 

Du kan se klubbernes åbningstider og kontaktperso-
ner på hjemmesiden www.SeniorklubberneHG.dk.  

OBS: Følg med i Seniorklubbernes aktiviteter i Face-
book-gruppen Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.  

 

Kom og vær med til selv at over-
spille dine gamle videobånd til PC 
hos Filmklubbens Venner af 2012. 



Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 3 omdeles tirsdag 14. september. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 4 2021 søndag 24. oktober, og bladet 

omdeles tirsdag 9. november.

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

Indlæg må meget gerne sendes til Inspektørkontoret via  

e-mail fdi@fd-hg.dk, men skal foreligge i papirprint hos 

informationsudvalget senest ved deadline. Papirprint kan afleveres til 

Inspektørkontoret.

Informationsudvalget.

24. oktober

Deadline HG bladet

20. september

Lejerbo's afdelingsmøde

23. september

FSB afdelingsmøde

9. november

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst tv: Fra en fantastisk sommer, s. 40. Nederst tv: Åbning af Pulsen, s. 39.
Nederst th: Madbazar og koncert, s. 42

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  
– møderne i juni og august  
måned 2021

Corona
Corona har i perioden haft mindre 
påvirkning i Høje Gladsaxe, så både 
beboeraktiviteter, beboerdemokra-
tiarbejde og beboerservice er ved at 
komme tilbage til normalen.
Der har i perioden været testcenter i 
selskabslokalerne, hvilket har været 
meget gavnligt for Høje Gladsaxe. Nu 
gælder det om at få vaccineret så mange 
som muligt, og her er der noget mindre 
tilslutning i Høje Gladsaxe. Fællesdrif-
ten OPFORDRER derfor på det kraf-
tigste alle, der har mulighed for det, til 
at lade sig vaccinere.

Inspektørkontoret og viceværtkon-
torene er nu genåbnet for personlig 
betjening. Beboerservicen er også ved 
at vende tilbage til normalen, dog tager 
medarbejderne flere forbehold. Med-
arbejderne 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 beboerak-
tiviteter.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har afholdt en del 
møder for at forberede de kommende 
arrangementer, læs om dette i deres 
artikel, senere i bladet. Husk allerede 
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nu at reservere datoen for de traditions-
rige familiejuletræsfest og pensionist 
julefest.

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

Parkudvalget har afholdt møde i juni, 
hvor der hovedsageligt var opfølgning 
på tidligere punkter, men det blev be-
sluttet, at 7 stk. skilte forskellige steder 
i området opfriskes.

Situationen i bebyggelsen /  
Vaskerierne
Forretningsudvalget (FU) har meget 
fokus på trygheden i Høje Gladsaxe, og 
er i den forbindelse opmærksom på uro 
blandt de unge, dette har især været 
på brandtrapperne og på svalegange, 
hvilket det fortsat er, men det er også i 
vaskerierne, at uro blandt de unge giver 
meget utryghed blandt alle de øvrige 
beboere.
Derfor besluttede Forretningsudvalget 
at igangsætte flere indsatser for at få 
genskabt ro og tryghed i vaskerierne. 
Dette er til dels lykkedes, men situa-
tionen følges, og hvis der igen kommer 
utryghed, vil indsatserne blive igangsat 
igen.

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

■ Vedligeholdelsesoversigt og  
 opgørelse over timeforbrug
■ Budgetkontrol 1. oktober 2020 til  
 31. marts 2021 – som ser positiv ud.
■ Orientering om diverse  
 personaleforhold/ 
  inspektørfunktionen – se også  
 under afsnittet om corona
■ Udlejning af selskabslokalerne /  
 Corona testcenter
■ Fællesanbringelse af likvide midler
■ Busbetjening af Høje Gladsaxe  
 – det ser ud til at Gladsaxe  
 Kommune er ved at finde en god  
 løsning.
■ Fælles fleksibel udlejningsaftale
■ El-ladestandere – hvad er status på  
 mulighederne
■ Nærpolitienhed i Høje Gladsaxe  
 – politiet er interesseret i Vores HG  
 tidligere kontorlokaler  
 (ikke Pulsen)
■ Bystrategisk partnerskab i Høje  
 Gladsaxe / Vores HG og Bibliotek+

Referent: Jesper Loose Smith ■
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I Fællesdriften har vi igennem 3 år forsøgt 

at få bus 250s tilbage til Høje Gladsaxe. I 

2020 så det ud til at lykkedes, da et stort 

flertal i Byrådet indstillede, at man kunne 

lave en grendeling af 250s, men både Movia 

og politikkerne i Regionen var imod. Bus 

250s blev en politisk bombe i regionen, hvor 

København og andre kommuner gik imod 

en ændring. 

Bus 250s har siden vi startede med at 

forsøge få den tilbage, fået en helt anden 

rute, som ikke er så attraktiv for beboerne i 

Høje Gladsaxe. Trafikudvalget og de fleste 

partier i Byrådet i Gladsaxe har igennem 

hele perioden bakket os op, om at få bedre 

busforbindelser til Høje Gladsaxe og vi har 

haft en del møder.

Nu bliver der arbejdet på en anden løsning 

for Høje Gladsaxe, og det betyder, at vi får 

en ny bus 69. 

Linje 69 vil have rute mellem Kigkurren og 

Gladsaxe Trafikplads, og linjen vil mellem 

Bellahøj og Kigkurren have stop ved Hoved-

banegården (M3, RE, S-tog), Vesterport St. 

(S-tog), Nuuks Plads St. (M3) og Fuglebak-

ken St. (Ringbanen) undervejs. Linje 69 

vil fra Bellahøj til Høje Gladsaxe køre ad 

Status på bedre 
busbetjeningen af 
Høje Gladsaxe

Hareskovvej, Hillerødmotorvejen og Høje 

Gladsaxevej. 

Linje 68 vil have betjening mellem Bella 

Center St. og Lyngby St., og linjen vil mel-

lem Bellahøj og Kigkurren have stop ved 

bl.a. Rådhuspladsen St. (M3) og Forum St. 

(M1+M2) undervejs. Linje 68 vil i Gladsaxe 

betjene Maglegårdskvarteret ligesom i dag. 

Desuden vil linje 4A mellem  

Emdrup Torv og Buddinge Station stadig-

væk køre. 

Ud over disse ruter forsøger Trafikudvalget 

at få en bus 164, som skal køre af Isbanevej, 

så vi kan komme på Søborg Hovedgade.

Fællesdriften håber, at vi med disse linjer er 

dækket godt ind, og at Høje Gladsaxe ende-

lig får fornuftige busforbindelser.

Trafikudvalget har på deres møde 6. sep-

tember vedtaget indstillingen til regionen 

om busserne 68 – 69 og 4A. Der arbejdes 

med at få ændret bus 164’s rute. Nu venter 

vi på regionens godkendelse og svar. Læs 

mere om dette på Gladsaxe Kommunes 

hjemmeside under Trafikudvalget.

Fællesdriften af Høje Gladsaxe
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FODRING FRARÅDES AF 
NATURSTYRELSEN

Fællesdriften fraråder 
kraftigt fodring af 
fugle, og det gør 
Naturstyrelsen også

Selvom der ikke er forbud mod at fodre 
dyr i haven, så bør du lade være, lyder 
anbefalingen fra Naturstyrelsen.

– Vi fraråder generelt fodring. Når du fodrer, 
gør du det for din egen skyld – ikke for 
dyrenes. Der er rigeligt med mad til dem i 
naturen, siger vildtkonsulent, Sven Norup. 

Problemer ved fodring:
Du tiltrækker fugle – også dem, folk ikke 
kan lide, fx skader, råger, måger og duer.
Du lokker dyrene væk fra deres naturlige 
fødekilder.

Du skaber en kamp om føden mellem 
dyrene, hvor kun den stærkeste vinder.
Du risikerer at slå rådyr ihjel, hvis du giver 
dem korn og kraftfoder. Det ætser deres 
mavesække.

Kilde: Sven Norup, vildtkonsulent i 
Naturstyrelsen                                     

https://www.bolius.dk/maa-du-fodre-vilde-dyr-i-din-have-673/
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Fællesdriftens	Aktivitetsudvalg	
Arrangement	kalender	2021	

15.	September	2021:	ZOO	aftentur.	Kl.17.30	
4.	December	2021	:	Pensionist	julefest		
5.	December	2021:	Familie	juletræsfest		

Husk	at	se	efter	opslag	i	opgangen.	

Vores	første	arrangement	efter	covid19,	var	Søndag	29	august,	hvor	47	friske	beboere	var	stået	
tidligt	op	for	at	tage	på	havnerundfart	i	Københavns	havn.	Vi	kørte	med	bus	til	Nyhavn,	hvor	vi	
stod	på	vores	helt	egen	båd	og	kunne	nyde	1	times	sejlads	med	guide.	Efterfølgende	blev	vi	sat	
af	på	Christianshavn,	hvor	man	kunne	nyde	sin	medbragte	mad	eller	købe	i	Street	Food	boderne	
for	enden	af	molen.	Efterfølgende	kunne	man	udforske	Holmen,	Christianshavn	eller	som	nogen	
gjorde,	gå	over	en	af	de	mange	cykel-	og	gangbroer	som	førte	over	til	det	smukke	Nyhavn.	Kl.	
14.20	afgik	bussen	fra	Nyhavn	med	47	glade	og	tilfredse	beboere	som	alle	store	som	små	havde	
haft	en	fantastisk	dag.	Tak	til	alle	som	var	med,	for	en	dejlig	dag	sammen.	

Vores	næste	tur	bliver	en	aftentur	til	ZOO	København	efter	lukketid	15/9-2021.	

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

Angående Covid 19
Til alle borgere i Gladsaxe: Tal med din nabo, genbo, over- og underbo om vigtigheden af 
at blive vaccineret. Det er til vores alles bedste!!! 
Dette gælder selvsagt også alle i vores dejlige bebyggelse, og tag nu og bliv ved med at 
passe på. Selvom restriktionerne nu bliver lempet så gør det ikke noget, at vi fortsætter 
med at vaske hænder, spritte af og undlade alt for nær fysisk kontakt - i hvertfald indtil de 
allerfleste er blevet vaccineret!!! 
Mvh hilsen
Lars Erik Knudsen, Høje Gladsaxe 41

LÆSERBREV
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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

Hermed referat af afdelingsmødet 
i AAB afd. 52 d. 19/8 – 2021  
Mere udførligt referat kan rekvireres 
på afd. kontoret om ca. 14 dage.
Formand Henning Schütt bød velkom-
men til de mange fremmødte – 59 
lejemål (hvoraf 13 ved fuldmagt) -  i alt 
118 stemmer.

1. Charles Thomasen (formand for 
repræsentantskabet i AAB) blev 
valgt som dirigent.

 Dagsorden blev fremlagt og god-
kendt.

2. 2 af vores ejendomsfunktionærer 
blev valgt som stemmeudvalg.

3. Formandens beretning:                                                                                                                                
*Samarbejdet boligforeningerne  
 imellem har været godt trods  
 corona-tiden.                                   

 *Den gamle helhedsplan er ophørt.  
 Alle 5 boligforeninger har sagt ja  
 til ny plan med reducerede   midler  
 fra Landsbyggefonden.

 *Beboerrådgivningen har nu til     
 huse i det nye Bibliotek - + 

 *Der er et godt samarbejde med  
 kommunen, hvor der også arbej- 
 des på bedre og hurtigere bus-   
 forbindelse fra HG til byen.

 *Der er nu nye indgangspartier og  
 dørtelefoner i alle opgange i afde- 
 ling 52.

 *Taget er blevet renoveret – tagren- 
 derne vil blive det på sigt.

 *Der er rådgivning på projektet   
 om nye vinduer og altandøre. Der  
 bliver indkaldt til ekstraordinært  
 møde om dette (inkl. nye køkke- 
 ner). Intet er besluttet endnu.
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 *Aftale om fleksibel udlejning er  
 udløbet, men vi vil sende nyt  
 forslag til Gladsaxe kommune –  
 via AAB`s hovedafdeling. Vi  
 ønsker (og håber på) en stram- 
 mere ordning, da vi er tæt på   
 ghetto- grænsen.

 *El-lade-standere på p-pladsen sor- 
 terer under Fællesdriften (og   
 IKKE afdelingen), og der bliver  
 – sammen med kommunen -  
 arbejdet på en løsning.

 *Vi har fået ny elevator i nr. 11, og  
 det får vi også i nr. 19. Arbejdet   
 starter snarest.

 *Fremadrettet vil de nye altandøre  
 i stuen blive til at låse op og i fra  
 begge sider.

  Charles Thomasen orienterede  
 om repræsentantskabet, som er  
 den øverste myndighed i AAB.  
 Han er selv ny formand dér.  
 (Vores repræsentant dér er  
 Henning Schütt). Her er man bl.a.  
 med til at bestemme udvidelse af  
 AAB (nyt byggeri) – bl.a. planlagt  
 på Frederiksberg. Man er også  
 med til at beslutte foreningens  
 vedtægter – har for nyligt lavet  
 tydelig formulering i vedtægterne  
 om, at AAB er en non profit  
 organisation. Dette har resulteret  
 i billigere licens hos Microsoft.

4. Sumaela Malik (fra regnskabsaf-
delingen i AAB`s hovedafdeling) 
fremlagde regnskab og budget 
(omdelt til alle). Vi havde et un-
derskud på ca.2,2 mio. kr. i 2020, 
som er indarbejdet i regnskabet 
for 2021. Således bliver der ingen 
huslejestigning.

5. Det fremlagte regnskab blev 
taget til efterretning, og budgettet 
2021 blev enstemmigt godkendt. 
Afdelingens driftsbudget blev også 
godkendt.

 Indkomne forslag:
 *Der blev stemt om forslag om   

 at måtte holde STERILISERET  
 INDEKAT (terapi kat). Forslaget  
 blev vedtaget. Der kommer  
 nøjere retningslinjer for dette.

 *Forslag om el-ladere på p-plads  
 udgik. Fællesdriften og Gladsaxe  
 Kommune arbejder derpå.

 *Alternative lejemål blev diskute- 
 ret, men ingen afstemning. Der  
 er en fast procedure: Ved viden  
 om et ulovligt lejemål kontaktes  
 afdelingsbestyrelsen, som straks  
 kontakter Boligforeningen AAB`s  
 administration – som så tager   
 affære. 
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 Hvis man vil fremleje værelser 
ud, skal det ske med ansøgning til 
AAB`s hovedkontor.

6. Forretningsordenen for afdelingen 
blev også enstemmigt godkendt.

7. Valg til bestyrelsen:
 Formand Henning Schütt genvæl-

ges for 1 år
 Kasserer Kai Jørn Nielsen genvæl-

ges for 2 år
 Bestyrelsesmedlemmer:
 Lars Ove Nielsen genvælges for 1 år 
 Kristian Niebuhr genvælges for 2 år
 Helge Steadmann nyvælges for  

2 år

 Suppleanter:
 1. suppl. Heidi Drejer
 2. suppl. Ida Foghmar                

 STORT TIL LYKKE til alle  
gen- og nyvalgte!

8. Eventuelt: Få klagepunkter omk. 
støj og manglende rengøring blev 
taget til efterretning. 

Dirigent og formand takkede   
begge de mange fremmødte for god ro 
og orden. 
     
Referent Ida Foghmar ■
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Nyt fra Lejerbo
Lejerbo

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

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

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

I startet af sommeren, mens vejret 
stadig var godt, havde jeg gæster på 
besøg, som en gang havde boet i bebyg-
gelsen. Det var dengang, hvor det hele 
var nyt, og der ikke var meget grønt. 
Jeg inviterede dem på en gåtur rundt i 
bebyggelsen. De var imponerede over, 
hvor rent og pænt, der så ud - alle vores 
grønne områder, Kastanjestien, Byens 
Arena og ikke mindst Eventyrhaven. 
De kunne godt forstå, hvorfor jeg altid 
siger, at jeg er glad for at bo i Høje Glad-
saxe.

Nyt fra bestyrelsen
Legepladssituation: Som det nok er 
bemærket, går det langsomt fremad 
med renovering af legepladsen ved blok 
22/23 og blok 17, det skyldes, at der har 
været leveringsproblemer.

Skovtur: Der er 47 tilmeldte. Jeg tæn-
ker, I får en hyggelig tur ud i det blå. 
Der kommer billeder fra turen i næste 
beboerblad.
Nye køkkener: Der er sat opslag op i 
opgangene, omkring mulighed for at 
få nye køkkener, samt proceduren for 
dette.
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Faldstammer: I løbet af efteråret bliver 
der renset faldstammer i de tre blokke i 
lavhusene.

Facader lavhusene: Det varer ikke læn-
ge, så er facaderne i lavhusene færdige. 
Vinduerne bliver pudset på ydersiden 
fra en lift.

Facade højhus: Der er ikke nyt, vi 
håber at kunne præsentere en mulig 
løsning til afdelingsmødet.

Afdelingsmøde: Husk at sætte kryds i 
kalenderen mandag den 20. september 
2021.

Lejerbos bestyrelse
Trine Keis 

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

Ved akutte problemer,
kan vagten kontaktes

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

• 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 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

Håber I har haft en god sommer har nydt 
den og klar til efteråret...

OBS OBS
Vedr. Køkkenrenovering..
Man skal henvende sig til KAB vedr. 
køkkener. Man bliver så ringet op af 
HTH og så kan man komme og vælge 
køkken (man må ikke tage kontakt til 
HTH før man har talt med KAB).
 
Kik i jeres opgange. Aktivitetsudvalget 
er nu i gang med at lave flere ture  igen, 
dejligt at HG er ved at være ”normal 
igen”. Der har været afholdt afd. møde 
8. september.
Nyt herfra i næste nummer.
Du kan altid kontakte 3B afdelingsbe-
styrelse  mail på bestyrelse.

Jane Jandu, Afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsen vil godt sige tak til Ivan for 
det ekstra rum til motionsklubben og 
også en stor tak til 3B's bestyrelse for at 
bekoste maling og gulvbelægning.
Vi søgte Lions Søborg Torv om donati-
on til en benpresse, men desværre blev 
det til et nej, men vi søger andre fonde.

Bestyrelsen 

Husk at tømme jeres postkasser  
da det er oplagt til indbrud 
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 59
best.hojegladsaxe@fsb-gladsaxe.dk

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Formand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Sommeren går på hæld, og stadig slås 
vi med høje smittetal. Dette skyldes, 
at en del af befolkningen ikke lader sig 
vaccinere, desværre.  Herfra kan jeg 
kun opfordre alle til at blive vaccine-
ret, til gavn for alle. Er det bestemte 
grupper, der ikke bliver vaccineret, ja 
desværre. Hvorfor bliver disse grupper 
ikke vaccinere? Mit allerbedste svar er, 
at det skyldes uvidenhed. Man kan ikke 
som almindelig borger være klogere 
end de mennesker, der i mange år har 
læst og studeret virusser og lægeviden-
skab, det kan ikke lade sig gøre, selv 
ikke hvis man slår op i lægens hjem-
mebog, eller hvad den måtte hedde -  og 
tro man på fem minutter kan læse sig 
til viden, som læger og professorer er 
mange år om at lære.

Som I kan læse andetsteds, har vi en 
masse opgaver, der går i gang i løbet af 
efteråret, nye dørtelefoner, udskiftning 
af stigerør (vandrør) og ikke mindst 
vores plantekasser, som til efteråret vil 
blive beplantet med planter, der står 
og pynter hele året. Vi rykker nogle 
af plantekasserne op i glasoverdæk-
ningen, der vil de udfylde et område 
som højbede. Og når vi har alt dette på 
plads, kan vi sige, at ombygningen af 
p-plads ved blok 14 (31-39) er slut.

Jeg har fået lov til at genskrive et indlæg 
fra John mangenavne fra maj 2000. Det 
følger her:
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FORNYEDE FØDDER
- JEG BEHANDLER HÅRD HUD, LIGTORNE, FODVORTER
OG AFHJÆLPER VED DIABETESGENER, GIGTGENER OG
GENER VED PSORIASISGIGT.

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

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

FSB i Gladsaxe
Blev oprettet foråret 1953 med lovforme-
lig underskrift fra boligministeriet, med 
hjemmel til at bygge boliger med særlig 
lavt forrentede lån og skattefrihed den 
15-06-1953.

Selskabet er alment selvejende, og der 
trækkes ikke overskud ud, og selv evt. 
udløbne lån bliver i en såkaldt bygge-
fond, med henblik på nye byggeopgaver.

Vi har 3 afdelinger i Gladsaxe

Første byggeopgave var afd. Torvegård, 
som blev op startet 1954 med indflytning 
1956, afdelingen har 264 boliger.

Næste byggeopgave var Høje Gladsaxe 
som allerede 1943 forelå som plan: 
Højhuse 4000 lejemål og lavhuse 3000 
boliger.

Det smukke område, direkte til mosen, 
blev dog skånet for dette vældige byggeri, 

der altså fra starten var 3 gange så stort 
som det endte op med at blive.
1951 var en ny plan klar med lavere 
bygningsprocent.

Op gennem halvtresserne var der 8 
boligselskaber der viste interesse for 
byggeopgaven, Høje Gladsaxe, men det 
var for mange, så det aftaltes at DAB 
skulle forlade projektet, til gengæld skulle 
ABG og FB så trække sig fra Værebro 
planerne.

1960 opløstes Foreningen den kooperative 
By og i 1962 i forbindelse med færdiggø-
relsen af projekt Høje Gladsaxe, så trådte 
AKB ud.

Tilbage var de nuværende selskaber AB, 
FB, AAB, Lejerbo og FSB.

Høje Gladsaxe blev til i en periode hvor 
der var et politisk mål om stordrift, og 
om at bygge 4000 boliger om året og det 
gik stærkt meget stærkt.
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ET HAD – KÆRLIGHEDS forhold er 
normalt i forhold til dette vældige monu-
mentale byggeri.
FORELØBIG sidste byggeopgave i Glad-
saxe var Gyngemosegård som blev tegnet 
og projekteret i 1989-90 og opført 1991-
92. Afdelingen rummer 88 boliger og  
2 bofællesskaber.

FSB i Gladsaxe er en aflægger af Kø-
benhavns største boligselskab FSB som 
blev oprettet i 1933 af sagfører Rasmus 
Nielsen.

Der er lignende afdelinger i Brøndby, 
Gentofte og Ballerup.

I mange år bestod bestyrelsen udeluk-
kende af kreditforeningsdirektører, profes-
sorer og sagførere, og cigartågerne har 
hængt tykt i direktionslokalerne.

Der var ingen beboere i bestyrelsen

Lejerbevægelsen havde dog gode kår i 
FSB, som er anerkendt for sin sociale 
dimension bla, med et beboersekretariat 
betalt af FSB, dette sekretariat hjalp le-
jerne også mod FSB selv hvis FSB havde 
fejlet, og allerede inden der lovgivnings-
mæssigt skulle være lejere med, så var 
der lejere med i FSB`s bestyrelse.

Tak til John for at måtte gentrykke 
dette.
Jeg kan så tilføje, at i 2009 blev Telepar-
ken opført, som ligger på Telefonvej 
i Buddinge. I dag er FSB Gladsaxe et 
lokalt boligselskab i Gladsaxe Kom-
mune. Vi bliver administreret af FA09, 
og det er vi blevet siden 2014, og i dag 
har vi ikke noget samarbejde med FSB 
København. Afdelingen omtalt som 
FB, hedder i dag 3B.

Afdelingsmøde
Torsdag den 23. september kl. 19.00 
afholder vi afdelingsmøde, det foregår 
i glasoverdækningen, ved nr. 31. Hvis 
man kun er en person fra sit lejemål, 
har man stadig to stemmer til valgene. 
Selve mødet vil komme til at foregå, 
som det plejer, men omkring valgafhol-
delsen bliver det anderledes i forhold 
til andre år, så her skal vi holde tungen 
lige i munden med de udfordringer, der 
er. 
I bestyrelsen glæder vi os til at se jer.

Dørtelefoner
Vi har besluttet at udskifte vores gamle 
dørtelefoner med nye, kaldeanlægget 
vil blive ført ud på ydersiderne af blok-
kene, og der vil blive sat videoskærme 
op i alle lejlighederne. Arbejdet forven-
tes afsluttet sidst på året.
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Stigerør
Da de stigerør (vandrør), der leverer 
vand til badeværelserne efterhånden er 
gamle og tilkalkede, har vi besluttet at 
starte en udskiftning af samme. Vi ud-
skifter i en opgang ad gangen, en udgift 
på ca. en halv million kr. pr. opgang, så 
planlægning er vigtig, så vi får skiftet 
først, der hvor problemerne er størst. 
Vores chefinspektør Ivan K. Andersen 
har sammen med underentreprenøren 
lagt en plan for udførelsen.

Vindues polering 
Vinduerne på sydsiden, altansiden, 
bliver pudset omkring 1. oktober. Hvis 
man ikke ønsker pudsning, skal man 
ikke foretage sig noget, og ellers bliver 
det, som vi kender det.

Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand 
 

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

Afdelingsformand
Flemming Larsen, 
Høje Gladsaxe 43, st. tv. 
Telefon 24 62 00 07

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIGFormand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Sommerferien
Hej alle sammen. Håber I har haft en 
rigtig god sommer, hvor det igen var 
muligt at være sammen, efter en lang 
pause på grund Coronapandemien. 
Vejret er gået fra ekstremt varmt, hvor 
man næsten ikke kunne være i lejlig-
hederne, til det mere normale danske 
sommervejr, med skiftende vejr og 
temperaturer.
I afdelingen er det gået rigtig godt i 
sommerferien, der har ikke været  
nogen klager og intet hærværk.
Det har været dejligt at se, at vores 
grille i begge blokke, har været 
brugt flittigt.

Asfalt
Så skal blok 13 have ny asfalt på parke-
ringspladsen, da kørebanerne virkelig 
trænger, de er meget hullede og derfor 
farlige for cyklister.
De store huller kan også ødelægge 
bilernes dæk og støddæmpere.
Prisen for asfaltarbejdet er lidt over 
500.000 kr.

Juleturen til Gerlev kro
Så er vores normale ældrejuletur til 
Gerlev kro bestilt, det bliver 
30. november.
Sidste år måtte vi aflyse på grund af 
Coronavirussen, så vi håber at turen 
bliver til noget i år, og at der ikke kom-
mer noget i vejen.
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Elevatorer
Der har igen været flere af vores 
elevatorer, der har haft forskellige 
problemer.
Vi har en servicekontrakt med Otis, 
hvor de skal komme hurtigt og
få elevatorerne til at fungere.
Det sker desværre ikke altid!
Vi har bedt vores chefinspektør om 
at tage et møde med Otis, da vi ikke 
synes, at de opfylder, hvad der står i 
kontrakten.
Vores elevatorer skal fungere ordent-
ligt.

Corona
Hen over sommeren er flere restrik-
tioner ophævet, og vi er nu tæt på ”nor-
male” tilstande.
Desværre har vi i skrivende stund igen 
en del smittede i Høje Gladsaxe.
Derfor er det vigtigt stadigvæk at tage 
sine forholdsregler,når man er sammen 
med andre. Det ser ud til, at deltavari-
anten godt kan smitte en, selvom man 
er vaccineret.
Derfor hold afstand og husk håndhygi-
ejnen, så mindsker vi mulighederne for 
smitte.

Beretningen
Årets beretning er udsendt, og den er 
lidt fyldig denne gang, da  en dækker de 
sidste to år.

Oplægget til budgettet giver 0% i hus-
lejeforhøjelse.

Eventyr Haven
På grund af de to ildsjæle, Lars og 
Randi, er Eventyr Haven blevet et utro-
ligt spændende sted med forskellige 
muligheder for at opleve finurlige ting.
Forskellige planter og blomster, dufte, 
firben, frøer og meget mere er med til at 
give en helt unik oplevelse.
Om aftenen er der fuld fart på de mange 
solcellelamper.

Man kan kun blive medlem, hvis man 
bor i AB’s blok 11 & 13.

Kig forbi og få en hyggesnak med Lars 
eller Randi.

Billard
Afdelingens billardklub genvandt 
ABIGcup mesterskabet i  3-mands 
skomagerpot.
Holdet bestod af Jan, Jimmi og Villy, 
og der var spænding lige til den sidste 
kamp.

Torveparken og vores hold sluttede 
begge med 61 sejre, så nu blev der talt 
resultatpoint i hver kamp, der havde 
været spillet, og her var Høje Gladsaxe 
bedre.
Tillykke med endnu et mesterskab.



. . . også B-ordning

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

city gruppen a/s

Vaskerier
Vi har haft en del problemer i vaskeri-
erne, hvor der har været begået hær-
værk og været ophold af unge, der har 
generet beboerne.
Fællesdriften havde inden ferien ansat 
en hundevagt, og det ser ud til, at det 
hjalp.
Det skal være trygt at bruge vores 
vaskerier, så måske fortsætter vi med 
denne løsning.

På afd. Bestyrelsen vegne
Flemming 

Kirken i Høje Gladsaxe

N Y H E D E R  F R A 
H A R A L D S K I R K E N

Vi Er Naboer – OG HVOR ER DET GODT!
Kære ven i Høje Gladsaxe!

Jeg er stadig helt høj efter sommerfesten med 
madbazar og koncert med Radiant Arcadia i 
starten af august. 

Over 300 mennesker, glæde og dans og kam-
meratskab. Fokus på det vi kan i Høje Gladsaxe: 
Vi kan være en landsby, der holder sammen og 
tager imod hinanden. 

Ordet VEN kan også staves V.E.N. – ”Vi Er Na-
boer”. Når vi er naboer, er vi afhængige af hin-
anden. Hvis du hører mig spille højt på trompe-
ten, banker du på væggen, så du kan sove. 

Hvis jeg hører dig græde på altanen, banker jeg 
på døren for at høre om du vil have hjælp. 

I starten af september var vi på Tryghedsvan-
dring. Der talte vi meget om hvad der gør os 
utrygge. Det er vigtigt at modvirke utryghed. 

Men vi vil også snakke med hinanden om alt det 
gode der er ved at Vi Er Naboer. For der er så 
meget godt ved at have jer som naboer. 

Det gamle ord om ’næstekærlighed’ hedder på 
engelsk ”Love Your Neighbour”. Elsk din nabo. 

Kærlig hilsen  
Morten Miland Samuelsen
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Kirken i Høje Gladsaxe

N Y H E D E R  F R A 
H A R A L D S K I R K E N

Vi Er Naboer – OG HVOR ER DET GODT!
Kære ven i Høje Gladsaxe!

Jeg er stadig helt høj efter sommerfesten med 
madbazar og koncert med Radiant Arcadia i 
starten af august. 

Over 300 mennesker, glæde og dans og kam-
meratskab. Fokus på det vi kan i Høje Gladsaxe: 
Vi kan være en landsby, der holder sammen og 
tager imod hinanden. 

Ordet VEN kan også staves V.E.N. – ”Vi Er Na-
boer”. Når vi er naboer, er vi afhængige af hin-
anden. Hvis du hører mig spille højt på trompe-
ten, banker du på væggen, så du kan sove. 

Hvis jeg hører dig græde på altanen, banker jeg 
på døren for at høre om du vil have hjælp. 

I starten af september var vi på Tryghedsvan-
dring. Der talte vi meget om hvad der gør os 
utrygge. Det er vigtigt at modvirke utryghed. 

Men vi vil også snakke med hinanden om alt det 
gode der er ved at Vi Er Naboer. For der er så 
meget godt ved at have jer som naboer. 

Det gamle ord om ’næstekærlighed’ hedder på 
engelsk ”Love Your Neighbour”. Elsk din nabo. 

Kærlig hilsen  
Morten Miland Samuelsen
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MANDAG MØDES VI 
IGEN

Hver mandag fra august til juni er der kaffe 
og kage i det solbeskinnede alrum under 
Haraldskirken. Alle voksne kan være med kl. 
14-16. 

Den første mandag i måneden: 
4.10: Alsang om efterår v/ Søren Geneser
1.11: ”Dannelse” v/ Beth Nissen

De andre mandage samvær, fortællinger 
m.m. 

Mandag kl. 13:30 er der Lystændingsbøn, 
en enkel mini-gudstjeneste, før mandags-
mødet. 

Søndag – PLADS TIL ALLE! 

Endelig er alle restriktioner fjernet fra kirkerne. Hver 
søndag må vi være så mange vi kan (ca. 300 sidde-
pladser) og synge så højt vi kan. Kom og tag en ven 
med. Der er som regel en kop kaffe bagefter, hvor 
man kan mødes frit. 

NB: Folkekirken er en Åben Kirke. Man behøver ikke 
være medlem, man behøver ikke tro på Gud endnu, 
og medlemmer fra andre kirker er også velkomne. 

Hvert kvartal har vi en International Gudstjeneste, 
p.t. mest på engelsk med tolkning. Vi synger sange 
på dansk, farsi, engelsk, arabisk – og hvad du kom-
mer med af forslag.

Har du tænkt, du gerne ville døbes en dag? Eller blev dit 
barn ikke døbt dengang? Så kom i Søborg kirke tirsdag 21.9. 
mellem kl. 17 og 19. Tag legitimation med, så får du en snak 
med en præst og bliver døbt derefter. 

DROP-IN DÅB I 
SØBORG KIRKE

En Snak om Kristendom
Tre torsdag aftener kl. 19-21 med oplæg om 
kristne grundbegreber. Lyt og stil spørgsmål 
– der er god tid til samtale.

28. oktober: ”Bøn – en måde at være  
menneske på” v/ Morten Miland

4. november: ”De fire evangelier – de fire 
evangelister” v/ Claus Tøndering

18. november: ”Helligånd – blæst, ild, vand, 
kærlighed – o.m.a.” v/ Morten Miland

Læs mere på kirkens hjemmeside eller hent 
en løbeseddel i kirken. 
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Opstarten af HG Spiser Sammen efter 
sommer ferien var en kæmpe succes! Frem-
over vil arrangementet afholdes skiftevis i 
Haraldskirken og Bibliotek + den 2. torsdag i 
måneden.

Næste arrangement afholdes i kirken 
torsdag d. 14. oktober kl. 17:30, hvor 
vi starter med samling i kirkerummet 
og spiser sammen bagefter. 

Yderligere information og invitation 
med tilmeldings-link bliver sendt ud et 
par uger før arrangementet via Facebook 
og på kirkens hjemmeside. Til dem, der er for-
hindret i at tilmelde sig denne vej, der kan I melde til hos Monique fra Vores 
HG på tlf. 26 12 25 44 eller Line fra Haraldskirken på tlf. 30 32 03 70. 

Familiefællesskabet 
et fællesskab for alle børn og 

deres voksne

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

Hvor: I alrummet nedenunder kirken

Hvornår: Som udgangspunkt den sidste 
fredag i måneden kl. 16:30 – 19:00. Følg 
kirkens Facebook ”Haraldskirken i Høje 
Gladsaxe” eller kirkens hjemmeside for 
løbende info og invitation 

Tilmelding til Line på tlf. 30 32 03 70

Ved yderligere spørgsmål til arrange-
mentet, så ring endelig til Line på  
tlf. 30 32 03 70

Høstfest  I ALLE FARVER 

Søndag 26. september siger vi tak til Gud for alt 
det gode, der gror på jorden. 

Gudstjeneste på dansk kl. 10 med Musikakade-
miet, der spiller ”Nu falmer skoven” og mange 
andre dejlige sange. 

International Gudstjeneste kl. 14:30 med gæ-
ster fra hele verden – med Omid-koret, der syn-
ger om håb på persisk. 

International Service Sunday 26 September 
2:30 p.m. Preaching in English, translation to 
farsi, songs in many different languages. 

HG SPISER 
SAMMEN

& 
MUSIK OG  

MEDITATION
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MANDAG MØDES VI 
IGEN

Hver mandag fra august til juni er der kaffe 
og kage i det solbeskinnede alrum under 
Haraldskirken. Alle voksne kan være med kl. 
14-16. 

Den første mandag i måneden: 
4.10: Alsang om efterår v/ Søren Geneser
1.11: ”Dannelse” v/ Beth Nissen

De andre mandage samvær, fortællinger 
m.m. 

Mandag kl. 13:30 er der Lystændingsbøn, 
en enkel mini-gudstjeneste, før mandags-
mødet. 

Søndag – PLADS TIL ALLE! 

Endelig er alle restriktioner fjernet fra kirkerne. Hver 
søndag må vi være så mange vi kan (ca. 300 sidde-
pladser) og synge så højt vi kan. Kom og tag en ven 
med. Der er som regel en kop kaffe bagefter, hvor 
man kan mødes frit. 

NB: Folkekirken er en Åben Kirke. Man behøver ikke 
være medlem, man behøver ikke tro på Gud endnu, 
og medlemmer fra andre kirker er også velkomne. 

Hvert kvartal har vi en International Gudstjeneste, 
p.t. mest på engelsk med tolkning. Vi synger sange 
på dansk, farsi, engelsk, arabisk – og hvad du kom-
mer med af forslag.

Har du tænkt, du gerne ville døbes en dag? Eller blev dit 
barn ikke døbt dengang? Så kom i Søborg kirke tirsdag 21.9. 
mellem kl. 17 og 19. Tag legitimation med, så får du en snak 
med en præst og bliver døbt derefter. 

DROP-IN DÅB I 
SØBORG KIRKE

En Snak om Kristendom
Tre torsdag aftener kl. 19-21 med oplæg om 
kristne grundbegreber. Lyt og stil spørgsmål 
– der er god tid til samtale.

28. oktober: ”Bøn – en måde at være  
menneske på” v/ Morten Miland

4. november: ”De fire evangelier – de fire 
evangelister” v/ Claus Tøndering

18. november: ”Helligånd – blæst, ild, vand, 
kærlighed – o.m.a.” v/ Morten Miland

Læs mere på kirkens hjemmeside eller hent 
en løbeseddel i kirken. 
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H A R A L D S K I R K E N S  K A L E N D E R 

Lige til at hænge op ...

KONTAKT DIN KIRKE  
Kirkens kontor
Høje Gladsaxe Torv 3 

tlf.: 3969 0370

mail: haralds.sogn@km.dk

Kirkens kontor kontaktes på  
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

SEPTEMBER

 19.9 kl. 10:00 Højmesse

 20.9  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 21.9  kl. 17:00  Drop-in dåb, Søborg

 24.9  kl. 16:30  Familiefællesskabet

 26.9  kl. 10:00  Højmesse

 26.9  kl. 14:30  Høstgudstjeneste

 27.9 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 28.9  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

OKTOBER

 3.10  kl. 10:00  Højmesse

 4.10  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 4.10  kl. 14:00  Mandagsmøde

 10.10  kl. 10:00 Højmesse

 11.10  kl. 13:30 Lystændingsandagt

 

 14.10 kl. 17:30  Musik og meditation/ 
HG spiser sammen

 17.10 kl. 10:00 Højmesse

 24.10 kl. 10:00 Højmesse

 25.10 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 26.10 kl. 18:30 Menighedsrådsmøde

 28.10 kl. 19:00 En snak om kristendom

 29.10 kl. 16:30 Familiefælleskabet

 31.10 kl. 10:00 Højmesse

NOVEMBER

 1.11 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 1.11 kl. 14:00 Mandagsmøde

 Ret til ændringer forbeholdes
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Så kan vi endelig fejre 
åbningen af BIBLIOTEK+ 

- og du er inviteret!
I slutningen af april slog det fælles mødested  
BIBLIOTEK+ dørene op for første gang, og nu kan vi 
endelig fejre åbningen med manér. Vi glæder os til at  
se dig til et brag af en åbningsfest! 

Lørdag 25. september kl. 10-15
BIBLIOTEK+

Høje Gladsaxe Torv 2A
Glæd dig til: 

• Borgmester Trine Græse byder velkommen kl. 10.30
• Teater for børn kl. 14 
• Oplev de mange forskellige aktiviteter, tilbud og  

foreninger, som til daglig er en del af BIBLIOTEK+

Se mere på facebook.com/bibliotekplus eller på 
gladbib.dk/bibliotek/hgbib

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

27. september 16-17: Lokale stemmer ”Emma Gad” 
 

11. oktober 16-17: Lokale stemmer ”Storm P” 
 

1. november 16-17.30: Lokale stemmer ”Vö kirke” 
 

29. november 16-17.30: Lokale stemmer:  Om at skrive 
romaner sammen ”Ni dage i november…” 

Foredrag: 
 

8. november 19-21: Nikolaj Witte: ”Om at rejse i 
Europa i en Van og med børn” 
 
15. november 19-21: Morten Pape 

Se mere på hjemmesiden og Facebook, eller spørg i Bibliotek+ 
       gladsaxe.dk/bibliotek / facebook.com/bibliotekplus 

Temadage: 
 
12.-13. november: ”Gamingdage i Bibliotek+” 

Virtuelle foredrag: 

 

13 september 19-21: Virtuelt foredrag 
”Lægekunsten i Antikken” 
 

5.oktober 19-21: Virtuelt foredrag: Big Bang 
og det usynlige univers. 
 

12. oktober 19-21: Virtuelt foredrag: ”Yngre 
med årene” – med Bente Klarlund 
 

26. oktober 19-21: Virtuelt foredrag: 
”Pandemier i de sidste 200 år” 
 

9. november 19-21: Virtuelt foredrag: ”Den 
inderste kreds” om Seismologen Inge Leh-
mann 
 

23. november 19-21: Virtuelt foredrag: ”Vores 
cellers saltbalance.” 

Se mere på hjemmesiden og Facebook, eller spørg i Bibliotek+ 
       gladsaxe.dk/bibliotek / facebook.com/bibliotekplus 
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For børn: 
 

Musikalsk Legestue. Barselscafé for de 1-3 årige:  
med musikuddannede Hanne Mørkenborg 
Onsdag d. 29. september, samt onsdag d. 13. og 
27. oktober fra kl. 10-11.00 

 
Tumlastik. Barselscafé for de 0-1 årige: 
Lær hvordan du kan tumle med din baby der-
hjemme med børneergoterapeut Mette Vainer 
Wegloop. 
Onsdag d. 6. oktober kl. 10-11.00 
 
 
Førstehjælp - Barselscafé for de 0-1 årige 
Bliv klogere på førstehjælp til de mindste . John 
Petersen fra Simpel Førstehjælp demonstrerer 
enkle teknikker. 
Onsdag d. 3. november kl. 10-12.00 
 
 
Teater for de 3-6 årige 
Teater AniMaNi præsenterer ”Frederik” 
Et teaterstykke efter Leo Lionnis børnebog om 
om musen Frederik og værdien i at bidrage. 
Billetter fås via bibliotekets hjemmeside fra     
21. oktober kl. 10.00 
Spilles: torsdag d. 28. oktober kl. 10.30 

 

Se mere på hjemmesiden og Facebook, eller spørg i Bibliotek+ 
       gladsaxe.dk/bibliotek / facebook.com/bibliotekplus 

Barselscaféer er gratis 
men man skal have en 
billet som kan hentes på 
www.gladbib.dk/
arrangementer - eller hos 
os på Bibliotek+ 
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HG 
SPISER SAMMEN 

I samarbejde mellem Vores HG og Haraldskirken 

2. torsdag i måneden: 

15:30 – Madlavning 
17:30 – Aftensamling 

18:00 – Fællesspisning 

9/9 i Bibliotek+ 

14/10 i Haraldskirken 

11/11 i Bibliotek+ 

9/12 i Haraldskirken 

13/1 i Bibliotek+ 

Vil du hjælpe til ved HG Spiser Sammen? 

Koordinator: Vil du være med til at koordinere madlavning og  
fællesspisning?  

Kokke og hjælpere: Vil du være med til at lave maden – enten som  
ansvarlig eller som hjælper?  

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

Haraldskirken på tlf. 30 32 03 70  

Alle er velkomne  
- og det er gratis 
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SJOV MED LEKTIEHJÆLP  
I BIBLIOTEK+
Hver onsdag fra kl. 17-19 er der lektiehjælp for 
børn fra 0. - 9. klasse. 
For Peter, og de øvrige frivillige i lektiecafeen 
er det virkelig vigtigt, at børnene har det sjovt og rart 
mens de lærer – derfor har de altid sjove ekstra  
opgaver eller lærerige lege at sætte i gang. Men 
de hjælper også, hvis du har lektier for, som 
børnene skal bruge hjælp til.
Det kræver ingen tilmelding.  
Vær opmærksom på at der ikke er lektiehjælp i skoleferier.
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Kan du huske, hvordan der så ud i Høje 
Gladsaxe, da det blev bygget? Var du nabo til 
bombemanden? Fik du altid bolde i kassen 
hos Peter Schmeichel på legepladsen, da I var 
børn? Bibliotek + er på jagt efter gode historier, 
billeder og minder fra Høje Gladsaxe. 

Det indsamlede skal munde ud i en udstilling i 
Bibliotek+ i Høje Gladsaxe, som frivillige har meldt 
sig til at sætte op. 
De frivillige har stadig ikke lagt sig fast på, hvor-
dan udstillingen skal se ud, men vi håber både at 
komme til at udstille billeder, lyd og tekst – så vi er 
interesseret i at høre fra alle, der har en god Høje 
Gladsaxehistorie fra dengang eller nu. Det kunne 
være et gammelt fotoalbum, en vhs-film, en sjov 
historie du vil fortælle eller skrive ned eller noget 
helt fjerde.

Du kan enten sende, hvad du har til Monique på 
mail: mogeni@gladsaxe.dk eller komme forbi 
Bibliotek+ til en snak om, hvordan du eller din nabo 
kan bidrage til projektet.

VI EFTERSØGER  
FORTSAT FOTO GRAFIER  
OG RØVERHISTORIER FRA 
HØJE GLADSAXE 



36

ØNSKER DU HJÆLP TIL 
BEDRE TRIVSEL ELLER EN 
SUNDERE HVERDAG? 
Jeg hedder Cecilie og er ny sundhedskonsulent i Høje Gladsaxe. 
Som sundhedskonsulent vil jeg sammen med jer opstarte nye sundhedsfællesska-
ber i Høje Gladsaxe eller hjælpe med at finde en passende gruppe netop til dig. Det 
kunne eksempelvis være madlavning, gå-hold eller andre aktiviteter – alt efter hvad 
du finder interessant.
Derudover vil jeg også kunne tilbyde individuelle samtaler og byde på en kop kaffe, 
hvor vi kan tale om, hvad der fylder for dig.
 
Hvis det lyder interessant for dig, kan du finde mig i det nye hus på Bibliotek+ hver 
mandag. Alle er altid velkomne til at komme forbi og hilse på. 
Derudover er der mulighed for at kontakte mig på telefon: 30 68 53 96 eller e-mail: 
cecems@gladsaxe.dk

Jeg glæder mig meget til at møde jer 😊

Kort om mig:
Jeg er ansat i Stefanies barsels-
vikariat 15 timer om ugen og er 
uddannet ergoterapeut. Jeg har 
forinden arbejdet på Kildegården 
Genoptræningscenter i kommunen 
og har derfor mødt nogle af jer før.
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HVEM – MIG? 
Bibliotek+ udstiller selvportrætter af 
unge i Høje Gladsaxe frem til den  
30. oktober 2021.  
 
Fotografiet er et universelt sprog. Vi 
tager ”selfies” fra vores hverdag med 
mobiltelefonen og får masser af billeder, 
som vi bruger på forskellig vis. Ved at 
tage denne tilgang alvorligt og fordybe 
sig i portrætter af sig selv, deres venner 
og deres fortællinger, har de unge skabt 
en fantastisk udstilling, som gør det 
muligt for publikum ”at spejle sig” og 

engagere sig følelsesmæssigt og med-
menneskeligt. 

I efteråret 2020 eksperimenterede de 
unge i Fair Play med selvportrætter gen-
nem spejlinger og iscenesættelser, der 
kan vise hvem de er og hvordan livet ser 
ud fra deres ståsted. 

Udstillingen "Hvem – mig?" er et samar-
bejde mellem unge og ansatte i Fair Play 
/ Ung til Ung Gladsaxe og billedkunst-
ner Mette Gitz-Johansen. 



Vores HG
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BIBLIOTEK+
Høje Gladsaxe Torv 2A

Mød os onsdag og torsdag 
kl. 16-18
i BIBLIOTEK+

Find os på Facebook 
og www.voreshg.dk

Cecilie Emsø
cecems@gladsaxe.dk

30 68 53 96

Majbrit K.  Mouridsen
makrmo@gladsaxe.dk

24 91 94 35

Monique Nielsen
mogeni@gladsaxe.dk

26 12 25 44

Kristine Nielsen 
krheni@gladsaxe.dk

Maj-Brit Jæger
majjae@gladsaxe.dk

20 55 92 77

Christine Bille
cb4000@fd-hg.dk

24 93 19 47

Helle Jelstrup
sofhje@gladsaxe.dk

20 48 89 97

Kære alle

Nu er sommeren gået på hæld, og vi glæder 

os alle over, at det igen er muligt at mødes 

med hinanden. 

Sommeren blev for alvor startskuddet til 

masser af aktiviteter i HG, som I kan se her 

i bladet. I slutningen af sommeren dannede 

græsset ved den runde igen rammen om, at 

man kunne mødes med mange naboer på 

kryds og tværs. De unge havde på bedste vis 

arrangeret en sommerfestival med masser 

af aktiviteter, derefter stod den på madbazar 

og koncert. 

Pulsen er også for alvor genåbnet i de flotte 

nye rammer. Her er stadig plads til nye akti-

viteter, så har du lyst til at starte noget op, så 

tag endelig fat i Majbrit. 

Vi er også ved at falde godt på plads i vores 

nye kontor i Bibliotek+, og det er så dejligt, 

at I kommer forbi. Hver onsdag og torsdag 

mellem kl. 16 og 18 er det Vores HG, som 

passer biksen - her kan I komme forbi med, 

hvad end I har på hjerte.

Vi har også fornøjelsen af at byde velkom-

men til fire nye unge i lommepengejobs, så 

byd velkommen til Luca, Nanna, Amaan og 

Hassan - både når I møder dem i Bibliotek+, 

eller når de er rundt med opslag i opgan-

gene. 

Nikolaj blev færdig med sit studie og er der-

for stoppet som studentermedhjælper. En 

stort tak for indsatsen de sidste par år.

Stefanie er gået på barselsorlov, så hende 

skal vi undvære det næste stykke tid. Til-

gengæld kan vi så byde velkommen til 

Cecilie. 

Vi glæder os til et efterår med masser af 

spændende aktiviteter i hele HG.

Mange hilsner

Cecilie, Monique, Majbrit, Helle,  

Kristine, Maj-Brit og Christine  
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OFFICIEL ÅBNING AF DET 
’NYE’ PULSEN
Borgmester Trine Græse var sammen med 
Lis Napstjert fra Lions Gladsaxe forbi beboer-
lokalet Pulsen d. 19. august for at indvie de nye 
rammer for fællesskabet. I december 2019 fik 
projektet ’Et fælles Høje Gladsaxe’ 140.000 kr. 
fra Lions Gladsaxe Millionen. I projektet har en 
masse frivillige engagerede beboere skabt bå-
de aktiviteter på tværs af området og nye  gode 
rammer til at styrke fællesskabet. Endelig var 
det muligt at samle de aktive beboere, som har 
været med både til at skabe de nye rammer, 
og som dagligt laver aktiviteter for området. 
Borgmesteren og Lions hørte om tankerne 
bag de nye rammer – et sted, hvor der er plads 
til alt fra kreative aktiviteter til gåture, og hvor 
man føler sig hjemme. Alle detaljerne er gen-
nemtænkt. Grundet Corona har den officielle 
åbning været længe undervejs, men nu var det 
endelig muligt for de seje engagerede beboere 
at vise resultatet af deres store arbejde.  
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Tak for endnu en fantastisk sommer her i HG, som har budt på mange aktiviteter for 
både børn og unge. Der har været kreative aktiviteter, boksning, cricket, gymnastik- 
uge, Cirkus Panik, fællesspisninger, banko, tur til x-jump og ikke mindst en fanta-
stisk dag, hvor de unge havde arrangeret en sommerfestival for hele området. 

SOMMER 2021
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NY DISCGOLFKURV  
Der er kommet en discgolfkurv på græsset bag ved bålpladsen. Her kan man 
spille forskellige spil med freesbee. 

Man kan låne et sæt med discs i Bibliotek+ i åbningstiden
(man-tirs 13-18, ons-tors 10-18, fre 10-16 og lør 10-14) 
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Solen skinnede fra en skyfri himmel, 
græsset var fyldt med mennesker og 
stemningen var i top, da vi skød denne 
sæson af HG spiser sammen i gang. 
Der var madboder med alt fra pan-
dekager til falafler og paella, og efter 
spisningen spillede det tværkulturelle 
og tværreligiøse band Radiant Arcadia 
HG op til stor glæde for både store og 
små. 

Tak for en fantastisk aften. 

MADBAZAR OG KONCERT
HG spiser sammen er et samarbejde 
mellem Vores HG, Haraldskirken 
og Tværkulturel Kirke i Gladsaxe-
Herlev Provsti.
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ÅRETS NABOER 2021
Stort tillykke til Randi Linde og Lars Erik 
Knudsen, som er blevet kåret til Årets Na-
boer i HG i år. De får prisen på baggrund af 
mange indstillinger fra deres naboer – for 
deres store arbejde med Eventyrhaven. 
Her har de skabt en lille oase midt i HG og 
et stort fællesskab sammen med deres na-
boer. Det er både en glæde for dem, som har 
et bed i haven og for de mange besøgende, 
der kommer forbi haven på deres vej rundt 
i HG. 
Tak for alle indstillingerne og de mange 
gode fortællinger, I har delt med os om et 
fantastisk godt naboskab i HG. I er alle med 
til at gøre HG til et skønt område at bo i. 
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BEBOERHUSET PULSEN 
 

MANDAG: 
Sundhedscafé for kvinder kl. 12.30 

 
TIRSDAG: 
Gå-tur med kaffe og brød kl. 10.00 
Syning med Estrid   kl. 14.00 
Tirsdagsklub for kvinder   kl. 18.00 
 

ONSDAG:  
Kreativ eftermiddag  kl. 13.00 

 
FREDAG: 
Mødregruppe med børn      kl. 10.30 
Kvindegruppe    kl. 18.00 
 

SØNDAG: 
Hobbydag     kl. 10.00  
(2. søndag i måneden) 

 

START NYE AKTIVITETER I PULSEN 
Hvis du har ideer til nye aktiviteter, så hjælper vi 
dig gerne med at starte det op.  

Kontakt Majbrit Mouridsen på 24 91 94 35 eller 
på mail@voreshg.dk  

Følg gerne med på Facebook/VoresHG og i op-
gangene, hvor du kan se andre arrangementer 
i Pulsen.  

www.voreshg.dk 
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BEBOERHUSET PULSEN 
 

MANDAG: 
Sundhedscafé for kvinder kl. 12.30 

 
TIRSDAG: 
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Kontakt Majbrit Mouridsen på 24 91 94 35 eller 
på mail@voreshg.dk  

Følg gerne med på Facebook/VoresHG og i op-
gangene, hvor du kan se andre arrangementer 
i Pulsen.  

www.voreshg.dk 

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 8 løsninger af juni måneds sudoku.
Erling Pedersen, HG 5, 15. mf. har vundet lodtrækningen om 
en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 24. oktober og 
deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på juni måneds sudoku

September 2021

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

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

4 5 7 1
3 4

6 1 3
2 8 3
8 2 5 1 6

9 7 1
9 8 4

1 7
8 9 5 2
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MotionsklubLMK
Motion, sol og bordtennis
Kasserer: Kirsten Nielsen, HG 12, st. tv.
Ind- og udmeldelser samt salg af 
solarienøgle: 
Første onsdag i måneden mellem kl. 18-19 
efter telefonisk aftale på tlf. 27 15 09 30 
(juli, august og december undtaget)

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

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

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

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

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

lejerbo

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

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

Beboerklubben
Billard og motion
Henvendelse til 
formand René Zingenberg 
Tlf. 40 35 88 03
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Hobbyklubben AAB afd. 52
Højhuset:
Hobbyklub, billard og mødelokale
Nye medlemmer optages ved 
henvendelse til: 
Formand, Alex Koch Hansen, 
HG 15, 4. th. 
Telefon 24 27 76 55
Kasserer Leif Christoffersen 
HG 13, 14.mf

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

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

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

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

Solarium Højhuset
Formand: 
Keld Møller
Mobil 23 24 85 86

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

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

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

HGI
Formand: 
Tommy Torbjørnsen
40 26 79 76

Åbnings- og telefontider på Inspektørkontoret

Åbningstid: Daglig kl. 11-12 samt torsdag kl. 16-18. 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 
2860 Søborg
eller lægges i Inspektørkontorets
postkasse/e-mail: fdi@fd-hg.dk

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


