
  

 

Nørre Herlev 
kirke og sogn 

i midten... 

Nr. 166 - 34. årgang  Februar 2004 
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Serviceeftersyn 
Forsikringsskader 
Klargøring til syn 
Frontruder 
Udstødning 
Dæk / Fælge 
Alt i reparationer 

Bo’s Autoservice 
V / Bo Hansen 
Frederiksborgvej 72 - 3450 Allerød 
Tlf. 48 17 32 14 - Fax 48 17 32 14 

     
 
 
 
 
 
      
     Flere glade bilister 

Auto Mester® 

Alt tømrer- og 
snedkerarbejde 
udføres stort 
som småt 

 
• Nybygning 
• Ombygning 
• Tilbygning 
• Renovering m.v. 
 
 
Kontakt: 
Freerslev Bygnings- og  
Maskinsnedkeri 
Roskildevej 197, Freerslev 
3400 Hillerød 
Tlf. 4032 6237 

KØBMAND CARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S 
 
MANDAG - FREDAG KL. 9.00 - 19.00 
LØRDAG KL. 8.00 - 16.00 
 
TLF. 48 26 45 55 



3 

 

BB-AVISEN:  Næste nr. 167  på gaden ca.  19 april 2004 
 Indleveringsfrist 22.  marts 2004 
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN 

bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening 

MØDEKALENDER: 
Dato Tid Sted Arrangement 

22.02 14.00 Forsamlingshus Fastelavnsfest/tøndeslagning 

29.02 13.00 Forsamlingshus Generalforsamling (kun for medlemmer) 

01.03 19.30 Helledammen 12,  
Ny Hammersholt Lokalhistorisk arbejdsgruppe, Hillerød Syd.  

05.03 18.30 Forsamlingshus Vin og Vildt. 

10.03 19.30 BIFs lokaler, 
Kollerødvej 1 Brødeskov Idrætsforening generalforsamling. 

17.03 20.00 BIFs lokaler, 
Kollerødvej 1 Brødeskov IF’s venner generalforsamling 

25.03 19.30 BIFs lokaler, 
Kollerødvej 1 

Foreningen Brødeskovhallen generalforsam-
ling. 

29.05 18.00 Forsamlingshus Pinsebal 

18.09 ??? Forsamlingshus 100 års jubilæumsfest. 
    
Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

16.03 19.30 Forsamlingshus Brødeskov Borgerforening generalforsamling 

22.02 11.00 Bendtsgård Freerslev Fastelavn - tøndeslagning 

22.02 10.00 Kirke og Sognegård Fastelavn - gudstjeneste og tøndeslagning 

19.02 19.00 Spejderhytten  
Hulvejen 29D Virkelyst og spejderne grupperåd / årsmøde 

17.02 19.30 Brødeskov Skole Midtvejsmøde med byrådets partier 

02.04 18.30 Forsamlingshus Modeaften med Pi Design - let anretning 
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Orientering fra bestyrelsen 
Brødeskov Borgerforening 

Kære borgere i Brødeskovområdet! 
 
Foreninger og råd i vores område har midt i januar deltaget i en Brøde-
skovkonference, hvor vi i fællesskab drøftede mål og visioner for fremti-
dens Brødeskovområde. Brødeskov Borgerforening, der arrangerede 
Brødeskovkonferencen, ønskede herved at skabe et input til midtvejsmø-
det med byrådspolitikerne, der vil blive afholdt den 17. februar. 
 
Der var fokus på emnerne Trafik og Infrastruktur, Nye boliger i Hillerød S, 
Børn og Fritid samt Formidling og Netværk. Sammenfattende ønsker de 
foreninger og råd, der var repræsenteret ved Brødeskovkonferencen, et 
Brødeskovområde i udvikling med en afbalanceret årlig boligtilvækst for-
trinsvis i Nr. Herlev og Ny Hammersholt. Der var bred enighed om, at 
etableringen af hallen skal være som en fuldt isoleret hal, der skal kunne 
bruges af såvel skolen som institutioner og fritidsliv. Ligeledes var de 
manglende cykelstier i forbindelse med Lilleskolen og Brødeskov Skole 
(Kollerødvej) samt ved Lyngevejen prioriteret meget højt. Og der var nog-
le fine forslag om at forbedre adgangsforholdene til Brødeskov Station, 
så vi bedre kan få glæde af, at der ligger en station i lokalområdet. 
 
Brødeskovkonferencen indeholdt også et kig på vores kommende Inter-
net portal: www.brodeskov.net 
I mange år har Brødeskov Borgeravis fungeret som kommunikationsste-
det for emner af almen interesse for vores område. For at fremme kom-
munikationen mellem foreninger og borgere i  Brødeskovområdet vil Brø-
deskov Borgerforening nu oprette Internet portalen: Brødeskov-net. Dette 
skal ses som et supplement til borgeravisen, der kun ”kommunikerer” 5 
gange om året. Vi satser på, at Brødeskov-net vil komme til at indeholde 
en fælles kulturkalender for området, som arrangører selv kan få adgang 
til at lægge arrangementer i. Der vil blive links til alle foreningerne i områ-
det, så det kan blive den naturlige lokale indgang på Internet. De forenin-
ger, der ikke allerede har en hjemmeside, vil kunne få en plads i Brøde-
skov-net. Der vil også blive mulighed for at vende varme emner på Brø-
deskov-net. Hvis du har gode idéer, ligger inde med nogle gode fotografi-
er fra området eller kunne tænke dig at blive testbruger, så skriv allerede 
nu til: redaktion@broedeskov.net. Ellers glæd dig til næste nummer af 

http://www.brodeskov.net
mailto:redaktion@broedeskov.net
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Brødeskov Borgeravis, hvor vi regner med at kunne præsentere Internet-
portalen for alle i Brødeskovområdet. 
 
Indtil da har vi også midtvejsmødet at se frem til. Tirsdag den 17. februar 
2004 kl. 19.30 - 22.00 i Brødeskov Skoles gymnastiksal holder vi midt-
vejsmøde mellem byrådets partier og vælgerne her i Brødeskovområdet 
for at drøfte de temaer, som særligt optager os herude - og naturligvis 
også for at høre om, hvad det er, der optager byrådet, udvalgene og by-
rådsgrupperne nu og frem til næste periode, se annoncen andetsteds i 
borgeravisen. 
 
Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op, så vi kan vise politiker-
ne, at vi er mange, der har ønsker til fremtiden i vores lokalområde. Indtil 
nu har vi fået tilsagn fra stort set alle de inviterede ”byrødder” om, at de 
kommer. Så mød op ved midtvejsmødet og gør din indflydelse gældende! 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening 

OBS!! - OBS!! 
Brødeskov Borgeravis - ny mailadresse: 

BBAvis@brodeskov.net 
 

Nyt kontonummer for Brødeskov Borger-
forening og Brødeskov Borgeravis: 

Lokalbanken i Hillerød 
Reg. Nr. 6300 Konto nr. 158 3230 

mailto:BBAvis@brodeskov.net
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Lækre cremer & shampoo  
af naturlige råvarer og urter  

fra egen have 

Besøg gårdbutikken i Hammersholt 

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  
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  Akupunktur  
Zoneterapi 

 
Hanne Jensen 

Akupunktør •  Zoneterapeut 
Kostvejleder 

 
Slettebjerget 136 

Ny Hammersholt 
48 26 33 36  også  aften 

 
Ring efter en folder eller gå ind på 

www.akuzoneklinik.dk 
 

Medlem af PA  Medlem af FDZ 
 Klinikken er under tilsyn af en læge  

                                                           

Italiensk 
Vin 

  
Egen import af bedre 

vine fra Toscana 
(Chianti) og Umbria. 
Hofa v/Erik Hodal 

Tlf. 4824 3433 
e-mail hofa@adr.dk 

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

http://www.akuzoneklinik.dk
mailto:hofa@adr.dk
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Af Uffe Espersen 
Gruppeformand for Venstre i Hillerød 
 

Lokalsamfundene er et væsentlig t aktiv for Hillerød Kommune. De er 
med til at gøre kommunen til et bedre sted at leve, bo og arbejde. 

Derfor er det vigtigt at sikre, at borgerne i lokalsamfundene og i byen Hil-
lerød føler samhørighed med hinanden. 

Det kræver, at der sikres gode forbindelser i form af veje, stier og kollek-
tiv trafik og at lokalsamfundene tilbydes udvikling og servicetilbud på linie 
med byen Hillerød. 

Her i Brødeskov området har vi mange års tradition for godt samarbejde 
med byrådet og  den kommunale administration - ikke mindst fordi Brøde-
skov Borgerforening har påtaget sig rollen som talerør og formidler på 
beboernes vegne. 

Der er brug for, at borgere og politikere fører dialog med hinanden om i 
hvilken retning udviklingen skal gå, således at der i videst mulig omfang 
tages hensyn til borgernes ønsker og behov inden for de givne rammer. 

I en situation, hvor kommunerne ser ud til at blive større for at kunne 
magte flere af de opgaver, der i dag varetages af amtet og staten, bliver 
der endnu større behov for dialog - dialog med brugerbestyrelser, forenin-
ger, lokalråd og - naturligvis - borgerne selv. 

Derfor ser jeg frem til det midtvejsmøde, som Brødeskov Borgerforening 
har inviteret brødeskovborgerne og repræsentanter for byrådets partier til 
den 17. februar. 

Jeg glæder mig til at høre, om I vil være med til en kommende byudvik-
ling, der kan sikre grundlaget for vores lokale Brødeskov Skole. Om I kan 
gøre brug af en lethal ved Brødeskov Stadion eller om vi skal arbejde vi-
dere for at få en idrætshal, som kan tilgodese både skolens og idrættens 
behov. 

Jeg håber, at vi inden for en overskuelig fremtid kan skabe mulighed for 
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en cykelsti langs Lyngevej fra Nr. Herlev til Faurholm og at der kan findes 
midler til en ordentlig løsning for den gående og cyklende trafik på Brøde-
skovvej ved Hillerød Lille Skole. 

Personligt tror jeg, at en behersket fremtidig byudvikling mellem Brøde-
skovparken og Brødeskov Station samt på området umiddelbart syd for 
Ny Hammersholt hen mod Brødeskovvej med gennemsnitlig højst ca. 20 
boliger pr. år kan være en hensigtsmæssig måde at sikre en god udvik-
ling på uden at ødelægge de værdier i området, som vi sætter pris på. 

Men skal det være villaer, ældreegnede boliger, ungdomsboliger - eller 
hvad med erhverv? 

Jeg glæder mig til at møde jer den 17. februar til midtvejsmøde på Brøde-
skov Skole og til et fortsat godt samarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

Uffe Espersen 
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FASTELAVN I NØRRE HERLEV! 
 
 
 
 
 
 

Søndag den  
22. februar 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som traditionen byder, er der også i år  arrangeret et festligt faste-
lavns-arrangement i Nørre Herlev i samarbejde mellem menighedsrådet 
og Brødeskov Borgerforening. 
Efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00, hvortil det er helt OK at møde frem 
i festlig udklædning, vil der være tøndeslagning ved sognegården. 
Når kattekongen og -prinsessen er kåret, får vi varm kakao og boller i 
sognegården. 
 

Alle er velkomne! - med venlig hilsen 
Menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening. 

 

FASTELAVN I FREERSLEV. 
Søndag den 22. februar 2004 kl. 11.00 

I laden på Bendtsgård 
Tøndeslagning med tre tønder - der serveres kakao og brød. 

Pris 10 kr pr. deltager. 
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Tirsdag den 16. marts 2004 

kl. 19.30 
Hammersholt Forsamlingshus. 

 
Dagsorden: 
1 Valg af dirigent og referent. 
2 Bestyrelsens beretning for 2003. 
3 Forelæggelse af regnskab for 2003. 
4 Forslag til budget og kontingent for 2005. 
5 Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være  

formanden i hænde senest 10. marts 2003. 
6 Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Jesper Skovdal Christiansen, Mikael Obe-
litz og Uffe Espersen 

7 Valg af op til 2 suppleanter. 
På valg er Bent Søndergaard og Jess Nørgaard 

8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
På valg er Anna Sophie Morell og Lis Aagaard. 

9 Eventuelt. 
 
 

Adgang til generalforsamling har medlemmer,  
som har betalt kontingent for 2003 

 
Vel mødt! 

 
Bestyrelsen 

Brødeskov Borgerforening  
inviterer til generalforsamling 
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Reportage fra Brødeskovkonferencen 2004. 

Der var lagt op til en aften med samtale om og diskussion af udviklingen i vores 
område, da Brødeskov Borgerforening inviterede repræsentanter for alle områ-
dets foreninger og råd til Brødeskovkonference 2004. Det er nu en del år siden, 
der sidst blev afholdt en Brødeskovkonference, men som optakt til midtvejsmø-
det med byrådspolitikerne, der vil blive afholdt tirsdag den 17. februar i Brøde-
skov Skoles gymnastiksal, var der en god anledning til at samle foreningerne i 
Brødeskovområdet til et fælles forum, hvor samarbejde om fælles ønsker, visio-
ner og mål kunne drøftes. 

Det lå fra starten klart, at foreningernes og rådenes mening er vigtig, fordi Brøde-
skov Borgerforening vil bruge det som en rettesnor for, hvilken udvikling, der øn-
skes i området. Således blev det gjort klart, at ingen skulle holde sig tilbage med 
hensyn til ønsker, men at man samtidig skulle være bevidst om, at prisen for at få 
goder her i området, er ofre på andre leder.  

Nogle og tyve repræsentanter trodsede vintervejret og var mødt op for at repræ-
sentere de omkring 35 foreninger og råd i området. 

Brødeskovkonferencen startede med et oplæg omkring Brøde-
skovområdets kommende Internetportal: Brodeskov.net. Brøde-
skov Borgerforening håber, at denne portal vil blive den naturli-
ge indgang til lokalområdet på Internet, som et samlingspunkt 
for information i Brødeskov vedrørende idræt, kultur, skoler, in-
stitutioner, kirke og foreninger. Der vil blive en kalenderfunktion 
med mulighed for selv at oprette offentlige arrangementer og 

information om lokalområdet f.eks. igangværende aktiviteter kan hurtigt blive for-
midlet til borgerne i området. Foreninger og råd vil få mulighed for at have deres 
egne hjemmesider i Brodeskov.net-portalen eller der kan etableres forbindelses-
led til deres allerede eksisterende hjemmeside. 

Efter dette oplæg var der en fremlæggelse, diskussion og fastlæggelse af de te-
maer, der skulle debatteres i grupper. Temaerne ”Trafik og Infrastruktur”, ”Nye 
boligområder i Hillerød S”, ”Børn og Fritid” samt ”Formidling og netværk” blev 
aftenens diskussionsemner. 

Der blev sammensat fire arbejdsgrupper, der hver især levede sig ind i temaerne 
og fik igangsat en meget fin og udbytterig debat, der mundede ud i konkrete for-
slag til udviklingen i området. 

Under temaet ”Trafik og Infrastruktur” stod sikre skoleve-
je højest på ønskelisten med anlæg af de sidste cykelsti-
er (Lyngevejen, Lilleskolen, Kollerødvej). Der var også 
forslag om at flytte Brødeskov Station til Nr. Herlev-siden 

(Fortsættes på side 13) 
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af Lyngevejen eller alternativt at etablere en sti og tunnel under Lyngevej, så 
adgangsforholdene til stationen kan blive kraftigt forbedret. Dermed var der og-
så lagt op til, at Brødeskov Station bliver en integreret del af lokalområdet. Der 
var desuden nogen tilslutning til gennemførelse af de bedste dele af kommu-
nens stort anlagte hastighedsplan. Fordele og ulemper ved en ny station ved 
Brødeskovvej blev ikke færdigdebatteret. 

Gruppen, der vendte temaet ”Nye boligområder i Hillerød S” 
havde i første række en diskussion af forudsætningerne for at 
diskutere fremtid for området. Gruppen mente, at blandt for-
udsætningerne er at sikre, at Nr. Herlev Sogn fastholdes som 
ét fælles lokalområde, at Brødeskov Skole forbliver, at befolk-
ningsgrundlaget afstemmes til, at skolen kan udvides til 9. kl., 
at grundlaget for en idrætsforening og hal bevares, at en bed-
re tilgængelighed til Brødeskov Station opnås. Af konkrete 
forslag til opnåelse af disse præmisser var, at boliger mellem 

Ny Hammersholt og Brødeskovvej samt mellem Brødeskovparken og Nr. Herlev 
vil være naturligt. Gruppen ville gerne arbejde for såvel seniorboliger, ungdoms-
boliger samt nye parcel- og rækkehuse. Evt. kunne lettere erhverv komme på 
tale ved Herlevgård. Helt centralt er det dog, at lokalområdet får mulighed for at 
få indflydelse på en evt. lokalplan for boliger og erhverv i relation til kommunen. 
På denne måde skal det sikres, at nye områder integreres i de eksisterende i en 
helhedsbetragtning. En gennemsnitlig tilvækst på 20 nye boliger pr. år mener 
gruppen, vil sikre en balance. Helt konkret ville gruppen gerne understøtte, at 
der blev udarbejdet et oplæg til Kommuneplan 2005 herom. 

Gruppen, der diskuterede ”Børn og Fritid” mente, at opfø-
relsen af en idrætshal er en forudsætning for, at vi kan sik-
re et velfungerende og udbygget idrætsliv og fritidstilbud. 
Anvendelsen af hallen kan sikres ved, at hallen bliver en 
fuldt isoleret hal (en let hal kan ikke anvendes hele året). 
Hallen skal kunne bruges af såvel skole som institutioner 
og fritidsliv. Og f.eks. kunne dagpleje få glæde af en hal, 

ligesom det blev foreslået, at der i tidsrummet fra kl. 14 -18 var et klubtilbud for 
børn fra 4. Klasse og opefter i hallen, f.eks. etableret i et samarbejde mellem 
skole og idrætsforening. Endelig bør hallen kunne muliggøre en samling af lo-
kalområdets fritidstilbud under ét tag. Det blev foreslået, at Brødeskov Skole 
udbygges til 9. klasse af hensyn til at fastholde lokalområdet som én enhed. 

Endelig beskæftigede den sidste gruppe sig med at tale 
”Formidling og netværk” særligt med fokus på indholdet af 
Brødeskovområdets nye Internetportal brodeskov.net. 
Dog indledte gruppen med at vende strukturkommissio-
nens rapport. Kommune-sammenlægning vil formentligt 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 14) 
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svække lokalområdet idet kommunalpolitikere ikke vil bo i området, mente 
gruppen. Omvendt vil en større kommune kræve nogle talerør og dette er 
således også en mulighed for, at en velfungerende og sammentømret lokal-
område vil kunne drage nye fordele, da de vil blive hørt. 

Et Brødeskov.net med kalender, forbindelsesled til foreningerne, varme em-
ner har ifølge gruppen et meget stort antal potentielle muligheder i sig. For-
slagene er her stillet op som en brainstorm: Kalender som del af Kultu-
naut.dk, Link til andre Internet-sider, Ud i naturen, Kirke og sogn, Idrætsliv, 
Virksomheder fx lokale håndværkere, Andre Internet-sider skal linke til brode-
skov.net, Kommune, Amt, Ejendomsmæglere, Børneinstitutioner, SFO, sko-
ler, Etablere vejviser for området (Kraks gule), Tilmelding til nyhedsbrev pr. 
mail, Efterlyse historier om lokalområdet (historisk udvikling etc.), Kræmmer-
bod, Information om lokaler der kan lånes/lejes, Etablere god søgefunktion, 
Download af kirkekalender, Tematiseret diskussionsforum, Markedsføring i 
lokalområdet (fx slogan og klistermærke), Link til telefondatabase for områ-
det, Kommunalvalg, kommunalpolitikere fra området samt koordination af 
fælleskørsel (carpooling). En idé fra gruppen, som kunne bære mulighederne 
ind i fremtiden, var, at Brødeskovområdet kunne blive et forsøgsområde som 
et digitalt lokalområde, hvor alle har adgang til hurtig, trådløs Internet uanset 
hvor i området man er. 

Resultatet af konferencen var en fremlæggelse af synspunkterne fra de en-
kelte arbejdsgrupper, der havde fremstillet hver sin planche med en klar prio-
ritering af, hvad der står højest på ønskesedlen, når det gælder goder til om-
rådet, og hvor det begynder at gøre ondt, når der skal til at ydes i området. 
Eller med andre ord, hvilken form for udvikling, der er ønskelig for Brøde-
skovområdet. Brødeskov Borgerforening vil gerne sige tak til alle de for-
eningsrepræsentanter, der deltog, og vil nu bruge resultatet af denne meget 
konstruktive Brødeskovkonference til at udarbejde et oplæg til midtvejsmødet 
med byrådspolitikerne. 

   Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening 

(Fortsat fra side 13) 

 
Alt indenfor 
 
• Brudebuketter 
• Dekorationer / buketter 
• Borddekorationer 
• Kranse og bårebuketter 
• Kistedekorationer 

 

BLOMBERGS 
BLOMSTER 

 
Frederiksværksgade 6 A 

3400 Hillerød 
 

48 26 00 91 
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 Foreningen Brødeskovhallen 
 

 indkalder til 
 

 GENERALFORSAMLING 
 

 Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler 
Kollerødvej 1  

 
 Torsdag d. 25 marts 2004 kl. 19.30. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde se-
nest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 10 
marts. 
 
Forslagsstillere skal være til stede på Generalforsamlingen for at få 
behandlet forslaget. 
 
 
Henvendelse til 
 Formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, 3400 Hillerød. 
 
  

  
 Husk en Hel Haldag afholdes i år 

lørdag den 14. august 
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Invitation til kommunalpolitisk midtvejsmøde 
Vi er nået godt og vel midtvejs i indeværende kommunale 
valgperiode. Derfor synes vi, det kunne være relevant med et 
midtvejsmøde mellem byrådets partier samt foreninger og 
vælgere her i Brødeskovområdet for at drøfte de temaer, som 
særligt optager os herude - og naturligvis også for at høre om, 
hvad det er, der optager byrådet, udvalgene og byrådsgrup-
perne nu og frem til næste periode. Midtvejsmødet er fastlagt 
til: 

Tirsdag den 17. februar 2004 kl. 19.30 - 22.00 
i Brødeskov Skoles gymnastikværelse 

Mødet afvikles som en traditionel paneldebat, hvor byrådets 
politikere, én fra hvert parti, tilbydes en plads i panelet. Efter 
en indledende runde med 5 minutter til hvert partis repræsen-
tant, vil der blive åbnet for debat mellem paneldeltagerne og 
de fremmødte vælgere og foreningsrepræsentanter. 
Så mød talrigt op til dette arrangement og giv din mening om 
udviklingen i Brødeskovområdet til kende overfor byrådet. 
 
Vel mødt 

Brødeskov Borgerforening 

bORGERFORENING 
bRØDESKOV 
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Generalforsamling 
 
 Brødeskov IF ´s Venner afholder generalforsamling 
 
 Tid       :     ONSDAG d. 17 Marts 2004 
                   KL. 20.00 
Sted     :      Brødeskov IF ´ s klubhus 
   Kollerødvej 1 
   Hillerød 
 
Forslag  til generalforsamlingen skal være modtaget hos forman-
den 5 dage før generalforsamlingen. 
Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9, 3400 Hillerød. 
 
Dagsorden efter foreningens vedtægter. 
 
Alle BIF ´s medlemmer kan komme til generalforsamlingen 
 
Brødeskov ´ s Venner 
 
Formand  
Svend Beeck 
Tlf. 48250734 
 
 

Generalforsamling 
 
 Brødeskov Idrætsforening afholder generalforsamling 
 
 Tid       :     ONSDAG d. 10. Marts 2004 
                   KL. 19.30 
Sted     :      Brødeskov IF ´ s klubhus 
   Kollerødvej 1 
   Hillerød 

Jess. 
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 Én gang spejder… 
              … altid spejder ? 
Nogen siger, at denne overskrift har mere end ”et gran af sand-
hed”. Men, Det Danske Spejderkorps, Brødeskov Gruppe, ved godt, 
at det ikke altid holder stik. 
Derfor dette lille indlæg. 
På Hulvejen 29 D mødes en hel del børn og unge fra Nr.Herlev, Brø-
deskov, Hammersholt og Ny Hammersholt til ”spejder” i forskellige 
grene af ”Brødeskov spejderne”. 
Ud over at dette er en god, hyggelig og sjov fritidsinteresse for 
børnene, er det også med til at give sociale kompetencer og viden. 
Frivillige ledere står for ”den daglige drift”, og tidligere ledere er 
med til praktiske gøremål. 
Men, FORÆLDRE kan også være med til at ”bakke op” om spejder-
arbejdet!  Det kan man gøre ved at være medlem af ”VIRKELYST” – 
en støtteforening til Brødeskov Spejderne ! 
Et medlemskab koster kun 100 kr. pr. år. Har man lyst til at 
give ”en hånd” til et praktisk arrangement, er det ”Virkelyst” 
der står for ”Engfesten” – i år den 5.6. – og boden på årets 
Kræmmermarked. 
Så, har du børn der går til spejder, har du haft det, eller har 
du selv været spejder en gang, så er du velkommen i ”Virkelyst”! 
Vil du vide mere om spejderne og ”Virkelyst”, er du hjertelig vel-
kommen til ”Grupperådsmøde” / ”årsmøde”:   

TORSDAG DEN 19.2.  KL. 19  Hulvejen 29 D 

Du er også velkommen til at kontakte:  
Susanne Gullach, St. Stendamsvej – Møller Hauerslev, Herlevgårds-
vej, Merete+Bent Kauffmann, Slettebjerget – Anita Kauffmann, 
Jagtvej.  
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Tiden, da vi var nybyggere,  
er ved at blive historie nu. 

I 1960erne og 70erne blev der bygget rigtigt meget i Ny Hammersholt 
og Nr. Herlev. De mange tilflyttere havde pionerånd og der skete en 
masse. Bl.a. blev Borgerforeningen stiftet. Der kom mange nye grund-
ejerforeninger og ejerlav, både frivillige og obligatoriske, antennefor-
eninger m.v. Der blev lavet skovbørnehave, holdt skovfester og dannet 
grupper for kor, teater, revy, kabaret, dilettant og meget mere. Den eksi-
sterende forældreforening blev suppleret med forældrenævn og råd til 
både skole og børnehaver. Og de gamle foreninger, som idræts- og 
skytteforeningen, blev fyldt op af nye tilflyttere. 

Nu er mange af dem, der var unge dengang, ved at flytte i seniorboliger 
og der bliver ryddet ud i skuffer og skabe. Så det er nu, vi skal prøve at 
fastholde den tid, der var  Derfor inviterer lokalhistorisk arbejdsgruppe 
Hillerød syd til  

tøffelmøde hos Valborg og Jørgen Sandberg,  
Helledammen 12, Ny Hammersholt,  

mandag den 1. marts kl. 19.30.  
Medbring fotografier og andet materiale fra dengang.  Lisbeth Schacht 
Hansen fra lokalhistorisk arkiv, Hillerød Bibliotek, kommer med en video 
fra skolen og Orla Svendsen kommer med en del lysbilleder. NU får vi 
se, hvad der dukker frem af gemmerne.  Måske kan vi få en lille udstil-
ling ud af det. I hvert fald kan vi få en hyggelig aften med snak om gam-
le dage. Senere tilflyttere, der gerne vil vide lidt om det område, de er 
flyttet til, er meget velkomne også. 

Medbring tøfler, te eller kaffe og brød til eget brug. 

Med venlig hilsen -  
Lokalhistorisk arbejdsgruppe Hillerød syd. 
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Så sæt dit hus til salg på RobinHus.dk 
Vis selv boligen frem og lad mig klare resten 

Sådan sparer du titusindvis af kroner 

Er det for dyrt at sælge bolig ? 

Ring til mig og få en  
uforpligtende snak –  
jeg har over 20 års  
ejendomsmæglererfaring 

Bent Carlsson 
Statsautoriseret  
Ejendomsmægler MEL 
Ring 48 17 07 29 

19.995 kr. - fast pris hver gang! 
B O L I G M A R K E D E T 

RobinHus.dk 

Brødeskov teater 
Opfører 

Først bliver man jo født 
Af 

Line Knutzon 
 
Fredag den 19. marts  kl. 20.00 
Søndag den 21. marts kl. 16.00 
  
Stykket handler om 6 mennesker, der bor som naboer i et stort 
hus. De er alle meget selvoptagede, men også usikre, hvorfor de 
ofte kommer til at sige de forkerte ting. Herved opstår utrolig grote-
ske og morsomme situationer. Ligesom i det virkelige liv ønsker 
personerne at blive elskede og anerkendt. ”Først bliver man jo 
født” gir voksne og større børn rig mulighed for at få rørt latter-
musklerne. 
Pris : Voksne: 60 kr.       Børn: 30 kr. 
 
Brødeskov teater er en lille gruppe og vi vil gerne have nye med-
lemmer. Har du lyst til at spille teater starter næste sæson 1. sep-
tember. Ring til Anna Sofie på 48175471 og få mere at vide.       
På teater gruppens vegne 
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Aktindsigt i projekter, der vedrører Hillerød S.  
 
I sidste nummer af Brødeskov Borgeravis skrev vi om en 
aktuel sag om en jordvold i Hammersholt, hvor en borger 
ikke følte sig tilstrækkeligt godt informeret af amt og kom-
mune vedr. forureningsindholdet i den til jordvolden benyttede jord. 
 
Brødeskov Borgerforening har, foranlediget af denne sag, bedt om akt-
indsigt i de sager, som amtet behandler, der vedrører vores område, i 
håb om at borgerne fremover kan modtage bedre information om miljø-
godkendelser og lignende. 
 
Vi har modtaget et svar fra Frederiksborg amt, der forklarer, at amtet hver 
fredag annoncerer de afgørelser (tilladelser), som amtet træffer efter rå-
stofloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og naturbeskyttel-
sesloven. Afgørelserne annoncers i Frederiksborg Amtsavis under rubrik-
ken Bekendtgørelser. Amtet foreslår, at vi følger med i disse annoncer. 
Hvis der er sager af interesse for områdets borgere, vil det kunne lade sig 
gøre at få aktindsigt i de konkrete sager. I annoncen er sagernes journal-
numre altid nævnt til brug for aktindsigten. Indenfor kort tid vil annoncer-
ne også blive offentliggjort på amtets hjemmeside. Desværre har det ikke 
kunnet lade sig gøre, at blive optaget på en liste over interessenter og på 
den baggrund generelt modtage de sager, der berører Hillerød S. 
 
Borgerforeningen har via Hillerød Kommunes hjemmeside 
(www.hillerod.dk) kunnet tilmelde sig en e-mail-service, der med jævne 
mellemrum underretter om verserende sager i kommunen vedr. f.eks. 
miljø og ændret arealanvendelse. Disse sager er ikke områdespecifikke, 
men dækker hele kommunen. Det er muligt for alle borgere at tilmelde sig 
denne service. 
 
Alt i alt, er Brødeskov Borgerforening kommet et skridt tættere på aktind-
sigt i sager, der vedrører vores område, men det er fortsat en god idé 
som borger at læse Bekendtgørelserne i Frederiksborg Amtsavis om fre-
dagen og evt. tilmelde sig Hillerød Kommunes e-mail-service om kommu-
nale aktiviteter. 
 
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening 

 
  

 

http://www.hillerod.dk
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Alt indenfor byggeri,  
reparation og vedligeholdelse 

 
 
• Murerarbejde 
• Tømrer– og snedkerarbejde 
• Beton 
• Anlægsarbejde, herunder  

vej-, jord og kloakarbejde 
• Diamantboring og –skæring 
• El 
• VVS 
• Ventilation 
• Smed 

 
 

Carlo Lorentzen A/S 
Frejasvej 23B, Hillerød 

 
Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50 

E-mail: Cl@cl-as.dk 
www.cl-as.dk 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
( 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  

Når alting vokser 
en over hovedet, 
er det rart, at der 
er en mindre bank, 
der ikke føler sig  
større end sine kun-
der - og samtidig er 

stor nok til de fleste 

mailto:Cl@cl-as.dk
http://www.cl-as.dk
http://www.gallerimallingbeck.dk
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Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød – Tlf. 4817 1861 / 4817 0417 

 

LEJ FORSAMLINGSHU-
SET  

TIL DIN FEST 
Vi kan tilbyde: 
• Fuld rådighed over huset 
• Op til 100 kuverter 
• Komplet service 
• Lyse og venlige lokaler 
• Køkken med 2 komfurer 
• Professionel opvaskemaskine 

Ring på 4817 1861 

PS: Ingen udlejning til ungdomsfester! 

           

Mæglerne                                                     Bent Nielsen 
Statsautoriseret ejendomsmægler • valuar • MDE Østergade 18 Frederiksværksgade 101 
 3400 Hillerød 3400 Hillerød 
 Telefon 48 26 99 11 Telefon 48 26 99 10 
 Fax 48 24 24 04 Fax 48 24 04 47 
 e-mail: 340@edc.dk e-mail: 241@edc.dk 
 

Frisk malingen op 

Tjek det udvendige træværk Lyse farver giver 
lyse og store rum 

Et flot gulv kan 
være penge værd 

Udskift 
punkterede 
termoruder 

mailto:340@edc.dk
mailto:241@edc.dk
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Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400  Hillerød, tlf. 4817 1861 / 4817 0417 
Hammersholt Forsamlingshus   Telefonliste 
Formand  Svend Erik Pedersen   4826 5965 
Næstformand Morten Morell   4817 5471 
Kasserer Lis Aagaard   4817 6391 
Best. medlem Dorrit Høj Petersen   4817 6561 
Best. medlem Henning Nielsen   4826 5057 
Best. medlem Annette Novotni, sekretær  4814 4309 
Best.medlem Marianne Johanson, PR   4814 0069 
1. suppl. Petra Sølling                           4817 6561 
2. suppl. Arne Ahrenst                          4814 2555 
Forsamlingshuset, udlejning          4817 1861 
Forsamlingshuset   4817 0417 
  
Kongressen dansede i Hammersholt Forsamlinghus.  
Lørdag den 17. januar 2004 var Forsamlingshuset vært for de øvrige forsam-
lingshuse i Frederiksborg Amt.  Det lykkedes os få plads til alle 105 tilmeldte - og 
det gik alt i alt ikke stille for sig.  Der var kinesisk buffet, god vin, optræden af vort 
”faste”, dygtige revy/cabaret-hold, og der var megen klappen fra gæsterne, og 
ikke et øje tørt, da ”tøserne” optrådte i de smukkeste lange - lodne herre-
underhylere omkranset med lidt lilla tyl....  
Musikken blev leveret i bedste stil af Stingers. 
Servering og servicering (og den var helt i top) blev leveret af 13 frivillige fra om-
rådet.  Borgeravisens læsere ville næppe have kunnet genkende alle 
”kammeraterne” og ”veninderne” i sort tøj og hvide skjorter servere med håndbe-
vægelser og miner, som de mest drevene tjenere på en 5* restaurant, og maden 
kom ind varm og lækkert arrangeret i en lind strøm.  At vi i bestyrelsen også 
mødte et totalt afryddet køkken og sal, da vi lidt klatøjede mødte op søndag kl. 
10.00 - skal I have et kæmpe knus for.  Det var bare så skønt. 
En hjertelig tak til de optrædende og til alle fra ”serverings- og køkkenpersona-
let”.  I bærer en kæmpe stor del af ansvaret for, at aftenen blev en succes ---  
TAK  
      ------- 
De planlagte arrangementer for den kommende tid ser foreløbig således ud: 
Fastelavnsfest - Søndag den 22. februar 2004 kl. 14.00 - 17.00 
Vi glæder os til at se alle børn udklædt til tøndeslagning. 
Forsamlingshuset indbyder til tøndeslagning for alle områdets beboere og deres 
venner og bekendte. 
Der er tønder til både store og små børn - og måske også en til de voksne. 
Der er selvfølgelig præmier til kattekonger og kattedronninger inden for hver 
gruppe. 
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Den mest gennemførte og den sjoveste udklædning vil blive kåret og fejret, 
og der vil være præmier til dem, der kåres.  
Der vil være fastelavnsboller til alle børnene, og der kan naturligvis købes for-
friskninger i baren. Gratis adgang for alle. 
Generalforsamling - Søndag den 29. februar 2004 kl. 13.00 
Generalforsamling (med efterfølgende spisning - og det er jo næsten ikke til at 
gætte, hvad vi skal spise!!!) i - Foreningen Hammersholt Forsamlingshus - kun 
for medlemmer. 
Vin & Vildt - Fredag den 5. marts 2004 kl. 18.30 (OBS - ændret dato) 
Det bliver helt Vin & Vildt - vinsmagning og lækker vildtmenu. 
Vinen vil i år blive præsenteret af Skjold Burne, Allerød. 
Vildtmenu’en bevarer tæt ind til kroppene - men vi lover, den bliver velsmagen-
de. Pris for vinsmagning og middag:  Kr. 195,00 pr. person - bindende tilmelding 
nødvendig. 
Modeaften - Fredag den 2. april 2004 kl. 18.30 
Denne aften slår Forsamlingshuset dørene op for et nyt anderledes og spæn-
dende modearrangement. 
PiDesign:: En kreativ, professionel designer og skrædder har indvilget i at vise 
egne kreationer designet og fremstillet af hende selv.  Hun har 4 års teoretisk og 
praktisk uddannelse i skrædderi og fremstilling af såvel kostumer som tøj inden 
for enhver genre. Kreationerne vil blive vist på catwalk’en og være til salg.  Det, 
der ikke lige passer den enkelte, kan bestilles. For at fuldende kreationerne vil 
der også blive vist og solgt tasker, der passer til tøjet. Designet og skrædderar-
bejdet er udført af PiDesign v/Petra Sølling - der som - en del ved - har haft en 
stor del af æren  for kostumer til mange af husets revyer og teaterforestillinger. 
Udover opvisningen vil der blive serveret en let anretning. 
Pris for modeopvisning og let anretning:  Kr. 50,00 pr. person. 
Pinsebal - lørdag den 29. maj 2004 kl. 18.00 
Traditionen tro, vil der naturligvis blive afholdt Pinsebal - mere herom i næsten 
Borgeravis. 
Hammersholt Forsamlingshus’ 100 års jubilæum - uge 38/2004 
Husets underholdsgruppe arbejder ihærdigt på at få sammensat programmet - 
men det vides med sikkerhed, at selve jubilæumsfesten vil finde sted lørdag den 
18. september 2004 - Så sæt et stort X i kalenderen allerede nu. 
Men der vil komme flere arrangementer i anledning af den store runde dag - 100 
år er trods alt noget at fejre - mere i de kommende numre af Borgeravisen. 
                                                           ---------- 
Vi glæder os til at se mange til vore arrangementer og håber på, at I alle får lyst 
til at deltage i vore arrangementer. 
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus. 
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Vinteren kan være herlig 

Tegnet af Louise Thygesen 



27 

 

Brødeskov Idræts Forening 
afholder kæmpe bankospil 

 
Hver søndag kl. 18.30 i Frederiksborghallens festsal. 
 
Seriespil:  30 x 150,-, 30 x kødgevinster. 
Ekstraspil:  6 x stor kødgevinst, 9 x 400,-. 
PS! Ved over 240 personer 1 ekstra spil. 
 
Gratis bus fra Hillerød Station v/posthuset kl. 17.45. 

 
Vel mødt 

Brødeskov Idræts Forening. 

Hillerød Boghandel 
Slettebjerget 90    3400 Hillerød 

 I november og december holder jeg åbent på ovenstående adresse om 
lørdagen kl. 10.00 til 13.00. 

 Mit lager er ikke stort, men jeg har dog en række titler hjemme og mas-
ser af gode ideer og opslagsmuligheder. 

 Alle titler, både danske og engelske, kan skaffes hjem ganske hurtigt.   

 Kom og få en snak og bøger til den  

 Telefon: 30 68 00 68 

Hjemmeside: www.hilleroedboghandel.dk 

Mailadresse: bc@hilleroedboghandel.dk 

http://www.hilleroedboghandel.dk
mailto:bc@hilleroedboghandel.dk


28 

 

GALLERI MALLING BECK 
HAMMERSHOLT BYVEJ 21 B  3400  HILLERØD  

( 4826 999 

Kunst-erhverv@e-mail.dk       www.gallerimallingbeck.dk 
( Åben lørdag og søndag 13 –17 og efter aftale)  

Februar 
Billedkunstner 
KIM BOLL 

Fernisering :   Søndag d. 1. Februar kl. 14 -17  
1/2 – 22/2 

Marts 
Billedkunstner 

JAN WESSEL 
Fernisering:    Søndag d.  7 Marts kl. 14 -17  

7/3  –  21/3 

April 
Billedkunstner 

GRETE TRANBERG 
Fernisering:   Søndag d. 4. April kl. 14 – 17 

4 /4 – 18/4 

mailto:Kunst-erhverv@e-mail.dk
http://www.gallerimallingbeck.dk
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ANTIKVARBOGHANDEL 
Hillerød Antikvariat 
Slotsgade 57 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 1498 

MENSENDIECK  
GYMNASTIK 
exam. mensendiecklærer 
Bodil Dufva 
Helsingørsgade 54C 
3400 Hillerød 
Tlf. 4825 4673 

RIDNING 
Hammersholt Ponyrideskole 
Gl. Frederiksborgvej 4 
Ny Hammersholt 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6574 

GAS- OG VANDMESTER 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

MURERMESTER 
Lars Kruse 
Slettebjerget 120 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 5995  
Mobil 2183 9109 

SMEDEMESTER 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

KROPSMASSAGE 
lægeexam. massør 
Bodil Dufva 
Helsingørsgade 54C 
3400 Hillerød 
Tlf. 4825 4673 

OLIEFYR 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

VVS 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

LANDINSPEKTØR 
Landinspektørgruppen 
v/J. Brun Andersen 
Blismosen 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4817 6766 

OLIEFYR 
Duus Oliefyr & 
Kedel Service 
Hammersholt Byvej 41 
3400 Hillerød 
Tlf. 2121 1109  
Fax 4814 1130 

Zoneterapi / 
Kinesiologi / Massage 
Margit's Helseklinik 
v/Margit Lund 
Lille Sverige Vej 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 3136 

MASKINVÆRKSTED 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4226 6447  
Fax 48241944 

OPTIKER 
Synoptik A/S 
Slotsgade 22 B 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 0935 

 

Støt vores sponsorer - de støtter os 
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Brødeskov Borgeravis 
bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlem-

merne og alle husstande i foreningens område 
bb-avisen har ligesom borgerforeningen et almennyttigt formål. Formålet er at 

skrive om, hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i 
området - eller fra andre om os/vort område samt at give rum for om-
rådets foreningsliv 

Redaktion Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør 
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød, tlf. 4824 3837. 
Redaktionelt stof: e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net 

 Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen er med i redaktionen 
Forside Louise S. Thygesen, Hammersholt 
Tryk PE Offset & Reklame A/S, Varde. 
Distribution via Post Danmark 
Bankkonto Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 Konto nr. 1583 230 
Udgivelse På ga-

den 
9/2 19/4 7/6 13/9 22/11 

 Deadline 19/1 22/3 17/5 23/8 1/11 
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse 
datoer. 

Gør brug af Borgeravisen 
 

Brødeskov Borgerforening 
Bestyrelse: Jesper Skovdal Christiansen 

Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423 
redaktion@brodeskov.net  

Formand 

 Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, Nr. Herlev,  
tlf. 4825 3053 - ufesper@get2net.dk  

Næstformand 

 Hanne Jensen, Slettebjerget 15,  
tlf. 4825 1883 

Kasserer 

 Mikael Obelitz, Brødeskovvej 8, Hammersholt,  
tlf. 4824 3837 - BBavis@brodeskov.net 

Redaktør af 
BB avisen 

 Mikkel Bojsen-Møller, Slettebjerget 144,  
tlf. 4825 2582 
Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,  
tlf. 4824 0885 

Sekretær 
 
Webmaster 

 Lars Simonsen, Slettebjerget 131, tlf. 4825 4596 Foren. medl 
 Orla Svendsen, Enghavegaardsvej 26, tlf. 4826 

3857 
Foren. medl 

Formål: Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et 
aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. 

Område: Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, Nr. 
Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder. 

Kontingent: Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-. 
Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen 
Konto 6300 - 1583 230 

mailto:BBavis@brodeskov.net
mailto:redaktion@brodeskov.net
mailto:ufesper@get2net.dk
mailto:BBavis@brodeskov.net
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 DUUS 
OLIEFYR & KEDELSERVICE 

 
* Årligt hovedeftersyn * Oliefyr service 

* Cirkulationspumper * Ekspert i kedeludskiftning 
 

Telefon 21 21 11 09 
 

Hammersholt Byvej 41 . 3400 Hillerød 
Tlf. kontor 48 14 11 09 . Fax 48 14 11 30 . Tlf. privat 48 17 38 68 

48 26 34 87 
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 Mogens Rasmussen 
 

ÅBRINKEN 3 . 3400 HILLERØD 
TLF. 48 26 64 47 

VVS-ARBEJDE, NATURGAS, OLIEFYR, 
FJERNVARME, BADEVÆRELSER 

BENT SØRENSENS EFTF. 

SVIGTER 
OLIE– ELLER 
GASFYRET 
Ring til: 
48 26 64 47 

Årligt eftersyn på oliefyr og gasfyr 
Solvarmeanlæg 

Tilbud uden  
forbindende på  
alt VVS-arbejde 
 
Alt i  
VVS og 
Smede- 
arbejde 


