
  

 

Nørre Herlev 
kirke og sogn 
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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 
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BB-AVISEN:  Næste nr. 170 på gaden ca.  22. november 2004 
 Indleveringsfrist 1.  november  2004 
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN 
HUSK også at BBavis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net 

bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening 

MØDEKALENDER: 
Dato Tid Sted Arrangement 

17.09 17.00 Forsamlingshus 100 års jubilæumsaktiviter og spisning 
(tidspunkt foreløbigt) 

18.09 11.00 Forsamlingshus 100 års jubilæumsreception 

18.09 18.00 Forsamlingshus 100 års jubilæumsfest 

Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

05.11 18.30 Forsamlingshus Fredagscafé - familieaften 

28.11 13.00 Forsamlingshus Julemarked 

12.12 15.00 Forsamlingshus Juletræ 

mailto:BBavis@brodeskov.net
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Orientering fra bestyrelsen 
Brødeskov Borgerforening 

Kære borgere i Brødeskovområdet! 
  
Nu hvor sommeren går på hæld og det igen er ved at blive lidt køligere 
om morgenen, kan vi glæde os over, at vejen er ved at være banet for at 
anlægge en hal mellem skolen og idrætsforeningen. Lokalplanen for om-
rådet, hvor hallen skal ligge, har nu været i høring og der har været et par 
enkelte indsigelser mod den. Kommunen skal nu tage stilling til, om disse 
indsigelser kan tilgodeses i lokalplanen. 
 
Det store fremmøde ved Hel Haldag, der netop er løbet af stablen, vidner 
om, at vi har et reelt behov i Brødeskovområdet for bedre indendørs 
idrætsfaciliteter. Vi glæder os til der kommer en hal. 
Gerne dette efterår, så vi endnu i vinterhalvåret kan få afgjort, om en ui-
soleret lethal kan finde nogen anvendelse i den kolde halvdel af året. 
 
Hel Haldag var også anledningen til, at Brødeskov.Net gik i luften. 
www.brodeskov.net er Brødeskovområdets samlingssted på Internet. 
Herfra er der adgang til lokale nyheder, kalender med lokale arrangemen-
ter, detaljerede oplysninger om områdets foreninger og institutioner, lo-
kalvejret og meget andet lokalstof. F.eks. kunne vi vise resultatet af Hal-
dagens kunstlotteri på www.brodeskov.net allerede få timer efter at træk-
ningen havde fundet sted, så det ikke var nødvendigt for dig at vente til i 
dag, hvor du sidder med Brødeskov Borgeravis i hånden, for at afklare 
om du er den heldige vinder af en af de flotte kunstpræmier. 
 
Vores idé med Brødeskov.Net er, at foreninger, institutioner og privatper-
soner selv indlægger aktuelt lokalstof indenfor de rammer, som Brøde-
skov Borgerforening stiller til rådighed. Vi giver også Brødeskovområdets 
foreninger mulighed for at have deres egen hjemmeside med mere bli-
vende informationer. På den måde vil vi sikre, at Internetportalen er vel-
underbygget med informationer af blivende karakter, mens de oplysnin-
ger, der er kun er interessante indenfor et kort tidsrum, f.eks. nyheder og 
arrangementer i kalenderen, automatisk forsvinder fra Brødeskov.Net, 
når de ikke længere er aktuelle. 
 
For at du kan deltage i debatten eller indlægge lokale nyheder skal du 

http://www.brodeskov.net
http://www.brodeskov.net
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være oprettet som bruger på Brødeskov.Net. Det koster ikke noget at 
være bruger, men vi har behov for at kende din identitet, hvis du vil være 
aktiv på Brødeskov.Net. 
 
Vi håber, at Brødeskov.Net fremover vil være din naturlige indgang til op-
lysninger fra lokalområdet. Du kan f.eks. lige checke på Brødeskov.Net, 
hvordan vejret er i Hillerød, inden du tager hjem fra arbejde. Eller hvis I 
planlægger en vejfest, så se lige efter om andre har et arrangement den 
dato i påtænker. 
 
Hvis du ikke er medlem af Brødeskov Borgerforening nu, kan du stadig 
nå at blive det. Vi har brug for din opbakning. Meld dig selv eller din fami-
lie ind og støt gerne op omkring det lokale foreningsliv, hvor du kan være 
med til at gøre en forskel og få Brødeskov sat på landkortet. Indtil videre 
er vi altså kommet på det informationsteknologiske landkort: Internet. 
 
 Med sensommerhilsen fra 
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening 
 

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. 
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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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Før budgetforhandlingerne.  
Udgangspunktet fra aftalen mellem Regeringen og Kommunernes 
Landsforening af 12. juni d.å. er, at kommunernes vækstramme for 
serviceudgifter må højst stige 0,3 %. 
Samtidig indgår skattestoppet som et væsentlig led i aftalen. 
Derudover er der p.g.a. strukturreformen ved lov vedtaget,  at an-
lægsudgifter over 1 mio. som ikke tidligere er budgetvedtaget, de 
skal godkendes af Indenrigsministeriet. 
 
Alt i alt begrænsninger vi som borgerligt parti ikke skal være kede 
af, når Hillerød har et socialdemokratisk flertal i Byrådet. 
 
I de sidste 2 år er det lykkedes at få fastlagt nogle faste nøgletal, 
hvorefter økonomien skal styres,- dels at sikre overskud på driften,- 
begrænse låntagning, - stabil kassebeholdning og udligne mellem-
regningsforholdet med de brugerfinansierede virksomheder 
(forsyning). 
 
Hillerøds økonomi er dermed kommet ind i faste rammer med mu-
ligheder for en stabil udvikling, hvis det vel at mærke fastholdes, 
og ikke sættes overstyr til unødigt forbrug eller for den sags skyld 
bruges til populistiske tiltag året før et valgår. 
 
Borgmesteren har nu fremlagt sit budgetforslag til 1. behandlingen 
den 8. september. 
Udgangspunktet ser fornuftigt ud, han lægger ikke op til de store 
udvidelser på driften, og dermed ser det ud til, at han vil fortsætte 
den gode stabiliseringskurs. 
 
Fra konservativ side vil gå positivt til forhandlingsbordet,- vi har dog 
nogle ønsker, som vi gerne ser fremmet. Siden vi har omlagt ren-
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gøringen til de ældre fra 1 gang ugentlig til hver 14. dag mener vi 
der er behov for en årlig hovedrengøring. 
 
Vi vil også gerne fremme sundheden og foreslår derfor, at vi indle-
der forsøg med mere idræt i folkeskolen. 
 
Med den konstante udvikling i Hillerøds bykerne mener vi at det er 
nødvendigt at finde andre løsninger på de trafikale forhold på lang 
sigt. 
 
Det tegner alt i alt til et fornuftigt bredt budgetforlig, der fortsætter 
den gode linie,- det er også nødvendigt, for lige om hjørnet sam-
men med strukturreformen er varslet en ny udligningsreform. Vi 
kender ikke indholdet endnu, men den kan meget vel vende op og 
ned på Hillerøds økonomi. 
 
Sven-Ove Larsen 
Konservativ gruppeformand 
 

 
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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 Brødeskov Idrætsforening 
 

 
Dame - senior (>18 år) træner tirsdage kl 19:45 til 
21:15 i Kulsvierskolens hal. Alle i den kategori er me-
get velkommen.  Desværre har vi ingen ungdomshold 
i år pga. mangel på indendørs spilleplads  
 

Med venlig hilsen BIF bestyrelsen 
Jess 

Brødeskov Teater 
Hej alle teater glade mensker. 
Brødeskov teater starter igen onsdag den 1 septem-
ber. Kom og hver med til leg, sjov og balade inde for 
teatrets rammer.  
Kort om os: vi er en lille gruppe der elsker at spille. Vi 
har en ugentlig øve aften. Vi spiller en forestilling lige 
omkring marts.  
Vi ville blive glade vis der var nogle der kunne tænke 
sig at komme og spille lidt med os. 
Vil du gerne vide lidt mere før du bestemmer dig så 
ring til  
Dorrit Petersen 48176561   eller 
Ellen Hansen    48269516 
Vi ser frem til at se nye ansigter. 
 
Mange hilsner fra Brødeskov Teater gruppe 
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Galleri Malling Beck       
 

          

2 ÅRS 
 FØDSELSDAGS UDSTILLING 

 
 DAN RASMUSSEN 

& 
HELLE MALLING BECK  

 
 Fernisering:  lørdag d. 4 september 14 –17 

 Fra ´lørdag d. 4 /9  til søndag d. 26/9 
 
  

 Oktober: 
 

 JØRGEN GREVE (Billedkunst) 
&  

RUTH LORENTZEN(Keramik) 
 

 Fernisering: Lørdag d. 9 oktober  14 - 17 
 

  Fra lørdag d. 9 /10 – til søndag d. 24 /10 
  

 Hammersholt Byvej 21 B 3400 Hillerød ( 48269991 
www.gallerimallingbeck.dk 

Åbningstider: lørdag & søndag 13- 17 og efter aftale 
  
  

http://www.gallerimallingbeck.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 Annette Novotni    4814 4309 
Kasserer Lis Aagaard    4817 6391 
Best. medlem Dorrit Høj Petersen    4817 6561 
Best. medlem Henning Nielsen    4826 5057 
Best. medlem Knud Pedersen    2279 0521 
Best. medlem Bo Hansen    4817 0944 
1. suppl. Morten Morell    4817 5471 
2. suppl. Birgit Levinsen    4817 3606 
Forsamlingshuset, udlejning    4817 1861 
Forsamlingshuset     4817 0417   
 
Huset er nu renoveret - Det står nu med nyt tag, nye døre, nye vinduer 
på 1. salen, nykalket, nymalet sal og 1. sal - og meget meget mere.  Utro-
ligt smukt ser det ud. 

På trods af et helt urimeligt dårligt vejr er arbejdet udført inden for den 
lovede tidsramme, så huset lyst og lækkert stod klar igen til udlejning den 
1. juli 2004 som planlagt.   

Et flot stykke arbejde, som tømrermester Niels Bagge skal have mere ros 
for, end det er muligt at udtrykke. 

Men udover takken til Niels, skal der fra bestyrelsens side lyde en run-
gende høj tak til alle jer, der har brugt så meget af jeres fritid på at arbej-
de og hjælpe til med husets renovering.  Jeres hjælp og deltagelsle har 
langt oversteget, hvad vi alle turde håbe på - TAK. 

Medlemmer: 
Flere end 100 har indtil dato fulgt opfordringen til at blive/eller fortsat væ-
re medlem af Forsamlingshuset  - et resultat, som vi i bestyrelsen er rigtig 
glade for.  Vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere medlemmer, og det 
håber vi, der kommer. 

Når Borgeravisen kommer ud - er vort jubilæum overstået - men I skal 
alligevel se, hvad der var planlagt: 

100 års jubilæum - 17. og 18. september 2004:  
Fredag den 17. september fra kl. 17 vil der blive arrangeret forskellige 
aktiviteter for såvel børn som voksne, og naturligvis vil der være borde, 
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bænke m.v., så alle har mulighed for at sludre med naboer og venner 
m.fl.  Der vil kunne købes en varm ret og drikkevarer til særdeles rimelige 
priser - forudgående tilmelding ikke nødvendig.. 

Lørdag den 18. september fra  kl. 11 - 13 vil der være reception for hu-
sets venner og samarbejdspartnere - forudgående tilmelding ikke nød-
vendig. 
Lørdag den 18. september kl. 18 - ???? Jubilæumsfest. 

Arrangementet omfatter bl.a. 3 retters festmenu, underholdning, og dans 
til liveorkestret ”Kelly’s Helte”.  Herudover vil der være andre overraskel-
ser, som f.eks. festtale og meget andet. 

I  august blev udsendt det jubilæumsskrift, der blev udgivet i anledning af 
Husets 100 års jubilæum.  Det blev udsendt til alle, der modtager Brøde-
skov Borgeavis og til alle medlemmer uden for området.. 

    ----------------- 

Kommende  arrangementer; 

Efter en lang sommer, er vi igen klar til at åbne dørene for nogle festlige, 
sjove og hyggelige arrangementer i Hammersholt Forsamlingshus. Så 
sæt kryds i kalenderen, vi glæder os allerede nu til at se jer. 

Fredag den 5. november -  kl. 18.30 
Fredagscafé – Familieaften 
En aften, hvor forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, venner og be-
kendte mødes til en sjov og hyggelig aften, hvor vi  synger, spiller og le-
ger. 

Børn, der har lyst til at optræde med sang, er velkomne til at kontakte 
Solveig Duus på tlf. 4817 3869 

Vi opfordrer alle til at tage nogle spil med. 

Vi serverer naturligvis en børnevenlig menu. 

Søndag den 28. november kl. 13.00 
Julemarked 
Boder med mange forskellige ting, måske du kan gøre mange af dine ju-
legaveindkøb her? 

Vi har naturligvis glögg og æbleskiver og åbent i baren. 
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Påtænker du at have en bod på julemarkedet, er det en god idé, at tænke 
over det allerede nu og kontakte Forsamlingshuset. 

Søndag den 12. december kl. 15.00 
Juletræ 
Vi leger og danser om juletræ. Kan vi mon igen i år få vækket vores 
husnisse?? 

Godteposer til børnene og glögg til de voksne. 

Fredag 31. december kl. 24.00 
Nytårsåbent 

Vi åbner huset Nytårsaften, fyrer lidt fyrværkeri af og skåler godt nytår. 
Kom og hils på naboerne og deres gæster. 

Baren er naturligvis åben! 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 
 
  
  

 
 

  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 
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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 3884. 
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 3884 - 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 


