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Nørre Herlev

kirke og sogn
i midten...

Alt tømrer- og
snedkerarbejde
udføres stort
som småt
·
·
·
·

AutoMester®

Nybygning
Ombygning
Tilbygning
Renovering m.v.

Flere glade bilister

Serviceeftersyn
Forsikringsskader
Klargøring til syn
Frontruder
Udstødning
Dæk / Fælge
Alt i reparationer

Kontakt:
Freerslev Bygnings- og
Maskinsnedkeri
Roskildevej 197, Freerslev
3400 Hillerød
Tlf. 4032 6237

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

KØBMAND CARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S
MANDAG - FREDAG
LØRDAG
TLF. 48 26 45 55

KL. 9.00 - 19.00
KL. 8.00 - 16.00
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bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening

MØDEKALENDER:
Dato Tid

Sted

Arrangement

28.11 13.00 Forsamlingshus

Julemarked

12.12 15.00 Forsamlingshus

Juletræ

31.12 24.00 Forsamlingshus

Nytårsåbent

06.02 14.00 Forsamlingshus

Fastelavnsfest/tøndeslagning

27.02 13.00 Forsamlingshus

Generalforsamling (kun for medlemmer)

04.03 18.30 Forsamlingshus

Fredagscafé

08.04 18.30 Forsamlingshus

Fredagscafé

Torsd 19.30 Sognegård

Hver torsdag: Brødeskovkoret øver

BB-AVISEN: Næste nr. 171 på gaden ca. 28. februar 2005
Indleveringsfrist
6. februar 2005
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN
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HUSK også at BBavis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net

Orientering fra bestyrelsen
Brødeskov Borgerforening

Kære borgere i Brødeskovområdet!
Vi kan alle glæde os over, at vejen nu er banet for at anlægge en hal mellem
skolen og idrætsforeningen. Med udgangen af september blev lokalplanen for
området, hvor hallen skal ligge, endeligt vedtaget. I forhold til det oprindelige forslag, der var fremlagt til høring henover sommeren, har byrådet besluttet, at lokalplanen skal dække et lidt mindre område end først planlagt. Den østlige afgrænsning af lokalplanens delområde 3 mod marken, der vender over imod Brødeskov, er ændret, hvorved delområdets areal er blevet lidt reduceret. Lokalplanen omfatter et ca. 9 ha stort område, hvoraf ca. 3 ha landbrugsareal inddrages
til ”offentlige formål, idrætsanlæg m.v.”.
Det er hensigten med lokalplanen at give mulighed for dels at opføre en hal til
idræt og lignende anvendelse, samt at give mulighed for at udbygge Brødeskov
Skole i det omfang, det vil blive ønsket for at fastholde skolen som en tidssvarende skole, der opfylder lokalområdets behov. Herudover udlægger lokalplanen
nyt areal til etablering af boldbaner og lignende, dels til erstatning for de eksisterende boldbaner, der berøres af halbyggeriet, og dels som supplement til det
eksisterende idrætsanlæg. Så nu mangler vi bare, at spaden bliver stukket i jorden og hallen opført…
Se hele lokalplanen på www.hillerod.dk under Service til dig > Byplanlægning
> Lokalplaner og byplanvedtægter > Lokalplaner - vedtagne > Lokalplan nr.
323.
Vi har nu haft en fælles Brødeskov.Net Internet-portal i godt 3 måneder. Selvom
www.brodeskov.net har haft flere hundrede besøg, så er vi fortsat interesserede
i at udbrede kendskabet til hjemmesiden endnu mere. Vi ser Brødeskov.Net som
Brødeskovområdets samlingssted på Internet med adgang til lokale nyheder,
kalender med lokale arrangementer, detaljerede oplysninger om områdets foreninger og institutioner, lokalvejret og meget andet lokalstof. Prøv at kigge dig
omkring på Brødeskov.Net og se, hvilke muligheder du har for at kommunikere
og hente information om lokalområdet.
Vi vil i den kommende tid arbejde videre med at hjælpe foreninger og institutioner i Brødeskovområdet til selv at indlægge aktuelt lokalstof og arrangementer
på Brødeskov.Net.
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening ønsker alle i Brødeskovområdet en
glædelig jul og et godt nytår.
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Lokalplanen for Brødeskov Skole og 5BIF med plads til lethallen

Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
Endvidere smykker, pileflet, håndlavet 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

Entreprenør
J
Italiensk Christiansen
Vin
Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød

Egen import af bedre
vine fra Toscana
(Chianti) og Umbria.
Hofa v/Erik Hodal
Tlf. 4824 3433
e-mail hofa@adr.dk

Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68
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Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

Ældreboligpolitik.- Opfordring
Byrådet vil i 2005 udarbejde og vedtage en samlet plan for botilbud til
kommunens ældre. Planen skal redegøre for fremtidige plejecenterpladser, antal og lokalisering samt behovet for ældreboliger som både kan
være visiterede eller uvisiterede.
Det ville være dejligt, hvis der kom en tilbagemelding fra Brødeskov Borgerforening i løbet af det næste 3-4 mdr. Der fortæller hvordan I ser på
behovet for ældreboliger i jeres lokalområde. Er der et lokalt behov og
hvilken ejerform vil I evt. foretrække ?
I dag har vi 120 moderne ældreboliger liggende i Grønnegade- Løngangsområdet. Det er visiterede ældreboliger. For at blive visiteret til en
ældrebolig skal man være så fysisk eller psykisk svækket, at man ikke
længere kan klare sig i eget hjem. Boligerne er på brutto 65 m2 , det er 2
rums boliger med stort handicapegnet badeværelse og med elevator. De
er opført efter Almen Boligloven, hvor man som enlig kan få boligydelse
til netop 65 m2. Boligerne ligger meget centralt i forhold til bykernen og
der er heller ikke langt til butikkerne på Kalvehave Torvet. Vi har nogle
ret skrappe visitationskrav, og vi oplevede lige før sommerferien, at en
stor del ældre som havde været på venteliste til disse boliger i 1-2 år sagde nej tak til de 24 nye tilbudte boliger. I øjeblikket er vi i gang med at revisitere disse borgere for at finde ud af årsagen til dette overraskende
afbud. Har borgerne ventet for lang tid? Er de for svækkede, magter de
ikke at flytte eller er de blevet bedre ?
Vi har ikke nogen uvisiterede ældreboliger i byen, som man bare kan
skrive sig på venteliste til uanset fysisk eller psykisk tilstand, er det noget
vi skal satse på ?
Der er lavet en række landsdækkende undersøgelser om ældres boligbehov og ønsker. De seneste rapporter fra Gerontologisk Institut og Ældre
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Sagen viser noget om udviklingstendenserne.
Anbefalingerne hedder
”Flyt i tide ”, men undersøgelserne viser, at mobiliteten blandt ældre er

relativ lille. En stor del ældre ønsker at blive boende i nuværende bolig,
så længe de kan klare sig selv med hjemmehjælp og handicaptilpasninger i hjemmet. En anden gruppe er ”ventere”, d.v.s. en gruppe ,
der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig, hvis og når de får brug
for det. Funktionsnedsættelser eller ægtefælles død aktualiserer behovet
for at skifte bolig, men ønsker man så en bolig i Lokalområdet eller en
nær Bykernen ?
Der er store forskelle i borgernes ønsker, nogle er mest interesserede i at
bo i områder med blandet beboersammensætning med både børn, unge
og voksne andre foretrækker at bo i en bebyggelse med udelukkende
ældre. Nogle prioriterer naturen højest, andre ønsker adgang til service
og indkøbsmuligheder.
Der er flere Seniorbofællesskaber i kommunen, nogle er etablerede som
andelsboligforeninger, et som et almennyttigt boligselskab og et par er
etablerede som ejerboliger. Efterspørgslen efter denne type boliger har
været voksende, men synes aftagende igen.
Dette indlæg kan forhåbentlig sætte gang i Lokalområdets diskussioner,
og dermed en tilbagemelding til Ældre og Handicapudvalget om ønsker
fra jeres område.
Jytte Jørgensen SF. Fmd. for Ældre og Handicapudvalget.
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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.

BLOMBERGS
BLOMSTER

Alt indenfor
·
·
·
·
·

Brudebuketter
Dekorationer / buketter
Borddekorationer
Kranse og bårebuketter
Kistedekorationer

Frederiksværksgade 6 A
3400 Hillerød

48 26 00 91

Er det for dyrt at sælge bolig ?
Så sæt dit hus til salg på RobinHus.dk
Vis selv boligen frem og lad mig klare resten
Sådan sparer du titusindvis af kroner

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

RobinHus.dk

Bent Carlsson
Statsautoriseret
Ejendomsmægler MEL
Ring 48 17 07 29

19.99510kr. - fast pris hver gang!

Besøg www.brodeskov.net
Brødeskovs nye netportal
Ideen med portalen er, at foreninger, institutioner og lokale borgere selv
indlægger aktuelt lokalstof indenfor de rammer, som stilles til rådighed.
Kalenderfunktion: Her er der mulighed for at oprette arrangementer som
foregår i lokalområdet. Det kan fx være kirken, som opretter gudstjenester eller den lokale idrætsklub, som indlægger sin turneringsplan.
Nyhedsfunktion: Her kan nyheder publiceres på portalens forside, når fx
foreninger eller borgere har relevante nyheder af lokal interesse.
Egen side: Alle foreninger, skoler, institutioner m.fl. tilbydes mulighed for
at få oprettet en side eller et afsnit, hvor de kan beskrive deres virke.
Portalen omfatter herudover også et debatforum, hvor borgerne i området kan deltage i den lokale debat. Det er også muligt at se den lokale
vejrudsigt.
Det er Brødeskov Borgerforenings håb, at portalen bliver et naturligt sted
at søge information. Portalen er endnu i opstartsfasen og vil fortsat blive
udbygget i takt med at interesserede melder sig med relevant indhold.
Personer med interesse for at lægge indhold på portalen kan henvende
sig direkte til Brødeskov Borgerforening eller sende en e-mail til redaktion@brodeskov.net
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Alt indenfor byggeri,
reparation og vedligeholdelse

Når alting vokser
en over hovedet,
er det rart, at der
er en mindre bank,
der ikke føler sig
større end sine kunder - og samtidig er
stor nok til de fleste

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

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

Hammersholt Byvej 21 B
3400 Hillerød
Carlo Lorentzen A/S
(
48 26 99 91
Frejasvej 23B, Hillerød
Åben lørdag / søndag 13 - 17
Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50
Kunst-erhverv@e-mail .dk
E-mail: Cl@cl-as.dk
www.cl-as.dk
12 www.gallerimallingbeck.dk

Hammersholt Forsamlingshus
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød – Tlf. 4817 1861 / 4817 0417

LEJ FORSAMLINGSHUSET
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!

Tjek det udvendige træværk

Lyse farver giver
lyse og store rum

Frisk malingen op

Udskift
punkterede
termoruder
Et flot gulv kan
være penge værd

Mæglerne

Statsautoriseret ejendomsmægler · valuar · MDE
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Bent Nielsen
Østergade 18
3400 Hillerød
Telefon 48 26 99 11
Fax 48 24 24 04
e-mail: 340@edc.dk

Frederiksværksgade 101
3400 Hillerød
Telefon 48 26 99 10
Fax 48 24 04 47
e-mail: 241@edc.dk

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

Som det nok er alle bekendt blev Hammersholt Forsamlingshus’ 100 års
jubilæum fejret 17. - 18. september 2004.
Heldigvis valgte mange af områdets beboere og mange af husets venner
at deltage og være med til at gennemføre nogle dejlige dage.
Vi indbyder alle til følgende:
Søndag den 28. november 2004 kl. 13.00
Julemarked
Boder med mange forskellige ting, måske kan du gøre mange af dine julegaveindkøb her?
Vi har naturligvis glögg og æbleskiver og åbent i baren.
Påtænker du at have en bod på julemarkedet, er det en god idé, at tænke
over det allerede nu, og kontakte Dorrit Høj Petersen tlf. nr. 4817 6561.
Gratis adgang.
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 - glögg og æbleskiver, kaffe og meget mere kan
købes.
Pris: kr. 30,00 for voksne
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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!
Gratis adgang.
Søndag den 6. februar 2005
Fastelavnsfest - vi glæder os til at se alle børn udklædt til tøndeslagning
- som sædvanligt vil der være tønder til både store og små. Mere i næste
nummer af Borgeravisen.
Søndag den 27. februar 2005 kl. 13.00
Generalforsamling (med efterfølgende spisning) i - Foreningen Hammersholt Forsamlingshus - kun for medlemmer.
Fredag den 4. marts 2005 kl. 18.30
Vi overvejer - skal det være vinsmagning - eller ølsmagning -eller god
mad eller hvad synes I - mere om det i næste summer
Fredag den 8. april 2005 kl. 18.30
Vi ved det ikke helt sikkert - men rygterne siger, at
Sølling vil stille op igen med lækkert tøj.
---------Vi håber på, at I kommer til vore arrangementer.
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus.
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PiDesign v/Petra

FASTELAVN I NØRRE HERLEV!
Fastelavn falder tidligt i 2005
Derfor bringes annoncen allerede nu

Søndag den
6. februar 2005

Som traditionen byder, er der også i 2005 arrangeret et festligt fastelavns-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 6. februar 2005 kl. 11.00
I laden på Bendtsgård
Tøndeslagning med tre tønder
16 - der serveres kakao og brød.

Støt vores sponsorer - de støtter os
ANTIKVARBOGHANDEL
Hillerød Antikvariat
Slotsgade 57
3400 Hillerød
Tlf. 4826 1498
GAS- OG VANDMESTER
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
LANDINSPEKTØR
Landinspektørgruppen
v/J. Brun Andersen
Blismosen 2
3400 Hillerød
Tlf. 4817 6766
MASKINVÆRKSTED
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4226 6447
Fax 48241944

MENSENDIECK
GYMNASTIK
exam. mensendiecklærer
Bodil Dufva
Helsingørsgade 54C
3400 Hillerød
Tlf. 4825 4673
MURERMESTER
Lars Kruse
Slettebjerget 120
3400 Hillerød
Tlf. 4826 5995
Mobil 2183 9109
OLIEFYR
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
OLIEFYR
Duus Oliefyr &
Kedel Service
Hammersholt Byvej 41
3400 Hillerød
Tlf. 2121 1109
Fax 4814 1130
OPTIKER
Synoptik A/S
Slotsgade 22 B
3400 Hillerød
Tlf. 4826 0935
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RIDNING
Hammersholt Ponyrideskole
Gl. Frederiksborgvej 4
Ny Hammersholt
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6574
SMEDEMESTER
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
Zoneterapi /
Kinesiologi / Massage
Margit's Helseklinik
v/Margit Lund
Lille Sverige Vej 2
3400 Hillerød
Tlf. 4826 3136

Brødeskov Borgeravis
bb-avisen
bb-avisen

Redaktion

udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne og alle husstande i foreningens område
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 områdets foreningsliv
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 gaden
Deadline

28/2

6/6

5/9

7/11

6/2

15/5

13/8

16/10

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse
datoer.

Gør brug af Borgeravisen

Brødeskov Borgerforening
Bestyrelse:

Formål:
Område:
Kontingent:

Jesper Skovdal Christiansen
Formand
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423
redaktion@brodeskov.net
Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, Nr. Herlev,
Næstformand
tlf. 4825 3053 - ufesper@get2net.dk
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
Kasserer
tlf. 4825 1883
Mikael Obelitz, Brødeskovvej 8, Hammersholt,
Redaktør af
tlf. 4824 3884 - BBavis@brodeskov.net
BB avisen
Mikkel Bojsen-Møller, Slettebjerget 144,
Sekretær
tlf. 4825 2582
Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,
Webmaster
tlf. 4824 0885
Lars Simonsen, Slettebjerget 131, tlf. 4825 4596
Foren. medl
Orla Svendsen, Enghavegaardsvej 26, tlf. 4826
Foren. medl
3857
Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et
aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger.
Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, Nr.
Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-.
18
Medlemskab: Henv. til kasserer
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230

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 19
34 87

Mogens Rasmussen
BENT SØRENSENS EFTF.
ÅBRINKEN 3 . 3400 HILLERØD
TLF. 48 26 64 47
VVS-ARBEJDE, NATURGAS, OLIEFYR,
FJERNVARME, BADEVÆRELSER

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

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

Årligt eftersyn på oliefyr og gasfyr
20
Solvarmeanlæg

