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LokalBrugsen Uvelse Brugsforening  
Byvej 1, Uvelse,   3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20  
 
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen  
 
Formand: Ove Nielsen 
 
Butik Åbningstider 
Mandag-Fredag:  07.00-18.00 
Lørdag: 07.00-13.00 
Søndag:  07.00-18.00 
 
 
 
 

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 
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BB-AVISEN:  Næste nr. 176 på gaden ca.  22. maj 2006 
 Indleveringsfrist 1. maj 2006 
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 

    

19.2 13.00 Forsamlingshuset Generalforsamling (kun for medlemmer) 

24.2 18.30 Sognegården Viseaften 

26.2 14.00 Forsamlingshuset Fastelavn / tøndeslagning 

17.3 20.00 Forsamlingshuset Brødeskov teater: “Lukkede døre” 

19.3 16.00 Forsamlingshuset Brødeskov teater: “Lukkede døre” 

24.3 18.30 Forsamlingshuset Fredagscafé:  Modeopvisning v/PiDesign  

Maj - Forsamlingshuset Petanque-sæson starter, nærmere oplysninger 
Forsamlingshuset 

3.6 18.30 Forsamlingshuset Pinsebal 
Sep-
tember 1800 Forsamlingshuset Høstbal (dato endnu ikke fastlagt) 

    

Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

20.5 12.00 Brødeskov idræts-
anlæg Brødeskov Fritidscenter: Hel haldag 

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

Kære borgere i Brødeskovområdet! 
 
I efteråret 2005 blev der nedsat en arbejdsgruppe på baggrund af 
Hillerøds Vision 2008 og kommissoriet for lokalsamfundenes frem-
tidige rolle og udvikling i den nye Hillerød Kommune. Arbejdsgrup-
pen bestod af 9 repræsentanter fra de 10 lokalsamfund rundt om 
Hillerød, herunder deltog Brødeskov Borgerforening. Arbejdsgrup-
pen har afholdt 5 møder, hvor der er blevet diskuteret, hvad et godt 
lokalsamfund rummer, hvordan lokalsamfundene kan bruge hinan-
den og hvorledes strukturerne mellem kommunen og lokalsamfun-
dene fremover kan udvikles. Der har været input om lokalsamfunds 
rolle og organisering i Ny Silkeborg Kommune, der har gennemført 
et nærdemokrati-projekt, samt dialog med Nick Hækkerup som for-
mand for Sammenlægningsudvalget. 
 
Resultatet af møderne er to oplæg, der bliver offentligt tilgængelige 
om kort tid. Det ene oplæg omhandler, hvad det gode lokalsamfund 
rummer. Det andet oplæg beskriver, hvorledes strukturerne mellem 
lokalsamfundene og Byrådet fremover kan udvikles. Arbejdsgrup-
pen har gennem sit arbejde drøftet, at når der er vedtaget en ny 
struktur på organiseringen af samarbejdet mellem lokal-samfunde-
ne og Byrådet, bør dette markeres med en fælles Kick-start. Dette 
skal markere en ny start for dialog og udvikling af relationen mel-
lem lokalsamfundene og Byrådet. En fælles Kick-start vil sætte fo-
kus på vigtigheden af et aktivt lokalsamfund samt gøre arbejdet i 
lokalrådene mere attraktivt. Det vil forhåbentlig være med til at un-
derstøtte et engagementet fra borgerne i lokalsamfundet. 
 
I forbindelse med afholdelsen af den årlige generalforsamling i Brø-
deskov Borgerforening har vi besluttet at informere borgerne i Brø-
deskovområdet om ”Lokalområdets rolle i den nye Hillerød Kom-
mune”. Der vil være et oplæg ved en repræsentant for kommunen, 
der har indgået og drevet arbejdet i arbejdsgruppen. Borgerne kan 
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derpå få lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere fremtidens Brø-
deskovområde. Se desuden annoncen andetsteds i borgeravisen. 
 
Vi ser også gerne nye medlemmer af bestyrelsen i Brødeskov Bor-
gerforening. Der er tre bestyrelsesposter og to suppleantposter på 
valg ved generalforsamlingen. Bestyrelsesarbejdet i borgerforenin-
gen, indebærer i høj grad en blanding af strategier for, hvordan vi 
ser Brødeskovområdet udviklet, konkrete sager som hal, skole, in-
frastruktur og byudvikling, formidling i Brødeskov Borgeravis og via 
Brødeskov.Net, samt kontakt til Byrådet, byrådsudvalgene, de øvri-
ge lokalråd og kommunens forvaltning. 
 
Hvis du har lyst til at høre nærmere om bestyrelsesarbejdet i bor-
gerforeningen og særligt, hvis du har lyst til at stille op til bestyrel-
sen, så skriv til redaktion@Brodeskov.Net eller ring til formanden 
(Jesper: 2280 9039). 
 
Seneste landvinding for vores område er, at Hovedstadens Lokal-
baner (Frederiksværksbanen) og Frederiksborg Amt har besluttet 
at udskifte broen, hvor Lyngevej føres over jernbanen ved Brøde-
skov Station. Den gamle buebro over jernbanen kan ikke mere og 
skal udskiftes med et nyt anlæg. Udskiftningen omfatter etablering 
af en ny stibro umiddelbart øst for den eksisterende bro. Det har i 
en årrække været en af kommunens undskyldninger for ikke at 
etablere en cykelsti langs Lyngevej mellem Overdrevsvejen og Nr. 
Herlev, at krydsningen af jernbanen ville blive meget dyr. Denne 
hindring for en kommende cykelsti forsvinder således nu med ud-
skiftningen af broen. 
 
Vel mødt ved borgermødet om ”Lokalområdets rolle …” og general-
forsamlingen. 
Med vinterhilsen 
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening 
 

mailto:redaktion@Brodeskov.Net


6 

 

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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En Hel Haldag  
 

Lørdag den 20. maj 
 

Med masser af gratis aktiviteter for hele familien 
 

Tidspunkt: Fra kl. 12.00 til 21.00 
 

Sted: Brødeskov Idrætsanlæg ved siden af Brødeskov Skole 
 

www.broedeskov.dk 
 

  
Det var med stor succes vi flyttede En Hel Haldag til slutningen af 
maj måned sidste år – så det holder vi fast i. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 20. maj. 
 
Kom og deltag i det lokale sommertræf – der bliver noget for en-
hver i form af mange forskellige aktiviteter, kunstlotteri og hyggeligt 
samvær. 
 
  
Vi glæder os til at se jer 
 

Foreningen Brødeskovhallen 

 
 

http://www.broedeskov.dk
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FASTELAVN I NØRRE HERLEV! 
  
 
  
  
  
  
  

 
 
 

 Søndag den  
26. februar 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

Som traditionen byder, er der også i år  arrangeret et festligt faste-
lavns-arrangement i Nørre Herlev i samarbejde mellem menig-hedsrådet 
og Brødeskov Borger-forening. 
Efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00, hvortil det er helt OK at møde 
frem i festlig udklædning, vil der ca. kl. 11.15 være tøn-deslagning ved 
sognegården. 
Når kattekonger og –dronninger 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 26. februar 2006 kl. 11.00 

I laden på Bendtsgård 
Tøndeslagning med tre tønder - der serveres kakao og brød. 
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Brødeskov teater opfører skuespillet 

”Lukkede døre” frit efter Jean-Paul Sartre 
 
 Jean-Paul Sartre (1905-80) var en fransk forfatter og filo-
sof. I sit arbejde med filosofien forbindes han med eksisten-
tialismen. Vi undlader her at kaste os ud i en dybere filoso-
fisk udredning, men vil blot nævne et nøgleord: Har livet i 
sig selv en mening eller får livet kun en mening igennem de 
valg vi træffer, og i forholdet til vores medmennesker. 
 
Skuespillet ”Lukkede døre” udspiller sig i helvede. Men 
hvorfor er de personer, som vi møder i stykket kommet der. 
Hvilke valg har den enkelte truffet i livet, som baggrund for 
at havne i helvede? Og hvordan er der?, hvilke pinsler fore-
går der? Er der tale om fysisk afstraffelse eller er helvede 
”blot”de andre…. 
 
De store filosofiske temaer fungerer nok som baggrund, 
men stykkets replikker og dynamik er ligefrem. Vi bliver 
præsenteret for et voldsomt trekantsdrama fyldt med intriger 
og magtkampe Tankevækkende og inspirerende, for et vok-
sent publikum. 
 
”Lukkede døre” er Jean-Paul Sartres største skuespil og vi 
er glade for at kunne vise vores beskåret udgave af stykket. 
 
”Lukkede døre” opføres i Hammersholt forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16: 
 
Fredag  d. 17. marts 2006 kl. 20.00 
Søndag d. 19. marts 2006 kl. 16.00 
 
Billetpris 60 kr. 
For yderligere information kontakt Morten eller Anna Sofie 
Morell tlf. 4817- 5471 
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 Foreningen Brødeskovhallen 
 

 indkalder til 
 

 GENERALFORSAMLING 
 

 Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler 
Kollerødvej 1  

 
 Onsdag d. 22. marts kl 19.30. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 
dage inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 8 marts. 

 

Forslagsstillere skal være til stede på Generalforsamlingen for at få be-
handlet forslaget. 

 

Henvendelse til 

 
Formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, 3400 Hillerød. 
  
  

 Husk en Hel Haldag afholdes i år 
lørdag den 20. maj 
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Brødeskov Idrætsforening afholder General-
forsamling onsdag d. 1. marts 2006 kl. 19.30 i 
klubhuset. Dagsorden i henhold til vedtægter. 
Jess Nørgaard 

 

Vise aften 
 
Fredag d. 24. Februar kl. 18.30 er der igen Viseaften i Sog-
negården. En aften hvor alle der har lyst og mod til at vise 
sine talenter igen får chancen, for at glæde os med deres 
kunnen. 
 
Medbring madkurv, glas, service, bestik og drikkevarer. 
Tilmelding af indslag senest 17/2-06 til viseværterne: 
 

Mette Ryder 4835 41 60 
Kirsten Scheller 48 26 32 39 
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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 

PI Design 
Det der gør tøndeslagning festlig, er deltagernes udklædning, 
hvad enten vi laver det selv eller køber det færdigt ude i byen. 
Nogenlunde det samme gør sig gældende for tøjet til konfir-
manden. Men her er det nok de færreste som selv syr. 
På hammersholt byvej 27, PI design, kan du købe festtøj og 
kostumer, præcis som du vil have det. 
I februar holder jeg udsalg, med 30%, på mit "gamle" lager af 
tøj. 
Og sidst, men ikke mindst, fremviser jeg mine sidste nye kol-
lektioner ved et stort modeshow i hammersholt forsamlingshus 
fredag den 24-03-06. Se andetsteds i bladet.  

 
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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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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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   
 
Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød. 
Efterårets og de første vintermåneders arrangementer har været afholdt i Forsamlingshu-
set.   
 
Den serbisk/danske venskabsaften blev en oplevelse af de helt store med deltagelse af 
rigtig mange nye ansigter og ”gamle kendinge af huset”.  Menuen var helt uovertruffen, 
og sjældent har vi oplevet ”lam a’la Boris” tilberedt så specielt og velsmagende ” - de 
serbiske tønder, tør vi slet ikke omtale, de skal opleves!!!  Vi håber, at et arrangement af 
lignende karakter vil kunne gennemføres i 2006.  Forsamlingshuset bestyrelse takker 
alle, der var med til arrangementets perfekte gennemførelse. 
 
De traditionsrige arrangenter julemarked og juletræ i Forsamlingshuset blev pænt besøgt, 
og alle har forhåbentlig haft nogle gode oplevelser. 
 
Nytårs-åbent i Forsamliungshuset, som Jørgen Duus beredvilligt havde lovet at stå for, 
forløb også rigtig godt, vi har fået mange positive tilbagemeldinger om nogle rigtig hyg-
gelige timer. 
 
Når disse linier læses har årets første fredags-café været afholdt:  Line-dance - et nyt 
tiltag, som vi håber, vil tiltrække mange deltagere.  Generalforsamlingen er også afviklet, 
og alle ”ikke-medlemmer” er ikke klar over, at de er gået glip af ”Husets fremrangende 
gule ærter”, der blev serveret som husets tak til medlemmerne for deres indsats i det for-
gangne år. 
 
Nu forestår der atter nogle spændende arrangementer, som vi håber, mange har lyst til at 
deltage i.  
 
Vi indbyder alle til følgende: 
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Søndag den 26. februar 2006 kl. 14.00 - 17.00 
Fastelavn.  Som  vanligt vil der være 3 tønder, så både de mindre og større børn/unge og 
de voksne, vil kunne bruge alle deres kræfter på at slå tønderne ned, og deres evner til at 
kreere sjove udklædninger.  Kattekonger og -dronninger vil blive kåret, og mange andre 
sjove ting vil finde sted.  Gratis adgang. 
 
Fredag den 24. marts 2006 kl. 18.30 
Petra Sølling har lovet igen i år, at PiDesign vil stå for et spændende arrangement. 
Kreationerne vil blive vist på catwalk’en og være til salg.  Det, der ikke lige passer den 
enkelte, kan bestilles. 
Designet og skrædderarbejdet 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 teaterfore-
stillinger. 
 
Udover opvisningen vil der blive serveret en let anretning. 
 
Pinsebal 
Reserver Pinselørdag til den store fest i Hammersholt Forsamlingshus 
 
                            Pinsebal lørdag den 3. juni 2006 kl. 18.00 - ???? 
 
Grillene vil være tændt, så alle vore gæster kan tilberede det medbragte kød/fisk. 
 
Vi sørger for stor salatbar og lækkert brød. 
 
Der vil være underholdning og danse til live orkester. 
 
Vi glæder os til at byde mange gæster velkommen til Pinsebal. 
 
Petanque - start maj 2006 
Når de lune aftener indfinder sig, vil der igen blive mulighed for at spille petanque lige 
uden for Forsamlingshuset - Torsdag aften er den faste spilledag - alle er velkomne 
 
 Høstbal 
Datoen er endnu ikke endelag fastlagt - men husk, at det finder sted - mere i næste num-
mer. 
                                                          ---------- 
Vi  håber på, at I alle har lyst til at deltage i arrangementerne.  
 
  
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus. 
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”Lokalsamfundet rolle i den nye Hillerød Kommune” 
og generalforsamling i Brødeskov Borgerforening 

 
 

Torsdag den 30. marts 2006 
kl. 19.30 

Hammersholt Forsamlingshus. 
 

Hillerød kommune vil fremover have 1/3 af borgerne bosat i yder-
områderne, som f.eks. i Brødeskov-området. Det er en væsentlig 
større andel end tidligere, hvilket har fået kommunen til at igangsæt-
te et udvalgsarbejde om, hvorledes lokalsamfundene integreres 
bedst muligt fremover. Resultatet af udvalgs-arbejdet vil blive frem-
lagt ved dette borgermøde og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 
Oplæg ved repræsentant fra Hillerød Kommune: 

-Hvad rummer det gode lokalsamfund? 
-Hvordan kan lokalsamfundene bruge hinanden i den nye Hillerød 
Kommune? 

-Hvorledes kan strukturerne mellem kommunen og lokalsamfundene 
fremover udvikles? 

-Ny model for dialogen mellem lokalsamfundene og det politiske ni-
veau 

-Introduktion af udviklings- og samarbejdsaftaler mellem kommune 
og lokalsamfund 

 
 Diskussion af fremtidens Brødeskovområde 

 Pause med lidt ost og rødvin 

 Generalforsamling i Brødeskov Borgerforening 

Dagsorden: 
1      Valg af dirigent og referent. 
2      Bestyrelsens beretning for 2005. 
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3      Forelæggelse af regnskab for 2005 
4      Forslag til budget og kontingent for 2007. 
5      Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være  

for-manden i hænde senest 22. marts 2006. 
6      Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Mikael Obelitz, Bent Søndergaard og Jesper Skovdal 
Christiansen 

7      Valg af op til 2 suppleanter. 
På valg er Uffe Espersen og Lis Aagaard 

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

9      Eventuelt. 
  

 Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt 
kontin-gent for 2005 

 
 Vel mødt! 

 
 Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening 

Hørt i radioen for nylig: 
”Punktum, punktum, komma streg,  
Sådan tegnes - NÅH NEJ!!! 
Ja, der er kommet nyt layout på forsiden. Vi tog allerede sidste gang 
forsmag på farverne og nu er der så et nyt layout med ændret tekst og 
Louises akvarel tegning, som vi bringer uden frygt for konsekvenserne. 
Redaktøren. 
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OPTIKER 
Synoptik A/S 
Slotsgade 22 B 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 0935 

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 

  

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 

 22/5 
2006 

28/8 
2006 

20/11 
2006 

 

 Deadline  1/5 6/8 30/10  
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 

 Bent Søndergaard, Dønnegårdsvej 10A, Nr,. Herlev 
Tlf. 4824 5211 - t.b.soendergaard@mail.tele.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 

Sekretær 

 Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,  
tlf. 4824 0885 

Webmaster 

   
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:t.b.soendergaard@mail.tele.dk
mailto:BBavis@brodeskov.net
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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 
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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 


