Brødeskov
Borger Avis

Nr. 176 - 36. årgang maj 2006

AutoMester®
Flere glade bilister

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

Hammersholt Byvej 21 B
3400 Hillerød
( 48 26 99 91
Åben lørdag / søndag 13 17
Kunst-erhverv@e-mail .dk
www.gallerimallingbeck.dk

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

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
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bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening

MØDEKALENDER:
Dato

Tid

20.5

12.00

21.5

Sted

Arrangement

Brødeskov idrætsBrødeskov Fritidscenter: Hel haldag
anlæg
Forårskoncert med Brødeskovkoret og Brøde19.00 Nr. Herlev Kirke
skovskolens kor.

3.6

18.00 Forsamlingshuset

Pinsebal

4.6

7.00

Pinsemorgenskovtur til Brødeskov

17.6

11.00 Spejdergrunden

(28) 29
30.7
16.9

Sognegården

Forsamlingshuset

1800 Forsamlingshuset

Torsd 19.30 Sognegård

Engfest
Petanque sjov
Høstbal

Hver torsdag: Brødeskovkoret øver

BB-AVISEN: Næste nr. 176 på gaden ca. 28. august 2006
Indleveringsfrist
6. august 2006
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN
HUSK også at BBavis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net
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Orientering fra bestyrelsen
Brødeskov Borgerforening

Kære borgere i Brødeskovområdet!
I kølvandet på den nyligt overståede visionskonference afholdt i Hillerød
Kommune, hvor Brødeskov Borgerforening var repræsenteret, blev det
besluttet at nedsætte en række arbejdsgrupper, der hver især skulle beskæftige sig med et emne, der visionært kunne være med til at forme
fremtidens Hillerød. Brødeskov Borgerforening indgår i en arbejdsgruppe,
der har som mål at gøre Hillerød til landets sundeste by i år 2010. Et ambitiøst mål, men ikke uopnåeligt. Arbejdsgruppen er gået i gang med at
opsætte kriterier for udvælgelse af en række sundhedsambassadører, der,
som ildsjæle, kan hjælpe med at føre målet ud i livet. Desuden ses der
nærmere på rammerne for at få en sundhedsportal på Internet op at stå for
Hillerød. Og endvidere afklares det hvilke indikatorer, der kan anvendes
til at måle sundhedstilstanden hos borgerne i vores kommune. Foruden
Brødeskov Borgerforening deltager en række byrådspolitikere, embedsmænd og fagfolk fra sundhedssektoren i arbejdsgruppen.
Vores egen Internetportal www.Brodeskov.Net er også godt besøgt efterhånden med over 30.000 hit hidtil. Vi påtænker at lave en opgradering af
Brødeskov.Net i løbet af sommeren og er i øjeblikket i gang med at afprøve nyt software.
Lokalhistorisk arbejdsgruppe i Hillerød Syd er i øjeblikket i gang med at
lægge sidste hånd på en ny bog om Nr. Herlevs historie. Brødeskov Borgerforening bakker op om dette initiativ og opfordrer alle med interesse
for denne bog til at tegne sig for et eller flere eksemplarer. Der vil blive et
begrænset oplag, men de, der er hurtige, kan sikre sig denne lokalhistorisk
interessante bog.
Brødeskov Borgerforening har konstitueret sig med en ny bestyrelse. Der
er dog en del gengangere, men også et nyt ansigt på sekretærposten. Vi er
nu sammensat således:
Formand: Jesper Skovdal Christiansen
Næstformand: Bent Søndergaard
Sekretær: Helle Proschowsky
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Kasserer: Hanne M. Jensen
Webmaster for www.Brodeskov.Net: Henrik Nørrelund
Redaktør for Brødeskov Borgeravis: Mikael Obelitz
Suppleant til bestyrelsen: Uffe Espersen
Foråret står i aktiviteternes tegn. Der er både pinsebal i forsamlingshuset
og pinseskovtur pinsemorgen, sidstnævnte med kirken og Brødeskov Borgerforening som arrangør. Der er også Hel Haldag i weekenden, hvor Brødeskov Borgerforening igen i år har støttet udgivelsen af kunstlotteriet, så
husk at købe en af lodsedlerne. Igen i år er det nogle fine kunst-præmier,
der udloddes.
Med ønsket om en god sommer til alle
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening

Pinsemorgen
skovtur
I år går turen igen til Brødeskov
Vi mødes ved Sognegården pinsemorgen den 4. juni
kl. 7:00 præcist
og kører sammen – der er mulighed for at køre med!
Skovløber Carsten Carstensen vil fortælle om området
turen varer ca. 1½ time
Carsten arbejder i Store Dyrehave og Grib Skov til daglig og
interesserer sig meget for skovenes historie og fortidsminder.
Det underviser han bl.a. eleverne i på Skovskolen i Nødebo.

Efter turen er der fælles morgenmad i Sognegården
og pinsemorgens højmesse i kirken
Alle er velkomne!
Menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening
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Entreprenør
J
Christiansen
Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød
Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68
Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

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

Italiensk
Vin
Egen import af bedre
vine fra Toscana
(Chianti) og Umbria.
Hofa v/Erik Hodal
Tlf. 4824 3433
e-mail hofa@adr.dk
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Det er værd at stå sammen om indendørs
idrætsfaciliteter i Brødeskov
Vi fik et tilbud om en Lethal. Vi sagde ja, men før vi fik set os om, var tilbuddet
blevet til en Mini Lethal. Det kunne vi ikke sige ja til. Lethallen skulle placeres på
Brødeskov IF’s fodboldbaner primo 2006. Der er allerede for få baner med de
mange fodboldspillere, der er i BIF. Nye baner kunne tidligst være parat i 2008.
Et nej til tilbuddet var nødvendigt.
Behovet for en idrætshal er stort og voksende. Vi har i mange år levet med en
lille gymnastiksal på skolen. Det har ikke kunnet tilfredsstille efterspørgslen, Vintertilbuddet udgør kun én gang hver 3 – 4 uge og kun for børnene. Nu bliver skolen udvidet med nye klasser. Men der er ikke afsat penge til en ny idrætshal.
Skolens problem er meget stort og en løsning, hvor skoleelever skal transporteres til Uvelse for at få den grundlæggende idrætsundervisning er ikke tilfredsstillende.
Vi må se i øjnene, at mange lokalsamfund i Hillerød har opnået nye investeringer, Gørløse en omfartsvej, Alsønderup en overbygning på skolen, HGI har fået
ny fodboldbane, Kongens Vænge har en kunststofbane på vej, og der kan sikkert nævnes flere eksempler. HGI vil også have en kunststofbane, det er så
svært at leve uden.
De viser alle, at der har været et stærkt lokalt sammenhold, som i alle sammenhænge igen og igen har præsenteret behovene.
Det er værd at stå sammen om en idrætshal i Brødeskov. Lad os vise at det er
vigtigt for os og gøre opmærksom på, at behovet skal opfyldes. Vi fortsætter
ufortrødent, selv om vi har haft lidt modvind
Slut op om arbejdet for idrætsfaciliteter i Brødeskov, meld dig ind i foreningen og
deltag i arrangementerne
Besøg også vores hjemmeside www.broedeskov.dk og meld dig ind med et klik.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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God udvikling i Brødeskov seniorfodbold.
Vi har den store glæde, at vi i år har 2 senior hold til 11 mand fodbold samt et 7
mandshold
Baggrunden for den store fremgang er bl.a., at vi har fået en stor årgang ynglingespiller op i seniorafdelingen, men selvfølgelig også, at det er god og hyggelig
klub at være i.
Vores tidligere ynglingespillere sidste år blev sjællandsmester i ynglinge 1, hvilket å siges at være meget flot.
Der er derfor store forventninger i klubben, med så mange unge spillere blandet
med de lidt ældre. De nye seneiorer er hurtige og teknisk stærke spillere og de
skal lige vænne sig til senior bold, der kræver llidt mere råstyrke end de er vant
til.
Men alt i alt er det 2 rigtig gode 11. mands hold vi stiller op med
Der er en gennemsnits alder på ca 21 år
En af vores store opgave at få dem til at blive i klubben, selv om de må flytte andre steder hen, for at studere m,m
Derfor vægter vi klubånd og sammenhold som de vigtigste bånd til at få en ny og
dygtig seniorafdeling.
Vi træner 2 gange om ugen tirsdag og torsdag kl 19:00. Der er altid plads til flere
nye spillere. Hvis du vil være med, så mød op til træning. Vi har en god tone og
laver lidt sjov
Senior 1 spiller hjemmekampe om lørdagen kl 15:30
Senior 2 spiller hjemmekampe om søndagen kl 12:00
Senior 7 mands spiller hjemmekampe om onsdagen kl 19:00
Så kom ud og kig.
Vær med til at præge den gode udvikling der er i Brødeskov IF
Besøg også vores hjemmeside http://www.broedeskov.dk, hvor du kan finde de
fleste oplysninger
Med venlig hilsen
Kenneth Sørensen træner Brødeskov i f
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Kommunalpolitik - og dermed også udviklingen her i Brødeskovområdet er for tiden meget præget af de nye udligningsordnionger mellem kommunerne.
Ny hillerød skal aflevere ca 90 millioner mere om året til andre og dårligere stillede kommuner. På den måde kan staten undgå at give støtte til de
kommuner hvor det ikke går så godt, , vupti så holder skattestoppet -men
vi skal betale det samme for dårligere service.
Nå, storpolitik kan man læse om andre steder, fakta er at Uvelse- cykelstien og en ordentlig gymnastiksal/idrætshal ved Brødeskovskolen kan få
lange udsigter. Heldigvis går det forrygende godt med kommunens jordsalg , der er kommet 90 millioner mere ind end forventet det sidste år.
Derfor er der al mulig grund til at holde fast i at vi ikke kan have en skole nu til 9 ènde klasse - uden gymnastiksal , og at en cykelsti til Uvelse er
helt nødvendig for at få skoledistriktet til at hænge sammen - også i fritiden.
Sammenlægningen med Skævinge kommune og Uvelse skrider frem,
men ikke uden knubbede ord og drillerier. Sidst røg de to borgmestre i
totterne på hinanden og Skævinges kommuneplan og der lurer en ny krise omkring Skævinges økonomi som er afhængig af at nogle store ejendomshandler går som planlagt.
Måske af den grund er der endnu ikke kommet det sammenhold mellem
de mindre bysamfund som Ny Hillerød kommune har brug for at få balance i investeringerne mellem landsbyerne og bymidten.
Hillerød Byråd vedtog i april at ekspropriere en udkørsel fra det nye boligområde i St. Stendam ved Engstien.
Efter min mening er hele projektet forfejlet - man har udstykket en mose og det bliver ikke bedre af at udkørslen til Gl. Frederiksborgvej kommer
ud på cykelstien midt på den stejle bakke (købmandsbakken som den
stadig hedder fra Preben købmands tid).
En udkørsel fra St. Stendamsvej er også betænkelig, men bedre end ved
Engstien. Skolebørnene drøner ned ad bakken kvart i otte om morgenen,
man må ikke håbe at beboerne skal ud ved den tid.
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I den nye kommuneplan har vi besluttet at der skal laves en cykelpolitik,
hvor vi bl.a. skal vælge rækkefølgen for de næste stier.
Fælleslisten mener at skolevejene er de vigtigste, og derfor foreslår vi en
sti langs Lyngevej som noget af det vigtigste. Harløse og Nødebo mangler også skolecykelsti, og der er mange "sorte pletter" inde i Hillerød, men
vi skal ikke glemme at foreslå sti langs Frederiksborgvej til Allerød, et
stort ønske fra mange som gerne vil cykle den vej på arbejde.
Teknisk Udvalg indbyder til en Workshop om cykelpolitikken -mød op og
vær med til at præge den.
En af opgaverne for det nye byråd bliver at styre bustrafikken indenfor
kommunegrænserne og finde løsninger for de busser som kører
på tværs af flere kommuner.
Vi kan få alle de busser vi vil, blot vi selv vil betale, og det kommer det
som nævnt til at knibe med. Jeg tror stadig på at telebusser som kører
rutefart i myldretiderne og fleksibelt formiddag og aften er løsningen hvis
vi vil have dækket landsbyerne fornuftigt.
Foreløbig kan Nr. Herlev jo glæde sig til Frederiksværksbanen får 20 minutters drift - det giver en fin forbindelse til Hillerød og videre.
Rigtig god sommer alle sammen.
Tue Tortzen Viceborgmester (lidt endnu, da)

Jeg har genoptaget Byroden Beretter fra denne udgivelse. Den strandede under
sidste valgkamp hvor flere partier brændte os af.
Mikael Obelitz.
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ENGFEST PÅ SPEJDERGRUNDEN
Lørdag 17-Juni-2006
fra kl. 11 til ca. 22

Sæt X i kalenderen
Starten går klokken 11 i Ny Hammersholt til:
·

volleyball kamp mellem grundejerforeningerne

·

loppemarked – vi har kun gode ting og sager

·

hoppeborg og diverse boder

Eng-restauranten har som sædvanlig kaffe/te – øl/vand og
ved frokosttid er der noget spiseligt til at stille sulten med
og kl. 18 er grillen klar til en Eng-steak
Hen under aftenen vil der være musikalsk underholdning
Kom til Engfest – hele overskuddet går til Brødeskov Gruppens spejderbørn.
Vi glæder os til at se jer!

Hilsen Brødeskov-spejderne
Arrangør af Engfesten er:
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED

Salg på Engfesten 17-Juni-2006
Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det,
så indsamler vi effekter til vores loppemarked
(dog ikke hårde hvidevarer og alt for store
møbler).
DU ringer

VI aftaler

og VI henter

RING TIL

Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59, tlf. 48253960
eller mail til hanna@brodeskov.dk
Hilsen Brødeskov-spejderne
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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

Alt indenfor byggeri,
reparation og vedligeholdelse

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

vej-, jord og kloakarbejde
• Diamantboring og –skæring

• El
• VVS
• Ventilation
• Smed
Okse- og kalvekød af høj
kvalitet sælges

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

14

Dyrevelfærd, trivsel og sund
fornuft
Foder af gårdens egen produktion
www.egehoejgaard.dk
mobil:4084 2601.

alt indenfor
Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer
Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden
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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 Vibeke Fernblad
4814 0766
Kasserer Lis Aagaard
4817 6391
Best.medlem Bo Hansen
4817 0944
Best.medlem Knud Pedersen
2759 3729
Best.medlem Henning Nielsen
4826 5067
Best.medlem Per Hansen
4814 6904
Suppleant Morten Morell
4817 5471
Suppleant Marianne Johanson
4814 0069
Forsamlingshuset, udlejning
4817 1861
Forsamlingshuset
4817 0417

Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.
Siden sidste nr. af Brødeskov Borgeravis har der bl.a. været afholdt modeopvisning i Forsamlingshuset. PiDesign havde atter ansvaret for modeopvisningen,
der igen blev en rigtig god aften. Der var mange gæster, og modellerne, der både var voksne og børn, viste PiDesigns tøj frem. Vi ser alle frem til, at Petra Sølling - der ejer PiDesign - vil afholde flere modeopvisninger i huset.
Efterårets og vinterens arrangementer er ikke helt færdigplanlagt endnu, men i
første omgang indbyder Hammersholt Forsamlingshus til

Pinsebal
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.
Traditionen tro, vil aftenen byde på revy, og revyholdet præsenterer for første
gang nogensinde:
”Humleholtrevyen 2006 - både den våde og den tørre side”
Kig ind!! Her & Nu!! Se & Hør!! - hvad du ikke vidste om din nabo....
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Efter underholdning og spisning spiller live-orkestret Old Crew op til dans.
Vi glæder os til at byde mange gæster velkommen til Pinsebal - prisen for hele
arrangementet:
kr. 170,00 pr. person - forudgående tilmelding nødvendig.

Petanque-sjov m.m.....

Vi arbejder på at arrangere en week-end, hvor der kan spilles petanqueturnering og evt. andre lege, som vi - og i særdeleshed deltagerne - finder på, og
hvor vi stiller gill op, så alle kan tilberede deres medbragte mad, vi sørger naturligvis for, at der kan købes drikkevarer, kaffe o.s.v. Arrangementet er pt. planlagt at finde sted i week-end 28. - 30. juli 2006.

Høstbal - lørdag den 16. september 2006 kl. 18.00

Forsamlingshuset afholder selvfølgelig igen i år Høstbal - plakater vil blive sat op
i området. Der vil blive serveret middag, der vil være dans til liveorkester - og
meget mere.

Petanque - hver torsdag fra ca. kl. 18.00

Nu er der atter kommet gang i kuglerne - alle er velkomne. Der spilles dog ikke,
hvis huset er udlejet.
---------Vi håber på, at I alle har lyst til at deltage i arrangementerne.
Bestyrelsen benytter anledningen til at sige tak til alle de mennesker - pt. 101 der har vist deres opbakning til at bevare vort dejlige gamle forsamlingshus ved
fortsat at være medlemmer af Foreningen Hammersholt Forsamlingshus.
Vi opfordrer til, at endnu flere melder sig ind. Det koster kun 100 kr. årligt (pr.
person) at være medlem. Kontingent kan indbetales på kontor nr. 5358 0306770
(Arbejdernes Landsbank).
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus.
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NYT FRA BRØDESKOVKORET
Brødeskovkoret holder forårskoncert sammen med Brødeskov Skoles
kor
Søndag den 21. maj kl. 19.00 i Nr. Herlev Kirke
Der bliver tale om et meget varieret program med Spirituals, Danske
sange, Svenske sange, Forårssange og en Tappenstreg.
Brødeskovkoret dirigeres af Maiwy Frimand-Meyer.
Til efteråret tager Brødeskovkoret på en koncerttur til Møn, hvor vi vil
optræde med to koncerter på Møn og Nyord. Anledningen er, at koret til
efteråret fylder 35 år.
Hvis du har lyst til at være med i koret og på koncertturen, så starter vi
efter sommerferien den 24. august i Nr. Herlev Sognegård.

Pinsemorgenidyl med Carsten Carstensen i Selskov 2003
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Brødeskov Borgeravis for 25 år siden
Høvelsgård i Ny Hammersholt tegnet af Karen Werchmeister
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Støt vores sponsorer - de støtter os
OPTIKER
Synoptik A/S
Slotsgade 22 B
3400 Hillerød
Tlf. 4826 0935

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

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

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

28/8
2006
6/8

20/11
2006
30/10

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
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423
redaktion@brodeskov.net
Bent Søndergaard, Dønnegårdsvej 10A, Nr,. Herlev
Tlf. 4824 5211 - t.b.soendergaard@mail.tele.dk
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 4825 1883
Mikael Obelitz, Brødeskovvej 8, Hammersholt,
tlf. 4824 3884 - BBavis@brodeskov.net
Helle Proschowsky, Ved Freerslev Hegn 15
Tlf. 4825 0215
Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,
tlf. 4824 0885

Formand
Næstformand
Kasserer
Redaktør af
BB avisen
Sekretær
Webmaster

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,-.
Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
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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
Solvarmeanlæg
22

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

Salg af dame- og herretøj samt børnefleece
Forårs- og
sommer kollektion 2006

Åbent hus mandage* 19-22 eller efter aftale

* T.o.m. uge 28
Melin, Brødeskovparken 57, 3400 Hillerød
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