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BRØDESKOV
BORGERAVIS

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt,
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!

Støt dit lokalråd, så det
kan støtte dig
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inde i bladet – giv os din mening
om lokalrådet og Borgeravisen

På besøg i galleri “Bitter Melon”,
hvor Louise T og Klas Fernblad
arbejder og udstiller

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
Hammersholt Byvej 21 B
Hammersholt byvej 21 • B 3400 Hillerød
3400 Hillerød ℡ 4826 9991
www.gallerimallingbeck.dk
48 26www.gallerimallingbeck.dk
99 91 • www.gallerimallingbeck.dk

Galleri Malling Beck

Bo’s Autoservice

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

December: 2006
LokalBrugsen
Uvelse Brugsforening
Aftenfernisering

Dagli’Brugsen
Butikschef:
Uddeler
Hans Chr. Rasmussen
Uvelse
Brugsforening
19 – 3550
21
Byvej1.december
1, Uvelse,
Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20

Helene Stigel

(Unika keramik)

1/12 til 17/12
2007

Uvelse Byvej
Januar 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20
Formand:
Ove Nielsen
Billedkunstner Jan Wessel
Februar

Butik
Åbningstider
Billedkunstner
Knud Erik Sørensen (KES)
Mandag-Fredag: 07.00-18.00
Marts
Lørdag:
07.00-13.00
Billedkunstner Stina Stærfeldt
Søndag:
07.00-18.00

Åbningstider
April
Fødselsdagsudstilling
med Naivisten Ib Meyer
Alle dage: 07.00-18.00
Maj
Billedkunstner Lene Lundgaard
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BRØDESKOV
BORGERAVIS
udgives af Brødeskov Lokalråd

Skt. Hans i Nr. Herlev
Onsdag den 23. juni er der Skt. Hans bål
i Nørre Herlev for alle.
Bålet tændes kl. 20.30 - så kom og tag del i en aften med fællessang,
båltale og hyggeligt samvær med folk fra lokalområdet.
Der vil være en afmærket plads på engen hvor bålet skal være, og alle
er velkomne til at bidrage med grene, haveaffald eller andet brændbart. Hvis det er brædder, så husk at fjerne søm, skruer og andet metal
før de lægges på bålet.
Vel mødt!

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Næste nr. (193) er på gaden ca. 10.-15. september 2010
Indleveringsfrist den 23. august 2010 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net
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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

Dialog
Til sommer bliver vi sandsynligvis klar over, om der skal bygges et nyt
hospital i Hillerød. Som annonceret i sidste nummer af borgeravisen
blev der afholdt borgermøde samt generalforsamling den 16. marts
2010 i Hammersholt forsamlingshus.
Hillerøds Borgmester Kirsten Jensen orienterede om planerne om et
nyt sygehus i Hillerød og besvarede spørgsmål fra de mange fremmødte borgere. Kirsten Jensen gjorde det klart, at beslutningen om,
hvorvidt der skal placeres et nyt hospital i Hillerød træffes af regions
rådet og staten. Såfremt valget falder på Hillerød skal Hillerød
Kommune udarbejde en lokalplan, udarbejdelsen vil tage ca. et år. Der
er ingen tvivl om, at et nyt hospital vil tilføre ressourcer til Hillerød
Kommune, og ikke mindst vores område. Den nuværende tidshorisont
for projektet er 5 til 8 år fra beslutningen er truffet.
Kirsten Jensen inviterede til at lokalrådene tog del i processen og
opfordrede Brødeskov Lokalråd til at invitere regionsrådet til et møde
om hospitalsplanerne. Brødeskov Lokalråd agter at følge med i - og
søge maksimal indflydelse på - planerne for lokalområdet i forbindelse
med placeringen af et nyt hospital, sandsynligvis ved Overdrevsvejen.
På den efterfølgende generalforsamling blev lokalrådets økonomi
drøftet. For andet år i træk er der underskud og det er derfor nødvendigt, at indtægterne øges, bl.a. i form af flere medlemskaber.
I sidste nummer af borgeravisen blev det også annonceret, at vi i
dette nummer ville tage nogle skridt i forhold til at styrke dialogen
imellem borgerne og lokalrådet. På midtersiden finder I et spørge
skema, som vi håber, at I vil tage jer tid til at besvare. Vi ønsker jo, at
der er nogle flere der vil tegne medlemskab og derfor søger vi at få
mere indsigt i, hvad jeres behov er.
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I vil ligeledes se, at vi bringer en liste over de sager, som vi arbejder
med, så I kan følge med i udviklingen. Desværre fungerer vores hjemmeside brodeskov.net ikke i øjeblikket fordi vores udbyder har opdateret deres software, en ny løsning er på vej men kræver tid.. Det er
planen, at listen over vores aktiviteter skal kunne følges mere detaljeret på hjemmesiden. Teknikken på hjemmesiden er altså i gang
med at blive opdateret, men vi agter også at sætte mere fokus på
indholdet Vi er derfor meget glade for, at Henrik Nørrelund vil bruge tid
og kompetencer på at vedligeholde og udvikle brodeskov.net. I
bestyrelsen ser vi borgeravisen, som et stort aktiv for dialogen i
lokalområdet, og vi er ligeledes meget glade for at Per Christiansen vil
bruge sin ekspertise og tid, sådan at hvert nummer fremstår professionelt og indbydende. Stor tak til jer begge.
Endelig kan jeg informere om, at Hillerød Kommunes ønske om at være
i dialog med borgerne og lokalrådene er blevet tilført to initiativer. Der
tilbydes en ny service for interesserede borgere på Hillerød Kommunes
hjemmeside, der kaldes Politiker web. Det er en service, der indebærer
at den enkelte borger kan tilmelde sig, som abonnent på dagsordener
og referater fra byrådet eller et specifikt udvalg. Tilmeldingen indebærer, at abonnenten får tilsendt en e-mail, når der tilføjes nye
dagsordener eller referater. Se andet sted i avisen, hvordan du gør.
Hillerød Kommune har desuden besluttet at etablere et dialogforum,
hvor politikerne og lokalrådene får mulighed for at debattere relevante
temaer. Brødeskov Lokalråd er netop blevet inviteret til at tage del i
planlægning og indhold af et møde, der ønskes afholdt i
juni imellem politikerne og lokalrådene. Et af formålene
med mødet er at drøfte den fremtidige dialog imellem
Byråd og Lokalråd.
Jeg håber, at I vil gøre brug af jeres mulighed for at
påvirke vores arbejde.
Med ønsket om en god sommer til jer alle
Brødeskov Lokalråd
Annett Jakobsen fmd.
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Politikerweb
Politiker Web er en mulighed for at abonnerer på dagsordener og
referater fra møder i byrådet og de nedsatte udvalg.
Du skal oprette dig som abonnent det gør du således:
Gå på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerød.dk
• Vælg Politik
• Vælg dagsordener og referater
Der er nu følgende valgmuligheder under menupunktet abonnement
•
•
•
•

Opret abonnement, gøres kun én gang
Rediger abonnement, her vælges hvilke udvalg du vil abonnere på
Slet abonnement, hvis du f.eks. skrifter mailadresse
Glemt abonnementskode, her genudsendes din kode

Start med at vælge Opret abonnement
• Klik på Opret
• Skriv din e-mail adresse nederst og vælg OK knappen
Du får nu besked om, at du vil modtage en kode(via mail) som du skal
bruge til at færdiggøre dit abonnement. Du færdiggør dit abonnement
ved at vælge funktionen
• Rediger abonnement.
• Marker de udvalg som du vil abonnere på
• Og vælg OK knappen.
God fornøjelse
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Hvis du kører gennem Hammersholt fra Brødeskovvej, ligger gården
som ét af de sidste huse i byen. Drej til venstre ved den lille sø, og
gården ligger lidt for sig selv – et pragtfuldt sted for både børn, voksne
og kunst. Det er her, Louise T bor med mand og børn, og det er her, hun
og Klas Fernblad har både atelier og galleri.
Louise og Klaus har netop gjort klar til en ny sæson med galleriet
“Bitter Lemon”, som er åbent om sommeren, når én af de to er der eller
efter aftale. Det er andet år, galleriet har åbent, og i år har de
gæstekunstneren Peter Sølling med. Han lave stenskulpturer og bor
også i Hammersholt.
Multikunstner
Ordet “multikunstner” er et rigtigt slidt begreb, som man hører tit. Men
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Farverigt
samarbejde
Kunstnerne Louise T og Klas Fernblad
samarbejder om sommergalleriet “ Bitter
Lemon” i Hammersholt, hvor de både
maler billeder og inspirerer hinanden.

Louise og Klaus på hver deres bemalede cykel. Louises med
leopardmønster og Klases med dødningehoveder.

hvis der er nogen, man kan bruge det på, må det være Louise. Foruden
maleriet laver hun tørklæder, pileflet, smykker i sten og metal, smedejerns-værktøj og maler i øvrigt på stole, cykler og dametasker. Og så
dyrker hun forresten også stenalder-bueskydning...
Louises malerier er ofte inspireret af ting, hun finder rundt omkring.
Ting, der er rustne og forvitrede, men hvor der er en skønhed, som
Louise finder frem. For eksempel en ituslået elpære, rustne kæder eller
en gammel brandhane. På andre malerier bliver det mere abstrakt,
men med et figurativt udgangspunkt.
Louise har i øvrigt været meget rundt omkring – både geografisk og
arbejdsmæssigt: Oprindelig fra Trelde Næs på Fredericia-egnen,
udlært konditor med eget konditori i Helsinge, pædagog og sløjdlærer
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Louise T’s billeder
balancerer mellem det
abstrakte og det figurative. Her er det “The
crossing” og “Ja ja, men
jeg kan stadig lyse op”.

på diverse skoler og igangsætter i Allerød for førtidspensionister. Men
hun har altid tegnet og malet, og nu mere end nogensinde.
En nordmand i Hammersholt
Klas Fernblad er født og opvokset i Stavanger i Norge, hvor han også er
uddannet i 4 år på en grafisk designskole. Via en dansk pige havnede
han i Hillerød-området i 1981 og har siden arbejdet her som grafisk
designer og illustrator på bl.a. Fr.borg Amtsavis, reklamebureauer i
København, Boltens gård. Nu er han selvstændig grafiker og illustrator
i Møllestræde i Hillerød. Og altså også kunstner i Hammesholt, hvor
han efterhånden har boet i en del år.
Klases billeder er meget karakteristiske: Altid kraftige dybe farver i
mange nuancer: gyldne, friske, varme, kolde – men altid afstemt efter
hinanden. Og der er næsten altid en markant symbolik i billedet,
grænsende mellem det abstrakte og det figurative.
Motiverne kommer ofte ud fra en idé eller en historie. Men også en
beskrivelse af en menneskelig følelse, musikinstrumenter i brug, et
politisk emne eller nogle underlige fisk.
Klas har adskillige udsmykningsopgaver bag sig, bl.a. på Rigshospitalets afdeling for kræftramte børn, Meterologisk institut og som mange
børn i området har oplevet, i Petras Hus. Her er børnene omgivet af
farvestrålende figurer, når de spiller bordtennis.
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Der er ofte symblik i Klas Fernblads
billeder: Her er det billederne “Bomber på
vej til kræmmermarked” og “Vind”

Inspiration og sparring
Arbejdet sammen i ateliet giver foruden hyggeligt samvær også
resultater arbejdsmæssigt. De diskuterer hinandens billeder og giver
hinanden sparring. Måske netop fordi deres billeder er ret forskellige er
det lettere at give hinanden kritik.
Begge kunstnere har i øvrigt en forkærlighed for pudsige og finurlige
titler på deres billeder: Klas har billeder, der hedder: “Gå ikke over
vejen, der kommer bil” og “Jeg har tinitus i mit hjerte”, mens Louises
kan hedde: “Kan du se lyset” og “Lets hook up”.
Louise og Klas er også med i det nordsjællandske projekt, Kunstrunden, hvor en masse kunstnere i hele Nordsjælland håber åbent hus i
samme weekend, så man kan sig en tur med masser af kunstbesøg og
inspiration.
Af Per Christiansen

Sommergalleriet Bitter Lemon ligger Hammersholt
Byvej 43 og har åbent fra maj til oktober, når
Louise er hjemme eller efter aftale på 28 69 96 85.
Gæsteudstiller er Peter Sølling med stenskulpturer
Se mere af Louise T’s kunst på www.louiset.dk
og Klas Fernblads kunst på www.kunstrunden.dk
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Nyt bestyrelsesmedlem i Brødeskov Lokalråd

Tobias Verner Ammitzbøll,
fra Hammersholt
Tobias er uddannet arkitekt, men har dog i en årrække
arbejdet som klasselærer på en Rudolf Steiner skole i
Gentofte. Tobias arbejder i dag som arkitekt i Hellerup.
“Jeg har valgt at arbejde i lokalrådet, fordi det interesserer mig, hvad
der sker i mit nærmiljø, og fordi jeg kan blive bekymret over trafikudviklingen i vores nærmiljø. Der kører dagligt en del store lastbiler
frem og tilbage ad Brødeskovvej, forbi både en børnehave og Brøde
skov skole. Der er blevet bygget flere store industribygninger lige bag
Hammersholt uden reelle informationer fra kommunen.
Der bliver ofte kørt alt for hurtigt i hele området, til fare for vores
allesammens børn. Der er dårlige it-forhold i området (læs: langsomt
og utidssvarende internet ). Ja, der er nok at tage fat i.”
Tobias Ammitzbøll er glad for at have fået muligheden for at arbejde
sammen med resten af bestyrelsen om disse og andre sager i lokal
rådet.
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En annonce i Brødeskov
Borgeravis bliver set
i dit lokalområde
Vær med til at støtte Brødeskov Lokalråds arbejde ved at købe en annonce i
Brødeskov Borgeravis. Borgeravisen kommer 4 gange årligt og sætter fokus på
Lokalrådets arbejde, skaber debat og dialog og fortæller om begivenheder i
området og dets beboere.
Du kan købe en annnce for din arbejdsplads, dit eget firma eller fritidsvirksomhed. Nedenstående priser dækker årets fire udgivelser. Vi hjælper dig gerne
med at sætte en flot annonce op – gratis – hvis bare du har tekst, logo eller evt.
foto. Henvendelse til Per Christiansen på s kovkrogen@christiansen.mail.dk eller
Uffe Espersen på uffe@espersens.dk
Brødeskov Borgeravis, annoncepriser 2010
Størrelse

Pris

Moms

Total

1/2 omslag 			
inderside
2.100
525

2.625

1/4 omslag 			
inderside
1.400
350

1.750

1/1 tekstside

2.800

700

3.500

1/2 tekstside

1.800

450

2.250

1/3 tekstside

1.400

350

1.750

1/4 tekstside

1.100

275

1.375
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Velkommen til Cafe & Restaurant
Nysøgaard i Hillerød Golf Klub
Vi leverer også ud af huset
Både til private og
virksomheder

Kære beboere i Brødeskov-området!
Velkommen til Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub
– Ny Hammersholt’s lokale bar, café & restaurant, der ligger midt
i den skønne natur ved golfbanerne. Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Vivi & Michael Holberg
Café & Restaurant Nysøgaard
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt, telefon 48 26 56 85 eller 22 81 29 42
Åbent dagligt i perioden april-oktober fra kl. 11.00-21.00
Se det aktuelle café-kort på www.nysogaard.dk
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STORT LOPPEMARKED
Vi samler lopper ind til et stort loppemarked til
efteråret.
Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter
overskydende ting og sager. Hvis familien skal flytte kommer vi gerne
og henter flytterester.
Vi rydder også gerne hele dødsboer hvis dette er aktuelt.
Ring glad til
Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød tlf. 48 25 43 50
eller send en mail, hvis det passer dig bedre bc@hilleroedboghandel.
dk eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.
Loppehjælpere søges
Vi søger hjælpere til at tage sige af forskellige dele af de indsamlede
varer. Således at de på dagen vil præsentere sig bedst muligt for vores
kunder.
Dette gælder i første omgang bøger, elektriske artikler og tøj. Ring
gerne hvis du kunne tænke dig at hjælpe os på ovenstående områder.
Det hele skulle gerne ende med at der er penge nok til en hal til glæde
for hele lokalsamfundet.
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Hold da helt fest i

UVELSE
FRITIDS
CENTER
Firmaer,
organisationer,
private
(20-800 pers.)
Alternative
muligheder
Rimelige priser

Få en vurdering
Deltag i konkurrencen om et
nyt køkken (kr. 150.000)
Giv dit hus et økonomitjek.
Vi tilbyder en gratis og uforpligtende
vurdering - således at I har et
fuldstændigt billede af Jeres friværdi.
Ring eller send en mail.
handler med omtanke..!

RealMæglerne Hillerød
Statsaut. ejd.mæglere MDE
Frederiksværksgade 8 . 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk

Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk

Syng dig glad i
www.Brodeskovkoret.dk
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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
Christiansen
Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød
Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68
Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

k

edre
na
bria.
dal
3
r.dk

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
7

HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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ENGFEST PÅ SPEJDERGRUNDEN
Hulvejen 29D, Ny Hammersholt, Hillerød

Lørdag 5-Juni-2010
fra kl. 11 til 21

Kom og støt et godt formål
Sæt X i kalenderen 5-juni-2010
Starten går klokken 11 i Ny Hammersholt til:
•
•
•
•

loppemarked
Brødeskov Gospel kor synger
hoppeborg og diverse boder
Schæfer-hunde klubben viser deres
kunden

Eng-restauranten har som sæd-vanlig
kaffe/te – øl/vand og ved frokosttid er der
noget spiseligt til at stille sulten med og
senere tændes grillen.
Hen under aftenen vil der være musikalsk
under-holdning
Kom til Engfest – hele overskuddet går til
Brødeskov Gruppens spejderbørn.
Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Brødeskov-spejderne
Arrangøren er:
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED

Salg på Engfesten 05-Juni-2010
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. 4825 3960 / 2691 6777eller
mail til hanna@brodeskov.dk
Hilsen Brødeskov-spejderne
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Hvilke sager arbejder Brødeskov L
Emne

Start

Initiativ

Cykelsti fra Nr. Herlev
80’erne
Brødeskov Lokalråd
til Fauerholm			
Idrætshal ved BIF
1997
og Brødeskov Skole		

Foreningen Brødeskovhallen
Brødeskov Lokalråd

Undgå S-station ved Brødeskovvej
2001
Brødeskov Lokalråd
/ Få station ved Overdrevsvejen			
Cykelsti fra Uvelse til Nr. Herlev
2005
		

Brødeskov Lokalråd
Uvelse Lokalråd			

Trafik Nr. Herlev
2005
Lokal arbejdsgruppe
Fartdæmpning			
			
			
Trafik i Ll. Sverige
2008
Ll. Sverrig gruppen
(fartdæmpning/cykelsti)			
			
Samlingssal Brødeskov Skole
2008
		

Skolebestyrelsen
Brødeskov Lokalråd

Nyt Hospital i Hillerød
2009
Region - kommune
ved Overdrevsvejen		
Brødeskov Lokalråd
			
			
Placering af returlager
okt. 2009
		
		

Henvendelse fra
skolebestyrelsesmedlem
på Brødeskov skole

Fiberkabler og luftledninger
februar 2010
Borgerhenvendelse
			
Statuskoder: B= I bero, P= I proces, A= Afsluttet, F= Fastholde fokus
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v Lokalråd med?

en

Hvor er sagen nu

Hvad skal gøres

Status

Når gensbrugsstation flyttes til
Følge sagen og fastholde
Solrødgård vil cykelsti blive etableret		

F		

Ingen konkrete tilsagn
Fastholde behovet
fra kommunen		

F

Spørgsmål der sætter fokus på
Overvåges
F
lokalrådet og dets –arbejde
klar til modaktion

Lille risiko afhængig af placering
af nyt hospital

Cykelsti er etableret
Afsluttet
Kære
beboer
i
Brødeskovområdet
			
Sagen er sat i bero. Teknisk udvalg
Sagen skal genoptages
Vi vil bede dig bruge lidt tid på at læse og besvare de
ønskede ikke at gå videre med sagen
spørgsmål, som du finder på de følgende sider.
da der ikke var enighed på
borgermøde i marts 2008

A
B

Hvis du kun ønsker at besvare dette spørgeskema, med dine

Netop
med Tue
Tortzen,
Referat
af mødet skal
P
egne afholdt
ord er møde
det også
velkomment.
Det vigtigste
er, at du læser
formand
trafikudvalg
sendes
til
Trafikudvalget
spørgsmålene og giver os feedback i den form der passer dig.
samt forvaltningen.

Vi trækker lod
om
3 flasker vin, blandt
de indsendte
svar. F
Samlingssalen
er på
budgettet
Følge sagen
og fastholde
for 2010
God fornøjelse

Borgmester Kirsten Jensen har
informeret ved borgermøde og
lover dialog med lokalrådene
– vil holde kontakt til Regionsrådet

Overvåge info fra		P
Regionsrådet og
Hillerød Kommune		

Skriftlig henvendelse afleveret til
Teknisk udvalg, skriftlig henvendelse
til Teknisk udvalg igen i januar 2010.

Overvåge trafikken til
returlager – evt. klage.

Riv de fire mi

Et bestyrelsesmedlem arbejder
på sagen

dtersHenvendelse
ider uskal
d!rettes

F

P

til kommune
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Kendskab:
Sæt de krydser der stemmer overens med dit kendskab til Brødeskov
Lokalråd.
 Jeg ved, at Brødeskovområdet har et lokalråd
 Jeg ved, hvem der sidder i bestyrelsen
 Jeg har kendskab til nogle af de sager, rådet arbejder med
 
Jeg ved, at det er lokalrådet og kirken, der står bag udgivelsen
af borgeravisen
 Jeg ved, hvordan jeg skal kontakte rådet
 Jeg mener, at rådets arbejde gavner mig
 
Jeg ved, at lokalrådet står bag områdets website
www.brodeskov.net
Andet:

Medlemskab:
Hvis du er medlem af Brødeskov Lokalråd, skal du blot sætte et kryds,
ellers bedes du krydse af, hvad der er årsagen til, at du ikke er medlem.
 Jeg er medlem
Hvis du ikke er medlem, hvad er så årsagen?
 Jeg har bare ikke fået tegnet medlemskab
 Jeg er i tvivl om, hvordan jeg gør det
 Jeg ønsker ikke at støtte rådets arbejde (begrund eventuelt
dit svar)
 Jeg ønsker ikke at være medlem
Andet:
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Borgeravisen:
Borgeravisen bliver udgivet af lokalrådet og menighedsrådet i
fællesskab fire gange årligt. Hvordan bruger du den?
 Jeg smider den ud
 
Jeg bladrer den hurtigt igennem men læser sjældent artiklerne og
gemmer den ikke
 
Jeg læser det, der umiddelbart interesserer mig og bruger borgeravisen til at følge med i, hvad der sker lokalt
 
Jeg læser det meste af borgeravisen og gemmer den et stykke tid.
 
Jeg bruger annoncerne i borgeravisen hvis jeg skal finde en lokal
håndværker el. lign.
 
Jeg læser det meste af borgeravisen og gemmer den f.eks. for at
huske arrangementer, som jeg har lyst til at deltage i
Andet:
Udgivelsen af borgeravisen er langt den største udgiftspost for
lokalrådet. Hvilket af følgende udsagn vedrørende borgeravisen er du
mest enig i?
 J
eg synes ikke lokalrådet skal bruge penge på at udgive en
borgeravis
 
Det er OK at modtage borgeravisen, men jeg vil ikke opfatte det
som et stort tab hvis den falder bort
 
Jeg vil nødig undvære borgeravisen, den giver et indblik i hvad der
foregår lokalt i området
 
Jeg synes borgeravisen er vigtig og jeg er eventuelt villig til at give
et økonomisk bidrag til lokalrådet for at sikre udgivelsen
 
Borgeravisen kan godt reduceres i størrelse for at sænke udgifterne
– det er OK for mig at en del af materialet i stedet ligger som pdf
filer på lokalrådets hjemmeside
Forslag eller ønsker til borgeravisen:
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Hvilke
sager
arbejder Brødeskov L
Lokalrådets
arbejde:

Hvilke områder skal lokalrådet efter din mening især fokusere på?
Prioritér nedenstående emner
så 1 er det vigtigste
og 6 det mindst
Emne
Start
Initiativ
vigtige.
Cykelsti fra Nr. Herlev
80’erne
Brødeskov Lokalråd
 
Trafikale problemer, f.eks. hastighedsdæmpning, cykelstier eller
til Fauerholm			
offentlig transport
 
KBIF
ulturelle tilbud, f.eks. foredrag,
lignende
Idrætshal ved
1997 lokalteater eller
Foreningen
Brødeskovhallen
 
S
ociale arrangementer i lokalområdet, f.eks.Brødeskov
afholdelseLokalråd
af en
og Brødeskov
Skole		
byfest, skt. Hans bål, fastelavn eller lignende
Undgå S-station ved Brødeskovvej
2001
Brødeskov Lokalråd
 
Forbedringer på områdets institutioner, f.eks. en samlingssal på
/ Få station ved Overdrevsvejen			
skolen
Bedretilindendørs

til skole ogBrødeskov
idræt
Cykelsti fraUvelse
Nr. Herlevidrætsfaciliteter
2005
Lokalråd
 
Konsekvenser for lokalområdet i forbindelseUvelse
med nye
bebyggelser
		
Lokalråd			
og erhverv, som f.eks. et nyt hospital, en ny station eller etablerinTrafik Nr. Herlev
2005
Lokal arbejdsgruppe
gen af et returlager for emballage i Hammersholt
Fartdæmpning			
			
Andre forslag
			
Trafik i Ll. Sverige
2008
Ll. Sverrig gruppen
(fartdæmpning/cykelsti)			
Har du forslag til, hvordan dialogen kan styrkes imellem Brødeskov			
Lokalråd og den enkelte borger?
Samlingssal Brødeskov Skole
2008
Skolebestyrelsen
		
Brødeskov Lokalråd
Nyt Hospital i Hillerød
2009
Region - kommune
ved Overdrevsvejen		
Brødeskov Lokalråd
Der er to måder du kan aflevere dine svar på: Du kan aflevere det
			
fysiske papir til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller du kan gå ind på
			
www.brodeskov.net og downloade spørgeskemaet, udfylde det og
Placering af returlager
okt. 2009
Henvendelse fra
sende det på mail til BBavis@brodeskov.net
		
skolebestyrelsesmedlem
		
på Brødeskov skole
På forhånd tak.
Fiberkabler og luftledninger
februar 2010
Borgerhenvendelse
I borgeravisen på side 33 kan du se, hvor bestyrelsesmedlemmerne
			
bor. Du kan anvende den adresse, som er tættest på dig.
Statuskoder: B= i Bero, P= i Proces, A= Afsluttet, F= Fastholde fokus
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v Lokalråd med?

en

Hvor er sagen nu

Hvad skal gøres

Status

Når gensbrugsstation flyttes til
Følge sagen og fastholde
Solrødgård vil cykelsti blive etableret		

F		

Ingen konkrete tilsagn
Fastholde behovet
fra kommunen		

F

Lille risiko afhængig af placering
af nyt hospital

F

Overvåges
– klar til modaktion

Cykelsti er etableret
Afsluttet
			

A

Sagen er sat i bero. Teknisk udvalg
ønskede ikke at gå videre med sagen
da der ikke var enighed på
borgermøde i marts 2008

Sagen skal genoptages

B

Netop afholdt møde med Tue Tortzen,
formand trafikudvalg

Referat af mødet skal
sendes til Trafikudvalget
samt forvaltningen.

P

Samlingssalen er på budgettet
for 2010

Følge sagen og fastholde

F

Borgmester Kirsten Jensen har
informeret ved borgermøde og
lover dialog med lokalrådene
– vil holde kontakt til Regionsrådet

Overvåge info fra		P
Regionsrådet og
Hillerød Kommune		

Skriftlig henvendelse afleveret til
Teknisk udvalg, skriftlig henvendelse
til Teknisk udvalg igen i januar 2010.

Overvåge trafikken til
returlager – evt. klage.

F

Et bestyrelsesmedlem arbejder
på sagen

Henvendelse skal rettes
til kommune

P
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Borgermøde i Brødeskov Lokalråd

Hospitalsplaner for Hillerød
Tirsdag den 16. marts var der generalforsamling i Brødeskov Lokalråd i
Hammersholt forsamlingshus. I den forbindelse havde lokalrådet
inviteret borgmester Kirsten Jensen, så områdets beboere kunne få
mere information om hospitalsplanerne ved Overdrevsvejen, som
ligger i den nordlige del af Brødeskovområdet. Det viste sig da også at
være et emne, der havde stor interesse, så mange var mødt op for at
stille spørgsmål.
Kirsten Jensen lagde ud med at gøre det klart, at beslutningen om et
nyt hospital ligger hos regionen og at staten skal godkende projektet.
Herefter er det kommunen, som skal lave en lokalplan for området. I
den forbindelse ønsker Hillerød Kommune en dialog med beboere og
lokalråd. Det forventes, at der i løbet af sommeren tages beslutning
om, hvorvidt projektet gennemføres.
Hillerød hospital er i dag lukket inde imellem anden bebyggelse, som
gør det vanskeligt at udvide hospitalet og løse problemerne med
parkering og infrastrukturen omkring hospitalet. En ombygning af det
gamle hospital, vil tage de næste 10 til 15 år. Et nyt hospital ved
Overdrevsvejen vil kunne tages i brug inden for 5 til 8 år, og her vil ikke
være problemer med infrastrukturen. Der er gode tilkørselsforhold med
både offentlig transport og i bil. Der er plads til udvidelser, parkering,
hoteller, beboelse og andre funktioner, som er ønskelige ved et
moderne hospital.
Hvis der bliver bygget et nyt hospital ved Overdrevsvejen, vil staten
helt sikkert også beslutte at bygge en ny station ved hospitalet. Næst
efter Nørreport, er det Hillerød station, som har flest pendlere, så det
giver mening at bygge en station ved Overdrevsvejen, som kan aflaste
Hillerød station. Placeringen ved Overdrevsvejen har også gode
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adgangsforhold for biler og parkering, som vil gøre det mere attraktivt
for bilister at benytte toget ind til København.
Der var mange spørgsmål fra salen og mange positive tilkendegivelser
overfor projektet. De fleste i lokalområdet håber da også, at en station
ved Overdrevsvejen vil betyde, at planerne om en station ved Brøde
skovvej endelig kan lægges i graven.
Generalforsamling
Efter borgermødet var der generalforsamling. Lokalrådets tidligere
formand Jesper Skovdal Christiansen har trukket sig fra bestyrelsen
efter han er valgt ind i byrådet.
Den nye bestyrelse består af Annett Jakobsen, Frank Østergaard,
Hanne M. Jensen, Helle Friis Proschowsky, Tobias Ammitzbøll, René Bo
Andersen og suppleanterne Uffe Jespersen og Jess Nørgaard.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. Et
af punkterne der blev drøftet på generalforsamlingen var lokalrådets
trængte økonomi og ønsket om at øge medlemstallet.
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Musikbilleder hos
Galleri Malling Beck
5 kunstnere udstillede deres
bedste musikbilleder hos
Malling Beck i de første to uger
af maj. Det var Klas Fernblad,
Yen Chu Ladefoged, Ingrid
Korning, Mik Breuning og Dan
Rasmussen.
Her er det ét af Mik Breunings
malerier.

Hillerød Lille Skole – en skole på forkant
Hvis du vil sikre dit barn den bedste skolegang, skal du kontakte os nu.
Der er enkelte pladser i 1. og 3. klasse.
Hillerød Lille Skole er en skole, som satser på læring og
sociale kompetencer i et trygt undervisningsmiljø.
En skole, som udover basiskunnen, udvikler elevernes
kreative og innovative evner, samt evner til at kommunikere og forstå andre. Til skolen er knyttet en musikskole,
hvor børnene har mulighed for at dygtiggøre sig i et
instrument eller sang. Fra 1. oktober tilknyttes den
selvstændige busbørnehave Brumbassen skolen.

www.hillerod-lilleskole.dk • Brødeskovvej 3 • 3400 Hillerød • 4826 6586
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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

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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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Sket siden sidst
Vores seneste fredagscafé d. 29. januar var et rigtigt vellykket arrangement. Først var der fællesspisning og derefter underholdning
med cabaretgruppen fra Grønnegade centret i Hillerød, som opførte en
god og sjov Aage Stentoft cabaret. Vi var små 60 personer, som nød
maden og underholdningen og sang med på de gode, kendte sange.
Fastelavnsfesten d. 14. februar var en rigtig hyggelig familieeftermiddag, hvor ca. 25 glade og flot udklædte børn sammen med forældre og
bedsteforældre slog katten af tønden og spiste lækre, hjemmelavede
fastelavnsboller.
D. 21. februar blev der afholdt generalforsamling i.h.t. vedtægterne og
med efterfølgende fællesspisning, traditionen tro stod menuer på gule
ærter. Se modsatte side under telefonliste, for at se den nye
bestyrelse.
Fredag d. 19. marts havde vi endnu en fredagscafé. Denne aften var en
familiecafé og der var pænt fremmøde af familier med både store og
små børn, der først spiste sammen og derefter legede forskellige lege,
spillede kort o.l. i salen. Rigtig hyggeligt arrangement.
I arbejdsweekenden d. 20. og 21. marts blev der gået til den. Stolene
blev renset og sat i stand, scenevæg og paneler blev malet, ovnene
blev renset, toiletterne blev gjort hovedrent m.m. ligesom trægulvene
efterfølgende blev lakeret, så huset fremstod i orden til de mange
kommende udlejninger.
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Kommende arrangementer
Loppemarked - søndag d. 6. juni holdes det årlige loppemarked i
Hammersholt Forsamlingshus. Man er velkommen til at tilmelde sig
med en bod, ligesom vi håber på, at mange vil dukke op og gøre et
godt køb.
Midsommerfest - sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 19. juni,
for da er der midsommerfest i forsamlingshuset. Hold øje med vores
plakater for yderligere information.
Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

TELEFONLISTE
Forsamlingshuset, udlejning

48 17 18 61

Vicevært Jan Bast

38 80 11 14

Forsamlingshuset

48 17 04 17

Vicevært Carsten Stål Hansen

44 95 68 02

Formand Per Hansen

48 17 69 04

Best.medlem Henning Nielsen

48 26 50 57

Næstformand Bo Hansen

48 17 09 44

Suppleant Anette Novotne

48 14 43 09

Kasserer Svend Erik Pedersen

48 26 59 65

Suppleant Dorte Meelby

48 18 86 40

Udlejer Gitte Pedersen

26 79 87 51
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Entreprenør
J
Christiansen

A
Z

H

Akupu

Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød

S

48

Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68

Rin

Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

Me
Klinik

Italiensk
Vin

ør

n

en

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

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

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale

9
8

Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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BRØDESKOV
BORGERAVIS
Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne
og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet 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
Redaktion
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66,
Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, 48 25 30 53.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen
Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
ved omdeling
Bankkonto
Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
10.-15. september 2010
Deadline
23. august 2010
Vi opfordrer alle foreninger, klubber,
medlemmer samt beboere at notere sig
disse datoer.

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem o
 mrådets
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, H
 ammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Bestyrelse:
Formand
Annett Jakobsen
Bygaden 8B, Nørre Herlev
Tlf. 38 87 46 03
Næstformand
Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43
Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 48 25 18 83
Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15

Webmaster
Henrik Nørrelund,
tlf. 48 24 08 85
Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 48 25 21 45
Tobias Ammitzbøll
Hammersholt Byvej 33, Hammersholt
Tlf 31 10 05 75
Kontingent
Husstande kr. 100,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-.
Foreninger kr. 200,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
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