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

BORGERAVIS

Skal der være 
Super sygehus ved 
Hammersholt – og 
hvad sker der nu?

Hun har lært næsten 
tusind børn bogstaverne 

og tallene – nu har Lissi 
haft sidste skoledag
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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® 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 
17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  

     
     Galleri Malling Beck 

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød    ℡ 4826 9991 

www.gallerimallingbeck.dk 
 
 

December:  2006 
Aftenfernisering   

1.december   19 – 21 
  Helene Stigel     (Unika keramik) 

1/12 til 17/12 
 

2007 
 

Januar 
Billedkunstner  Jan Wessel 

 
Februar 

Billedkunstner   Knud Erik Sørensen (KES) 
 
 

Marts 
Billedkunstner   Stina Stærfeldt 

 
 

April 
Fødselsdagsudstilling med Naivisten  Ib Meyer 

 
 

Maj 
Billedkunstner    Lene Lundgaard 

 
 

Hammersholt byvej 21 • B 3400 Hillerød
48 26 99 91 • www.gallerimallingbeck.dk

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Alle dage: 07.00-18.00

Uvelse Byvej 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20



Brødeskov Lokalråd var med til at demonstrere 
mod beslutningen om placering af supersygehuset 
ved Hammersholt
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BRØDESKOV
BORGERAVIS

udgives af Brødeskov Lokalråd

Næste nr. (194) er på gaden ca. 19.-26. november 2010
Indleveringsfrist den 31. oktober 2010 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening



4

O R I E N T E R I N G  F R A  B E S T Y R E L S E N

Det er fuldstændig umuligt at skrive dette indlæg uden at omtale det 
nye supersygehus. Det har fyldt, det fylder og det vil komme til at fylde 
meget. Det hele startede for os umiddelbart før pinsen den 19. maj. 
Jeg vil ikke her gå i detaljer med selve processen, den kan I læse mere 
om et andet sted i avisen. Det interessante i denne sammenhæng er 
at dele med jer, hvor utrolig en oplevelse, det var at være en del af et 
fantastisk fokuseret, arbejdsomt, energifyldt, overbevisende, positivt 
og kompetent hold. Det er absolut mit indtryk at alle gav deres 
 yderste. 

Hvis nogle skulle have været bortrejst, eller lignende, så følger her en 
meget kort introduktion: Den 19. maj kom det frem at Region Hoved-
staden havde fået udarbejdet en screeningsrapport af Rambøll. 
Rapporten analyserede fire forskellige placeringer af et nyt storhospi-
tal i Hillerød. Analysen konkluderede at den optimale placering var den 
såkaldt Øst1 løsning, som er en placering i krydset Brødeskovvej og Gl. 
Frederiksborgvej på samme side som Hillerød Lilleskole. Næppe var 
nyheden fremme før der var gang i mailen. Ingen forstod hvorfor en 
placering her skulle være den optimale.

Efter et afholdt borgermøde i Hammersholt forsamlingshus blev der 
etableret en arbejdsgruppe. Gruppen arbejdede hårdt og intenst frem 
til den 25. maj, hvor der skulle afholdes regionsrådsmøde. Målet med 
arbejdet var at kunne påvise, at Rambøllrapporten ikke var et gen-
nemarbejdet materiale, ikke et materiale man kunne træffe en 
beslutning på grundlag af.

Naturligvis er erindringen om denne arbejdsproces påvirket af resulta-
tet. Vi blev hørt. Regionsrådet traf ikke en beslutning om, hvor det nye 
sygehus skal placeres. Der er for nyligt sat gang i en proces, hvor 
Region Hovedstaden og Hillerød Kommune i dialog skal finde den 
bedste placering for et nyt sygehus i Hillerød. Vi, Brødeskov Lokalråd 

At blive hørt
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og arbejdsgruppen, Ja tak til et hospital i Hillerød, nej tak til et hos-
pital i Hammersholt, er i dialog med Hillerød kommune om placeringen 
af det nye sygehus.

Jeg mener, at vi skal være glade for at bo i et land, hvor vi har mulig-
hed for at sige, hvad vi mener og hvor det nytter noget at komme med 
fornuftige argumenter. Jeg mener også, at vi skal være glade for at bo 
i et område, hvor der findes så mange ressourcer, der er villige til at 
arbejde for deres lokalområde.

Når vi, i bestyrelsen, er optaget af at være i dialog med jer borgere og 
arbejder på, at få medlemstallet til at stige så er der forskellige grunde 
til det: Der er en økonomisk årsag, lokalrådets økonomi er skidt. Vi 
mener, at vi rent faktisk gør et stykke arbejde der er værd at støtte. 
Endelig så er det sjovest at udveksle og være i dialog. Jeg kan ikke 
lade være med at tænke på, hvor meget der blev udrettet i perioden 
fra den 19. til den 25. maj, fordi mange mennesker bidrog med deres 
kompetencer. Tænk hvis nogle af disse kræfter også var en del af 
lokalrådets arbejde i det daglige. 

I et forsøg på at styrke dialogen imellem lokalråd og borgere vedlagde 
vi i sidste nummer af borgeravisen et spørgeskema. Der er 15 der har 
returneret spørgeskemaet til os. Er vi mon blevet hørt? Måske. Et stort 
antal besvarelser ville have givet os visheden om, at vi var blevet hørt. 
Når vi gentager ønsket om, at I bidrager, er det fordi det er vores 
overbevisning, at jo flere der bidrager jo bedre bliver 
området at bo i.

Med ønsket om et godt efterår til alle. 

Brødeskov Lokalråd
Annett Jakobsen                                                                                                                                 
Formand
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Den 20. maj 2010 tog Vibeke Fernblad fra Hammersholt initiativ til et 
borgermøde i Hammersholt forsamlingshus. Brødeskov Lokalråd var 
blandt deltagerne. Årsagen til borgermødet var at nogle lodsejere i 
Hammersholt havde modtaget et brev fra Region Hovedstaden. 
Brevene var blevet bragt ud i taxa. I brevet informerede man om, at det 
var planlagt at bygge et nyt Superhospital nær Hammersholt. Det var 
endeligt vedtaget, at et nyt Supersygehus skulle erstatte det eksis-
terede hospital i Hillerød samt Frederiksund - og Helsingør. Forvirringen 
var stor. Den 16. marts 2010 havde Brødeskov Lokalråd været vært ved 
et borgermøde, hvor Hillerøds borgmester Kirsten Jensen havde 
forelagt Hillerød Kommunes vision om placeringen af et nyt sygehus. 
En placering ved Overdrevsvejen.

Det viste sig, at Region Hovedstaden havde fået udarbejdet en rapport 
af Rambøll ,der screenede fire mulige placeringer af et nyt sygehus i 
Hillerød. Og konklusionen i rapporten var, at den bedste placering var 
den såkaldt Øst1 løsning nær Hammersholt. Det var ikke meningen, at 

Nyt Super-
sygehus til 
Hillerød

– men skal det ligge ved Hammersholt? Lokale 
krafter arrangerede hurtigt et borgermøde i Ham-
mersholt forsmlingshus, der blev demonstreret 
ved Regionsmødet, beslutningen udsat og lokalrå-
det og en borgergruppe er nu i dialog med Hillerød 
Kommune



7

rapporten skulle nå ud til offentligheden så tidligt i forløbet, men da 
dette var sket, var man nødt til hurtigt at informere de berørte borg-
ere. Det forekom imidlertidig lidt tilfældigt, hvem der modtog et brev 
fra Region Hovedstaden.

Den 25. maj skulle der afholdes et møde i Region Hovedstaden, her 
skulle placeringen af det nye sygehus besluttes.

Arbejdsgrupperne og indsigelsen til Rambøllrapporten
På borgermødet den 20. maj blev der nedsat nogle arbejdsgrupper. En 
gruppe af folk med faglig indsigt arbejdede på at gennemgå Rambøll 
rapporten og stille kritiske spørgsmål til den, og samle disse i en 
indsigelse der skulle afleveres til regionsrådspolitikerne hurtigst 
muligt, således at de kunne forholde sig til indsigelsen inden mødet 
den 25. maj. En anden gruppe forberedte en demonstration, der skulle 
afholdes foran Regionsgården den 25. maj, endelig var der også en 
gruppe der tog sig af kontakten til pressen.
Alle arbejde hårdt i disse dage, for mange fløj pinsen forbi uden, at vi 
rigtig blev klar over det. Der blev skrevet, mailet, talt i telefon og 
afholdt møder.

Regionsrådsmødet den 25. maj 2010
Mange var mødt op på Regionsgården den 25. maj for at demonstrere 
og for at opnå, at man ikke lagde sig fast på en placering. TV2Lorry var 
også mødt op, og bragte et længere indslag i nyhederne, hvor report-
eren kunne oplyse at forretningsudvalget havde indstillet til, at man 
ikke træf en endelig beslutning om placeringen.

TV2Lorry fulgte vores arbejdsproces op til regionsrådsmødet den 25. 
maj, men var desværre også med til at skabe forvirringen omkring den 
forurenet jord på Overdrevsvejen.

Hovedargumentet synes nemlig at være blevet, at man pegede på 
Øst1 løsningen, fordi det var den billigste løsning. At placere hospita-
let ved Overdrevsvejen ville skabe en ekstra udgift på 300. mil. kr. fordi 
de screenede grunde ved Overdrevsvejen var forurenet. Fakta er, at et 
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område ved Overdrevsvejen, den gamle losseplads, er forurenet, dette 
område er en del af den såkaldt Vest2 løsning, og her vil der være en 
udgift forbundet med at oprense den forurenede jord. Men Rambøll-
rapporten skriver i en sammenfattende tekst, at grundene ved Over-
drevsvejen er forurenet, og det er åbenbart et udsagn, som til sta-
dighed bliver brugt i pressen.

Da Region Hovedstaden på mødet den 25. maj besluttede at udsætte 
beslutningen om, hvor sygehuset skal placeres lovede Vibeke Storm 
Rasmussen samtidig at gå i dialog med Hillerød Kommune om, hvor 
sygehuset skal placeres og udtalte, at såfremt man kunne finde en 
løsning indenfor samme økonomiske ramme, som Øst 1 placeringen 
var man villige til at se på det. 

Dialog imellem Region Hovedstaden og Hillerød Kommune
Der er nu afholdt møde imellem Vibeke Storm Rasmussen og Kirsten 
Jensen, og Region Hovedstaden er indstillet på at inddrage Hillerød 
Kommune og andre relevante myndigheder samt offentligheden i 
beslutningsprocessen. Arbejdsprocessen der nu er i gang, skal danne 
et ordentligt beslutningsgrundlag. En række forhold skal undersøges 
for de mulige placeringer før man træffer en endelig beslutning.
Det ventes, at man midt i november vil taget den endelige beslutning 
om placeringen. Her skal Regeringens ekspertudvalg indstille superho-
spitalet til at få tildelt midler fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri i 
Danmark.

Hillerød Kommunes ønsker
Hillerød Kommune mener, at en konkret stillingtagen til placering af 
hospitalet forudsætter en afklaring af stationsplaceringen, en dialog 
om arealbehov og bebyggelsesstruktur, samt en nærmere vurdering af 
de afledte omkostninger, der er forbundet med etableringen af den 
nødvendige infrastruktur ved de forskellige placeringsmuligheder.

Hillerød Kommune mener, at hospitalet skal placeres omkring krydsn-
ingspunktet mellem de to baner S-banen og lokalbanen. Der må højst 
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være 600 m. til hospitalet fra stationen(det såkaldte stationsnærhed-
sprincip).

Brødeskov Lokalråd og Borgergruppen ”Ja tak til et hospital i Hill-
erød, Nej tak til et hospital i Hammersholt” 
Brødeskov Lokalråd og Borgergruppen ”Ja tak til et hospital i Hillerød, 
Nej tak til et hospital i Hammersholt” er i løbende dialog med Hillerød 
Kommune. Det betyder, at I kan henvende jer til Lokalrådet, hvis I har 
spørgsmål, som I ønsker svar på. 

De fire placeringer, som Rambøll rapporten har screenet.
Kort fra Rambøll-rapporten.
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På regionsrådsmødet den 25. maj stillede vi en række spørgsmål. 
Formanden for Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen lovede 
på mødet, at vi ville modtage et skriftligt svar. Vi har endnu ikke 
modtaget et tilfredsstillende svar. Vi har rykket for et svar.

På www.brodeskov.net kan I læse både Rambøll rapporten og vores 
indsigelse.

Det er lokalrådets opfattelse, at arbejdet der blev gjort op til region-
srådsmødet den 25. maj 2010, blev hjulpet godt på vej af de allerede 
etablerede kanaler, som lokalrådet har. Vi mener absolut, at vi sam-
men med borgergruppen kan være stolte af, hvad vi fik udrettet og, 
hvad vi opnåede på så få dage.

Midt 1
Ved Overdrevsvejen, imellem S-banen 
og lokalbanen(den nordlige del af golf-
banen, som kommunen vil finde plads 
til et andet sted)

Vest 5 
(nord for Frederiksværksbanen, syd for 
Overdrevsvejen og vest for Lyngevej

Hillerød Komme arbejder i øjeblik-
ket med fire mulige placeringer: Fra 
Rambøllrapporten Vest1 og Øst1 
samt Vest5 og Midt1.
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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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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  

 

  

 

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 
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Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 
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REGION HOVEDSTADEN
•	 	Har	søgt	Regeringens	ekspertudvalg	om	

foreløbigt tilsagn om midler fra 
kvalitetefonden til et nyt sygehus i 
Hillerød.

•	 	På	regionsrådsmødet	25.	maj	2010	
ansøgte Region Hovedstaden om 
midlerne uden at lægge sig fast på en 
endelig placering. Og lovede

•	 	At	gå	i	dialog	med	relevante	myn-
digheder (heruder Hillerød Kommune) 
om den bedste placering af sygehuset.

•	 	Har	desuden	lovet	at	være	i	dialog	med	
offentligheden.

REGERINGENS 
EKSPERTUDVALG
•	 	Regeringens	ekspertudvalg	

skal medio november 
indstille ansøgere til 
Kvalitetsfonden til Syge-
husbyggeri i Danmark. På 
dette tidspunkt forventes 
placeringen altså at ligge 
fast.

 HILLERØD KOMMUNE
•	 	Hillerøds	borgmester	Kirsten	

Jensen har afholdt møde med 
Region Hovedstadens formand 
Vibeke Storm Rasmussen. Her er 
der indgået en aftale om i dialog 
at finde den bedste placering af 
et nyt supersygehus.

•	 	Hillerød	Kommune	ønsker	at	
Trafikstyrelsen og By og Landsk-
absstyrelsen bliver inddraget i 
beslutningsprocessen

TRAFIKSTYRELSEN
•	 Stationens	placering
•	 Stationsnærhedsprincip.
•	 Jernbaner
•	 Veje

BY OG LANDSKABS
STYRELSEN
•	 	Natur	&	landskabs	udvikling	
 (Grønne områder kiler, land  
 og by)
•	 	By	udvikling	(Central	by,	

landsbyer) befolknings 
tæthed og relateret in-
frastruktur og services m.v.

Myndigheder og aktører i  
placeringen af supersygehuset
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TRAFIKSTYRELSEN
•	 Stationens	placering
•	 Stationsnærhedsprincip.
•	 Jernbaner
•	 Veje

KVALITETSFONDEN TIL 
SYGEHUSBYGGERI I DANMARK
•	 	Regeringen	vil	i	første	runde	

udmønte 15 mia. kr. inkl. 
Regional medfinan siering , ud af 
en pulje på 25 mia., fra 
kvalitetsfonden til sygehusbyg-
geri i Danmark.

•	 	Region	Hovedstaden	har	ansøgt	
om netto 6,2 mia. kr. til byggeri i 
Hillerød og på Bispebjerg.

•	 	Investeringsomkostningerne	for	
et nyt hospital i Hillerød er 
estimeret til 4,9 m

Vigtige punkter
•	 	Øst1	løsningen	kræver,	at	en	del	af	Ring	5	etableres.
•	 	En	omprioritering	af	statens	infrastrukturinvestering,	som	

allerede er fastlagt frem til 2020, er derfor nødvendig.
•	 	Stationsnærhedsprincip	(højst	600m)	til	hospitalet	fra	stationen.
•	 	Den	gamle	losseplads	betyder,	at	et	areal	ved	Overdrevsvejen	er	

forurenet, men ikke alle placeringer ved Over ddrevsvejen er 
omfattet af dette problem.

•	 	At	etablere	bare	den	nødvendige	del	af	Ring	5	vil	koste	omkring	
300 mil. kr. Altså det samme beløb, som det anslås at koste at 
oprense den gamle losse plads.

BRØDESKOV LOKALRÅD OG 
BORGERGRUPPEN JA TAK TIL  
ET HOSPITAL I HILLERØD,  
NEJ TAK TIL ET HOSPITAL I 
HAMMERSHOLT
•	 	Sendte	den	22.	maj	en	indsigelse	

til Rambøllrapporten til 
regionsråds politikerne. 

•	 	Mødte	op	til	regionsrådsmøde	den	
25. maj (demonstration), samt 
rejste en række spørgsmål. 

•	 	Vibeke	Storm	Rasmussen	lovede	
os skriftligt svar. Vi har rykket for 
svaret, men endnu ikke modtaget 
noget.

•	 	Er	i	løbende	dialog	med	Hillerød	
 Kommune
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Vi har i alt modtaget 18 spørgeskemaer, så det er næppe det, man i en menin-
gsmåling ville kalde ”et repræsentativt udsnit” af borgerne i området. Her følger 
ikke desto mindre en opgørelse over svarene. 

Kendskab
De fleste af de personer, der har besvaret skemaet, har rimelig godt kendskab til 
lokalrådet, men kun fem ved hvem der sidder i bestyrelsen. Dette kan have 
betydning, hvis man ønsker at henvende sig vedrørende et problem, som man 
mener Lokalrådet bør involveres i. Fem personer kender ikke til www.brodeskov-
net.dk, hvor en del oplysninger vedrørende Lokalrådet kan findes. Tretten ud af de 
atten, der har svaret, angiver at de har betalt kontingent for et medlemskab af 
Lokalrådet. Det er en højere procentdel end den, der er gældende for hele områ-
det. Samlet set er det kun omkring 10 % af samtlige husstande, som har betalt 
for et medlemskab af lokalrådet”

Borgeravisen
Langt de fleste er glade for Borgeravisen og vil nødig undvære den. Avisen bliver 
for det meste gemt, og brugt til at følge med i hvad der sker lokalt. Fem personer 
angiver, at en del af materialet med fordel kunne ligge som pdf filer på Brødesk-
ovnet. De tidligere borgeraviser kan faktisdk allerede nu downloades fra nettet. 
En borger foreslår at Borgeravisen udsendes på e-mail. Som det ser ud nu, har 
Lokalrådet ikke oplysninger om borgernes e-mail adresser. Det er dog noget der 
har været drøftet flere gange i bestyrelsen, men vi har endnu ikke besluttet 
hvordan det skal praktiseres. 

Prioritering af Lokalrådets arbejde
I skemaet var der nævnt seks områder som skulle prioriteres efter vigtighed. 
Trafikale forhold er det som flest peger på som det vigtigste. Lige bagefter 

Spørgeskema-
undersøgelsen
Sidste nummer af Borgeravisen indeholdt et spørgeskema. Det 
var lavet for at styrke dialogen, og for at få en fornemmelse af 
borgernes ønsker vedrørende Lokalrådets arbejde.
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kommer det punkt der omhandler konsekvenser for lokalområdet i forbindelse 
med nye bebyggelser, f.eks. nyt hospital eller station. Den aktuelle sag om 
placering af det nye supersygehus har sandsynligvis været medvirkende til at 
mange gav dette område høj prioritet. Lokalrådet skal tilsyneladende ikke bruge 
tid på kulturelle tilbud. Det har i hvert fald ikke fået høj prioritet hos de personer 
der har besvaret spørgeskemaet. Vi formoder at det skyldes de mange gode 
tilbud, der allerede findes i Hillerød.  

Forslag til styrket dialog imellem Lokalrådet og borgerne
I slutningen af spørgeskemaet var der afsat plads til borgernes egne forslag. 
Flere borgere ønsker dialogmøder med byrådspolitikere og borgermøder om 
aktuelle emner. Lokalrådet arrangerede i 2008 et borgermøde vedrørende trafik – 
et område som stadig har høj prioritet for mange borgere. Forud for kommunalval-
get var lokalrådet vært ved et vælgermøde, hvor formændene for de opstillede 
partier præsenterede deres politik og svarede på spørgsmål. En borger foreslår at 
der skal holdes borgermøder som en fast institution i arbejdet – f.eks. en gang om 
året. Dette er en idé vi vil tage til os. Den ligger desuden fint i forlængelse af en 
netop indgået aftale med Hillerød kommune om at afholde et til to årlige møder 
mellem lokalrådene og byrådspolitikerne.  

Lokalrådet valgte at lave et spørgeskema for at få bedre kendskab til borgernes 
ønsker og behov. Vi havde selvfølgelig håbet at modtage flere besvarelser, men 
der tegner sig dog en rimelig klar tendens i forhold til såvel Borgeravisen som 
Lokalrådets arbejde.  Vi vil gerne takke for de indkomne spørgeskemaer som vi vil 
lade os inspirere af i vores fremtidige arbejde. 

Den heldige vinder af 3 flasker rødvin er:
Per Gregersen, Enghavegårdsvej 48 i Nr. Herlev - Tillykke

Spørgeskema
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Dette spørgsmål har Lokalrådet modtaget fra Flemming Bonnesen, 
som er formand for Grundejer Foreningen Hammersholt Villaby. Til 
næste år fjerner DONG el-masterne og kabellægger el-ledningerne i 
området syd for Hillerød by, som blandt andet omfatter Ny Hammer-
sholt, Hammersholt, Nørre Herlev og Freerslev. DONG har i forbindelse 
med nedgravning af el-kabler også tilbudt de berørte kunder fibernet, 
men	den	1.	december	2009	solgte	DONG	fibernettet	til	TDC.	Vi	har	
derfor	kontaktet	TDC,	for	at	få	svar	på,	om	der	vil	blive	etableret	
fibernet samtidig med at DONG graver i vores område.
 
Hvis	TDC	ønsker	dette,	vil	DONG	også	lægge	tomrør	i	forbindelse	med	
kabellægningen.	Vi	har	derfor	kontaktet	TDC,	men	ingen	af	de	per-
soner vi har talt med, har kunnet give et klart svar på dette spørgsmål.
 
Ifølge Højhastighedskomiteen under IT- og Telestyrelsen har regerin-
gen den 1. juni 2010 sat det mål, at alle i Danmark skal have adgang til 
mindst 100 Mbit/s i 2020. Vi har derfor kontaktet Hillerød Kommune, 
for måske kan de sikre, at der lægges tomrør i forbindelse med ka-
bellægningen. Vi har i den forbindelse også spurgt om kommunen har 
en strategi for udbredelse af bredbånd.

Kommer der fibernet 
i Brødeskovområdet?

Hammersholt Aftenskole
Brødeskovkoret på ca. 30 medlemmer søger nye medlemmer – navnlig mænd, men 
damer er også velkomne. Pris 700 kr. halvårligt. 
Henvendelse:  Ole Nisbeth, tlf.  5443 6186. 

Drabantgarden søger også medlemmer, og prisen er her 825 kr. halvårlig.       
Henvendelse:  Jessie Leisner, tlf:  4774 6153.

Skaftevævning forestås af Eva Myhre, tlf: 4821 0287. Der er forskellige holdstørrelser.

Qi-Gong-undervisningen varetages af Britta Kock,tlf:  4830 2265.
21 timer koster 634 kr.  

Nærmere oplysninger:   Jørgen Sandberg, tlf: 4826 0153.
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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 

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  

 

  

 

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 
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Lissi 
– nu uden skolebørn
Hvis du bor her i Brødeskovområdet kender du garanteret et 
barn, som har haft Lissi i 0. klasse – eller børnehaveklasse, som 
det hed før i tiden.  Det kan være, at det er dit eget barn, eller 
dine venners børn – eller måske har du selv lært bogstavernes 
lyde og at tælle til 20 hos Lissi. Men nu har hun sagt farvel til 
den sidste klasse og går på efterløn.

Det blev til 39 år på Brødeskov Skole for Lissi Holm Madsen – eller Lissi, 
som de fleste bare kalder hende. Efter sommerferien starter kun én 0. 
klasse, og så syntes Lissi, at det var en god lejlighed til at holde. Man 
skal jo stoppe på et tidspunkt, selvom hun godt kunne have blevet ved 
nogle år endnu. Og når hendes mand, Ib, også er gået på pension 
passer det fint.

Lissi,	der	er	63	år,	startede	i	1971	på	Nr.	Herlev	Centralskole	(som	den	
hed dengang) hvor 0. klasse – eller børnehaveklasse - var noget helt 
nyt. Skolen var sammen med Alsønderup, den første skole i Hillerød 
kommune med børnehaveklasse. Børnene gik både i børnehave og i 
skole på samme dag. Nogle var i skole om formiddagen og blev hentet 
af bussen, så de kom i børnehave om eftermiddagen, og andre om-
vendt. Så det gjorde de skiftevis.

Og skolen var lille dengang. Der var 6 lærere, da Lissi blev ansat, og så 
kom der et par stykker mere. Så man fandt hurtigt sammen og samar-
bejdede om mange ting. Og en flok af lærerne blev ved i mange år, så 
de kendte hinanden godt. Preben, som stadig underviser på skolen, var 
også med fra dengang. Lissi ses stadig jævnligt med nogle af lærerne 
fra den periode.
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Der var kun ca. 200 elever på skolen, og bygningerne bestod kun af 
blok D, og en barak med to klasseværelser –  Blok D er der, hvor fag-
lokalerne er i dag. Til gengæld havde man dengang penge til at man 
kunne tage klassen med på tur til Roskilde, dyreparker eller i teatret. 
De mindste elever var på udflugt eller i teatret hvert år. Det er der ikke 
råd til længere. 

I starten måtte man ikke lære børnene noget i børnehaveklassen! Der 
skulle bare leges. Men Lissi lærte nu alligevel altid børnene alfabetet 
og at tælle til 20, efter aftale med de andre lærere. Og eleverne syntes 
også at det var sjovt at lære noget.

Rundkreds-pædagogik
Både børn og voksne der har haft med Lissi at gøre, ved, at man altid 

Lissi og hendes mand, Ib, bor i et hyggeligt hus på Strædet i Nr. Herlev
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starter timen hos Lissi med at sidde i rundkreds. Stille, vel at mærke, 
så man kan høre på hinanden og lade hinanden tale. Lidt skrapt, synes 
nogle, men for Lissi har det virket godt. Hun læste en gang en forfat-
ters mening om, at rundkredsen skabte tryghed for alle, så alle kom til 
orde - hvis der var én der styrede det. Og det har Lisse altså gjort i 39 
år nu.

Lissi har også atlid gået meget op i at lære børnene at sige tak og 
være høflige. Og hvis man som forælder er gået med til morgensang i 
de mindre klasser ved du, at Lissi har haft jobbet som den, der sørgede 
for at der var ro og at de fleste børn stod stille og sang med.

Sønderjyde
Lissi er født og opvokset i Tønder, hvor hun boede hos sine bedste-
forældre, da hendes mor var meget ung, da hun fik Lissi. Senere gik 
Lissi på børnehave-seminarium i Åbenrå og blev også konstitueret 
leder af en børnehave i Tønder.

Sammen med Ib, der er bygningskonstruktør flytter hun til Humlebæk. 
Her fik hun muligheden for at blive børnehaveklasselærer på den 
lokale skole. Men Lissi ville hellere arbejde på en lille skole som Nr. 
Herlev skole var. Og det har hele tiden været børnehaveklassen, hun 
har undervist i. Det var de mindste børn, som hun ville have med at 
gøre, og syntes de forskellige inspektører åbenbart også, for det fik 
hun lov til at blive ved med. I øvrigt er Per Olsen den fjerde skoleins-
pektør, som Lissi har arbejdet sammen med.

Efter 7 år i Humlebæk flyttede Lissi og Ib selv til Nr. Herlev, først på 
Dønnegårdsvej og siden til det hyggelige hvide hus på Strædet, hvor 
de	stadig	bor.	Børnene	Christian	og	Signe,	der	er	i	starten	af	30’erne,	
bor nu i København.

Efter skoletiden?
Og hvad skal Lissi så i gang med nu? “Jeg ved det faktisk ikke”, siger 
Lissi, “– men jeg synes, at jeg har meget at lave”. “Og så har jeg overve-
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jet af begynde at spille golf!” I hjemmet har de nemlig altid været 
optaget af al slags sport og Lissi elsker spil af alle slags – fra petangue 
til at spille kort med vennerne.

Sport har altid haft stor interesse for Lissi, Ib og børnene. De tog i en 
årrække til alle håndboldkampe i Helsingør, så fodbold i Idrætsparken 
når de jyske hold spillede der og tog til ishockeykampe, når favoritten 
Vojens kom på besøg i hovedstaden.

Men Lissi vil selvfølgelig også stadig læse krimier og historiske 
romaner, sylte, lave håndarbejde og gå i teatret. Og haven er i hvert 
fald velplejet og hyggelig med masser af blomster og jordbær. 

af	Per	Christiansen

Lissi og hendes sidste 0.-klasse, som nu er startet i 1.A



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 kommuni-
kere 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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Sankt Hans i Nørre Herlev 2010
Igen i år blev der afholdt Sankt Hans I Nr. Herlev. Det var en meget smuk aften. 
Torben havde sørget for to bål, et til snobrød og et hvor heksen, som børn fra 
Dønnehuset havde lavet, blev brændt af.

Nr. Herlev kirkekor sang for på midsommervisen og underholdte os bagefter med 
nogle sange. Anders Bohn holdt året båltale, og som sidste indslag, havde Torben 
sørget for, at Shubiduas midsommersang kom ud af højtalerne, efterfulgt af 
andre shubiduahits.

Anders Bohn sagde bl.a. i sin båltale at Sankt Hans uanset, hvilken skik man end 
havde brugt igennem tiderne vel altid havde handlet om lyset og mørket, det 
gode mod det onde. Efter at han havde taget os med på en tur igennem tiderne
via 2. verdenskrig, talte han om vores lokalområde, foreningslivet og konsta -
te rede, at selvom verden bliver mere og mere globaliseret, må det være i orden at 
starte arbejdet for det gode lokalt - at hjælpe hinanden og samarbejde i lokal-
området
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Alt det krydres med forskellige former for underholdning rundt om-
kring, mest inden døre. Børnefamilierne, de bliver ikke glemt – 5 min. 
gang	fra	bymidten	ligger	Hillerød	Camping,	der	denne	aften	skaber	de	
hyggelige rammer for alskens tilbud til familierne – cykel-ringridning, 
agility, gamle håndværk, gammelt legetøj/redskaber, gamle cykler, 
spejderaktiviteter, se Hillerød fra 32m højde, tilbyder Falck o.m.a.

I har de tyranner, I fortjener – statskup, diktatur og mordattentat – på 
kanten af en dansk revolution. Under den overskrift sættes focus på 
en dramatisk periode i nyere dansk historie. Scenen sættes i den 
historiske bygning, der i dag rummer ”Retten i Hillerød”.

Det er ikke ofte, du skal have pungen frem denne aften, enkelte steder 
er der entre, men det ser du i programmet, der bl.a. kommer i byens 
butikker fra den 30. august. Ellers gå ind på kulturnathillerod.dk fra 
den 28. august.
Kulturnat Hillerød er en ”ren kulturnat” – butikkerne lukker til sædvan-
lig tid, og kulturen tager over. 

Kulturnatten kalder! Bestil billetter, læg ruten, bliv klogere og gladere 
– hank op i familie og venner, - det bliver fantastisk – og glem ikke 
lommelygten.

Kulturnat Hillerød – fredag 
den 24. september 2010
Igen i år – sidste fredag i 
 september – byder over 110 
kulturaktører på et eldorado af 
oplevelser. Sædvanen tro er det 
historien, der fortælles – byens, 
husenes, slottets, de gamle 
håndværks og mange andres 
– og så åbner vi døre, der normalt 
er lukkede. 

KULTURNATHILLEROD.DK

FREDAG 24. SEPTEMBER 2010



24

Brødeskovkoret, der næste år fejrer 40 års jubilæum søger medlemmer 
– først og fremmest tenorer og basser, men damer er også velkomne.

Vi	har	derfor	i	år	indspillet	en	CD	med	5	numre	fra	vort	repertoire.		I	
august har vi haft en hvervekampagne i Lynge, Uvelse, Hillerød og 
Skævinge, hvor vi har sunget flere numre fra vort repertoire og udlev-
eret	CD-en	til	interesserede.

Vores dirigent er stadig Maiwy Frimand-Meier, der giver os et meget 
blandet repertoire og har udviklet vore stemmer meget. Hun fortjener 
nogle flere medlemmer i koret.

Fra september synger vi i Nr. Herlev sognegård hver torsdag kl. 19.30 – 
22.00. Du er velkommen til en prøveaften – Kontakt vor bas: 
Ole Nisbeth på tlf: 5443 6186.

Jørgen Sandberg

Brødeskovkoret søger flere 
medlemmer
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handler med omtanke..!

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.

Få en vurdering

RealMæglerne Hillerød
Statsaut. ejd.mæglere MDE

Frederiksværksgade 8 . 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk

Hold da helt fest i 

UVELSE 
FRITIDS 
CENTER

Firmaer, 
organisationer, 

private 
(20-800 pers.)

Alternative 
muligheder

Rimelige priser

Tlf. 48 27 88 44 
www.ufc.dk

Syng dig glad i 
www.Brodeskovkoret.dk



Hvilke sager arbejder Brødeskov    Lokalråd med?
Emne Start Initiativ Hvor er sagen nu Hvad skal gøres Status

Undgå S-station ved Brødeskovvej  2001 Brødeskov Lokalråd Afhængig af placering  Vi tager del i proces  F
/ Få station ved Overdrevsvejen   af nyt hospital med Hospitalets placering 

Nyt Hospital i Hillerød 2009 Region - kommune Region Hovedstaden og Hillerød  Dialog med Hillerød   P
ved Overdrevsvejen  Brødeskov Lokalråd Kommune skal i dialog undersøge  Kommune
   mulige placeringer.       

Trafik i Ll. Sverige 2008 Ll. Sverrig gruppen Netop afholdt møde med Tue Tortzen, Referat af mødet skal  P
(fartdæmpning/cykelsti)   formand trafikudvalg sendes til Trafikudvalget
     samt forvaltningen.

Trafik Nr. Herlev 2005 Lokal arbejdsgruppe Sagen er sat i bero. Teknisk udvalg  Sagen skal genoptages B
Fartdæmpning   ønskede ikke at gå videre med sagen  
   da der ikke var enighed på
   borgermøde i marts 2008

Cykelsti	fra	Nr.	Herlev		 80’erne	 Brødeskov	Lokalråd	 Når	gensbrugsstation	flyttes	til		 Følge	sagen	og	fastholde	 F	 	
til Fauerholm   Solrødgård vil cykelsti blive etableret  

Cykelsti	fra	Uvelse	til	Nr.	Herlev	 2005	 Brødeskov	Lokalråd	 Cykelsti	er	etableret		 Afsluttet	 A
  Uvelse Lokalråd   

Samlingssal Brødeskov Skole 2008 Skolebestyrelsen Samlingssalen er på budgettet  Følge sagen og fastholde F
  Brødeskov Lokalråd for 2010

Idrætshal ved BIF  1997 Foreningen Brødeskovhallen Ingen konkrete tilsagn Fastholde behovet F 
og Brødeskov Skole  Brødeskov Lokalråd fra kommunen  

Fiberkabler og luftledninger februar 2010 Borgerhenvendelse Henvendelse til  Afventer Hillerød  P
   kommune er skrevet Kommune 

Placering af returlager oktober Henvendelse fra Skriftlig henvendelse afleveret til Overvåge trafikken til  F
 2009 skolebestyrelsesmedlem  Teknisk udvalg, skriftlig henvendelse  returlager – evt. klage.
  på Brødeskov skole til Teknisk udvalg igen i januar 2010.  

Udvidelse af antallet af  Juni Henvendelse fra  Lokalrådet har afleveret en  Sagen behandles i  P
flyvninger fra Freerslev 2010 borgergruppe indsigelse mod at udvide antallet af Hillerød kommune
Flyveplads    flyvninger til Teknisk Forvaltning

                     Statuskoder: B= i Bero,  P= i Proces, A= Afsluttet, F= Fastholde fokus
26



Hvilke sager arbejder Brødeskov    Lokalråd med?
Emne Start Initiativ Hvor er sagen nu Hvad skal gøres Status

Undgå S-station ved Brødeskovvej  2001 Brødeskov Lokalråd Afhængig af placering  Vi tager del i proces  F
/ Få station ved Overdrevsvejen   af nyt hospital med Hospitalets placering 

Nyt Hospital i Hillerød 2009 Region - kommune Region Hovedstaden og Hillerød  Dialog med Hillerød   P
ved Overdrevsvejen  Brødeskov Lokalråd Kommune skal i dialog undersøge  Kommune
   mulige placeringer.       

Trafik i Ll. Sverige 2008 Ll. Sverrig gruppen Netop afholdt møde med Tue Tortzen, Referat af mødet skal  P
(fartdæmpning/cykelsti)   formand trafikudvalg sendes til Trafikudvalget
     samt forvaltningen.

Trafik Nr. Herlev 2005 Lokal arbejdsgruppe Sagen er sat i bero. Teknisk udvalg  Sagen skal genoptages B
Fartdæmpning   ønskede ikke at gå videre med sagen  
   da der ikke var enighed på
   borgermøde i marts 2008

Cykelsti	fra	Nr.	Herlev		 80’erne	 Brødeskov	Lokalråd	 Når	gensbrugsstation	flyttes	til		 Følge	sagen	og	fastholde	 F	 	
til Fauerholm   Solrødgård vil cykelsti blive etableret  

Cykelsti	fra	Uvelse	til	Nr.	Herlev	 2005	 Brødeskov	Lokalråd	 Cykelsti	er	etableret		 Afsluttet	 A
  Uvelse Lokalråd   

Samlingssal Brødeskov Skole 2008 Skolebestyrelsen Samlingssalen er på budgettet  Følge sagen og fastholde F
  Brødeskov Lokalråd for 2010

Idrætshal ved BIF  1997 Foreningen Brødeskovhallen Ingen konkrete tilsagn Fastholde behovet F 
og Brødeskov Skole  Brødeskov Lokalråd fra kommunen  

Fiberkabler og luftledninger februar 2010 Borgerhenvendelse Henvendelse til  Afventer Hillerød  P
   kommune er skrevet Kommune 

Placering af returlager oktober Henvendelse fra Skriftlig henvendelse afleveret til Overvåge trafikken til  F
 2009 skolebestyrelsesmedlem  Teknisk udvalg, skriftlig henvendelse  returlager – evt. klage.
  på Brødeskov skole til Teknisk udvalg igen i januar 2010.  

Udvidelse af antallet af  Juni Henvendelse fra  Lokalrådet har afleveret en  Sagen behandles i  P
flyvninger fra Freerslev 2010 borgergruppe indsigelse mod at udvide antallet af Hillerød kommune
Flyveplads    flyvninger til Teknisk Forvaltning

                     Statuskoder: B= i Bero,  P= i Proces, A= Afsluttet, F= Fastholde fokus
27



28

Vort arkiv vil nu holde åbent for lokal- og slægthistorisk interesseret 
publikum en gang om måneden. Enhver der er interesseret i Brødesko-
vområdets historie er velkommen til at kontakte os. Vi modtager 
gerne gamle fotos, billeder, arkivalier, film, bøger, småtryk, avisudklip 
mv. til opbevaring i arkivet – som gave, som udlån med henblik på vor 
kopiering og returnering eller givet os med ejendomsforbehold eller 
med et forbehold, som du selv angiver. 

Du er også velkommen til at komme og få en lille snak eller at stille os 
et lokal- eller slægthistorisk spørgsmål. Men du må være forberedt på, 
at det endnu er begrænset, hvad vi kan svare på. Vort arkiv og person-
lige viden er under opbygning og vil være det i lang tid. Det er 
sandsynligt, at du vil kunne give os mere, end vi i dag vil kunne give 
dig umiddelbart. Vi søger samarbejde med publikum.

Adressen er BIF, Brødeskov Idræts Forenings klubhus, Kollerødvej 1, 
mødelokalet på 1. sal. Vi har fået lov til at benytte dette lokale en 
ugedag, som foreløbig bliver mandage. Åbningstiden bliver den 
første mandag i hver måned kl. 16.00 – 18.00 (dog den følgende 
mandag, hvis den første mandag falder på en helligdag). Første 
åbningsdag bliver mandag 4.10. 2010 kl. 16-18. 

Du kan også få en snak med os på andre tider efter nærmere aftale – i 
arkivlokalet eller privat. Ring evt. til Anders Bohn, tlf. 48260304, eller 
mail til sabohn@mail.telenor.dk Eller til et andet bestyrelsesmedlem, 
som er oplyst på www.brodeskov.net 

Vores forening stiler mod at lave et par offentlige arrangementer hvert 
år (ligesom vi og arbejdsgruppen, der gik forud, har gjort det hidtil). Vi 
arbejder på en sag i febr./marts 2011 og endnu en i maj/juni 2011, 
men herom nærmere senere, når vi er længere fremme med vort 
arbejde. 

Brødeskov lokalhistoriske forening

Lokalhistorisk arkiv 
holder åbent
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 Salg af dame- og herretøj samt børnefleece 

Forårs- og sommer kollek-
tion 2006 

 
 
 

   
 

 
Åbent hus mandage* 19-22 eller efter aftale  

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

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 

15 

 

alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Sket siden sidst:
 
Søndag d. 6/6 afholdtes det årlige loppemarked i Hammersholt 
forsamlingshus. For første gang var loppemarkedet kun een dag i år til 
forskel fra de 2 dage, som det plejer at strække sig over. Det er 
besluttet fremover at afvikle loppemarked på een dag. Der var som 
sædvanlig mulighed for at gøre nogle gode køb i de 11 boder, som var 
opsat både indenfor og udenfor.

Heldigvis for dem, der havde boden udenfor, var vejret rigtig godt, så 
der var mange fremmødte og derfor også godt salg i boderne samt af 
grillpølserne, øl og vand samt af kaffe og kage.
 
Siden sidst har der også været afholdt midsommerfest i forsamling-
shuset, nemlig lørdag d. 19/6. Huset var festligt pyntet med grønne 
grene, røde og hvide balloner og papir-guilander, det var jo lige midt i 
VM-tiden.

Deltagerne skulle selv medbringe kød, så havde bestyrelsen tændt op i 
grillen og lavet salater, hjemmebagt brød m.m. til. Der var et underhol-
dende indslag med en quiz med præmier samt det traditionelle 
amerikanske lotteri med købmandskurve som præmier. Der var 
levende musik og dans, så alt i alt et rigtigt hyggeligt arrangement.
 
Søndag d. 22/8 afholdes der pentaque-stævne ved forsamlingshuset. 
Herom i næste udgave af bladet.
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TELEFONLISTE

Forsamlingshuset, udlejning 48 17 18 61

Forsamlingshuset 48 17 04 17

Formand Per Hansen  48 17 69 04

Næstformand Bo Hansen 48 17 09 44

Kasserer Svend Erik Pedersen 48 26 59 65

Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51

Vicevært Jan Bast 38 80 11 14

Vicevært	Carsten	Stål	Hansen	 44	95	68	02

Best.medlem Henning Nielsen 48 26 50 57

Suppleant Anette Novotne 48 14 43 09

Suppleant Dorte Meelby 48 18 86 40

Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Kommende arrangementer:
 
Næste fredagscafé er d. 29. oktober kl. 18., så hold øje med plakat-
erne i byen for nærmere information om arrangementet.
 
Det	samme	gælder	for	Hammersholt	forsamlingshus’	julemarked, som 
løber af stablen d. 21. november kl. 13.
 
og juletræsfesten d. 12. december kl. 15.
 
Så vel mødt til disse kommende arrangementer i huset.”
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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

Velkommen til Cafe & Restaurant
Nysøgaard i Hillerød Golf Klub

Vi leverer også ud af huset

Både til private og 

virksomheder

v/Kim Olsen

Fax 3214 4493 • kao@post.tele.dk

Enhøjsvej 14 • 3450 Allerød

Tlf: 2546 4493

OK Varmeteknik

Oliefyrservice 

Olietanke

Kedelservice
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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
19.-26. november 2010

Deadline
31. oktober 2010

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

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

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 læser-
breve 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, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv,
mobil 4157 3053.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.

Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

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

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem  områdets 
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige,  Hammersholt, 
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.


