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Næste nr. (195) er på gaden ca. 11.-18. februar 2010
Indleveringsfrist den 23. januar 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

Placeringen af det nye 
hospital i Hillerød
Den 16. december 2010 skal der være borgermøde arrangeret af Region Hovedstaden. Emnet for mødet er placeringen af det nye hospital i Hillerød. Region
Hovedstadens formand Vibeke Storm Rasmussen, samt Hillerøds borgmester
Kirsten Jensen vil deltage i mødet. Det er endnu ikke klart, hvor mødet skal finde
sted, men vi forventer, at informationen senere vil være at finde på nedenstående link.
Region Hovedstaden lancerede den 20. oktober et miniwebsite www.regionh.dk/
nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen der informerer om
processen med at finde den bedste placering for det nye sygehus. En arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra henholdsvis Region Hovedstaden,
Hillerød kommune, Trafikstyrelsen samt By og landskabsstyrelsen afholder
løbende møder. På hjemmesiden, kan dagsordnerne og referaterne fra disse
arbejdsmøder læses. Målet er at skabe en synlig proces.
På hjemmesiden opfordres man desuden til, via siden, at sende eventuelle
kommentarer og ønsker til hospitalets placering til Region Hovedstaden. Man
bliver samtidig gjort opmærksom på, at man vil modtage en kvittering for modtagelsen af mailen, men derudover vil man ikke få svar på sin henvendelse. Vi har
tidligere informeret om, at vi, Brødeskov Lokalråd og borgergruppen Ja tak til et
hospital i Hillerød, Nej tak til et hospital i Hammersholt, den 25. maj stillede en
række spørgsmål til Region Hovedstaden. For ganske nylig har vi modtaget et
svar, men har vi modtaget et seriøst svar?
Det er vores opfattelse, at regionen med lanceringen af den nye hjemmeside,
samt besvarelsen på vores spørgsmål nu kan vise, at de ønsker at inddrage
offentligheden i processen. Vi mener, at Brødeskov Lokalråd og borgergruppens
arbejde er en væsentlig årsag til, at der nu afholdes arbejdsmøder der analyserer
og afdækker forholdene for de mulige placeringer samt, at der afholdes et
borgermøde den 16. december.
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Vi mener, at svaret vi har modtaget fra Region Hovedstaden er et overfladisk
svar. Og vi stiller spørgsmålstegn ved om Region hovedstaden for alvor ønsker at
lytte til borgerne. Hvis regionen forpligtigede sig til at besvare de henvendelser
og input, der vil komme via hjemmesiden, ville vi have større tillid til, at man reelt
ønsker at inddrage borgernes bidrag i arbejdsprocessen. Vi mener alligevel, at det
må være vores udgangspunkt, at regionen vil lytte til borgerne og derfor skal der
her fra lyde en opfordring til at benytte hjemmesiden og sende et bidrag - et
forslag til, hvor hospitalet skal placeres.
Vi har haft et godt samarbejde med Hillerød kommune i denne proces. Vi håber
naturligvis, at dette gode samarbejde vil fortsætte, når vi skal drøfte andre af
Brødeskovområdets ønsker og behov.
I det sidste nummer af borgeravisen bragte vi et indlæg om de besvarelser, som
vi modtog på vores spørgeskemaundersøgelse. Vi har noteret os, at langt de
fleste ønsker, at vi skal arbejde for bedre trafikale forhold. Vi må erkende, at tiden
vi har til rådighed er begrænset, og at hospitalssagen tager ganske meget af
vores tid, og at vi har flere ambitioner end vi har tid.
Et andet område, som vi ønsker at bruge tid på er vores hjemmeside
www.brodeskov.net. Henrik Nørrelund sørger for, at vi har en hjemmeside, men
hvis brodeskov.net skal være interessant og relevant at besøge, skal den jo helst
være opdateret. Det arbejder vi i øjeblikket på.
Med ønsket om at se mange af jer til
borgermødet den 16. december 2010.
God jul til alle.
Brødeskov Lokalråd
Annett Jakobsen formand.
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Nyt hospital i Hillerød
– hvad er sket
siden sidst
Formand for Brødeskov Lokalråd, Annett Jakobsen,
fortæller her om aftalen på mødet imellem Region
Hovedstaden og Hillerød Kommune –og hvad der sker nu
Umiddelbart før sidste borgeravis udkom, blev der afholdt et møde
(den 12. august 2010) imellem Region Hovedstadens formand Vibeke
Storm Rasmussen og Hillerøds borgmester Kirsten Jensen. Målet for
mødet var at drøfte, hvordan arbejdet med at undersøge mulige
placeringer for det nye hospital skulle foregå. Det blev aftalt, at der
skulle udarbejdes en fælles procesplan. Og Regionen lovede at skabe
en synlig proces, hvor offentligheden ville blive inddraget.
I starten af oktober måned havde Hillerød kommune imidlertid endnu
ikke modtaget procesplanen. Der blev afholdt nogle møder, men en
egentlig fælles arbejdsproces var ikke gået i gang. Og Brødeskov
Lokalråd og borgergruppen Ja tak, til et hospital ved Hillerød, Nej tak til
et hospital ved Hammersholt havde endnu ikke modtaget et svar på
de spørgsmål, som vi afleverede til Region Hovedstaden den 25. maj
og, som vi var blevet lovet et skriftligt svar på.
Mødet med Vibeke Storm Rasmussen i TV2Lorry
Det var derfor velkomment at TV2Lorry inviterede os til at deltage i
programmet Lounge under temaet ” For døve øren”. Et tema der
handler om sager, hvor politikere træffer beslutninger uden at lytte til
borgerne. Her fik vi lejlighed til at møde Vibeke Storm Rasmussen og
høre hendes kommentarer til processen. Vibeke Storm Rasmussen
lovede ved samme lejlighed, at vi nok skulle modtage et svar på de
spørgsmål, som vi stillede den 25. maj. Vi har nu modtaget et svar på
vores spørgsmål, men vi mener ikke, at svaret er et seriøst og fyldest6

gørende svar, og vi agter derfor at henvende os skriftligt til Region
Hovedstaden endnu engang.
Region Hovedstaden informerer på deres hjemmeside
om processen
For at imødekomme en synlig proces har Region Hovedstaden oprettet
et miniwebsite der informerer borgerne om processen og giver
mulighed for, at man som borger kan bidrage med kommentarer og
ønsker til hospitalets placering. Linket til sitet er: http://www.regionh.
dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen
I arbejdsprocessen indgår en række møder i en arbejdsgruppe, der
består af 2 repræsentanter fra henholdsvis Region Hovedstaden,
Hillerød Kommune, By- og Landskabsstyrelsen samt Trafikstyrelsen.
Arbejdsgruppen skal arbejde på at afdække forhold for mulige
placeringer for hospitalet. På hjemmesiden er det muligt at hente
referater fra disse møder. I referaterne står omtalt, hvilke placeringer
der undersøges. Det er svært at danne sig et overblik over, hvilke
placeringer der er i spil og vi ved, at Hillerød Kommune har opfordret
Region Hovedstaden til at lægge et kort med de omtalte placeringer
på hjemmesiden.
Vi vil gerne opfordre jer til at benytte hjemmesiden samt sende jeres
kommentarer til spørgsmålet om, hvor hospitalet skal placeres.
Borgermøde den 16. december 2010
Arbejdsgruppen afslutter deres arbejde den 15. december, og fremlægger deres arbejde på et borgermøde den 16. december. Her vil
Vibeke Storm Rasmussen og Kirsten Jensen deltage. Stedet for mødet
er endnu ikke offentliggjort.
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På hjemmesiden kan der desuden hentes et uddybende notat om
arbejdsprocessen heraf fremgår følgende:
Tidshorisont
Det forventes, at Region Hovedstaden vil lægge sig fast på en ønsket
placering på et møde den 26. april 2011.
Herefter vil den endelige placering bl.a. afhænge af beslutninger
truffet af statslige myndigheder. Der skal udarbejdes tillæg til kommuneplan, lokalplan og miljøvurdering fra Hillerød Kommune. Planarbejdet
kan tidligst forventes gennemført i 2012-2013. Først herefter og på
grundlag af dette arbejde skal der gives endeligt økonomisk tilsagn
fra Staten. Regionen får derfor tidligst behov for at erhverve den
nødvendige grund til byggeriet i 2014-2015. Byggeriet forventes
tidligst opført og ibrugtaget i 2020.
Udgifterne til infrastruktur
For os at se er en helt afgørende faktor for placeringen behovet for
infrastruktur. Hvis man vælger at placere hospitalet ved Hammersholt,
den såkaldte ØST1 placering, må det forventes at udgiften til infra
struktur er langt højere end, hvis en placering ved Overdrevsvejen
vælges. Hillerød Kommune stiller spørgsmål netop til udgifterne ved
infrastruktur, og mener ikke at disse udgifter ordentligt er belyst i
Rambøll rapporten.
Region Hovedstaden udtaler i deres beslutning fra regionsrådsmødet
den 25. maj, at man peger på ØST1 placeringen, men såfremt det er
muligt at finde en anden placering indenfor samme økonomiske
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ramme, er man villig til at se på det. Vi mener, at det er yderst væsentligt at få sat fokus på, hvad der menes med en placering indenfor
samme økonomiske ramme. Taler vi om kommunes, regionens eller
statens, og dermed den enkelte borgers udgift? Der er ingen tvivl om,
at en stor udgift til infrastruktur skal finansieres af staten og dermed
den enkelte borger, og at behovet for ny infrastruktur er større ved en
placering nær Hammersholt end ved en placering ved Overdrevsvejen.
Som sagt ønsker vi at få sat fokus på udgiften til infrastruktur og, vi vil
derfor opfordre jer til at deltage i den offentlige debat, samt møde op
til borgermødet den 16. december. Her vil der også være mulighed
for at stille spørgsmål.
Vel mødt.
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Hvilke sager arbejder Brødeskov Lokalråd med?
Emne

Start

Initiativ

Hvor er sagen nu

Hvad skal gøres

Nyt Hospital i Hillerød
2009
Region - kommune
		
Brødeskov Lokalråd
			

Forskellige placeringer undersøges
i øjeblikket. Borgermøde den
16. december 2010.

Følge processen, holde os
orienteret samt give udtryk
for hvad vi ønsker.		

Trafik i Ll. Sverige
2008
Ll. Sverrig gruppen
(fartdæmpning/cykelsti)			
			
			

På byrådsmødet den 26. maj 2010
er det besluttet at etablere gummibump
og øget opstribning på
Gl. Frederiksborgvej, Brødeskovvej.

Undersøge hvornår
arbejdet begynder.

Fiberkabler og luftledninger
februar 2010
Borgerhenvendelse
Henvendelse til
			
kommune er skrevet
				

Afventer Hillerød Kommune
Eventuel henvendelse til
Hillerød Kommune

Udvidelse af antallet af
Juni
Henvendelse fra
flyvninger fra Freerslev
2010
borgergruppe
Flyveplads 			

Sagen behandles i
Hillerød kommune

Lokalrådet har afleveret en
indsigelse mod at udvide antallet af
flyvninger til Teknisk Forvaltning

Da vi første gang bragte denne statusliste, var der langt flere sager, og sagerne
havde en af følgende statuskoder:
I bero, I proces, Afsluttet og Fastholde fokus.
Vi har nu valgt kun at opgive de sager, som er aktive, altså i proces.
Den fulde liste ligger på www. brodeskov.net.
Vi lancerede listen af flere årsager:
•
•
•

Vi ønsker at synliggøre nogle af de sager, som lokalrådet bruger tid på.
Vi ønsker at synliggøre, hvad der sker med de sager, som
borgerne henvender sig til lokalrådet med.
Det er en arbejdsliste for lokalrådet.

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
VÆRKSTEDSUDSTILLING
Zoneterapi

CJhristiansen

Entreprenør

hos Per Christiansen,
Hanne
Jensen2,
Skovkrogen
Akupunktør • Zoneterapeut
ved
Brødeskov,
Kostvejleder
11.-12. december
kl. 14-18
Slettebjerget
136

Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød

Ny Hammersholt
48 26 33 36 også aften

Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68

Ring efter en folder eller gå ind på
www.akuzoneklinik.dk

Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

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

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

Kom forbi til kunst, kage og kaffe. Simon og Ulrik sælger pandekager
12
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Svend, fodbolden
og vennerne
størstedelen af de seniorspillere, der spiller i BIF i dag, har Svend haft
under sine dirigentstok. Og det sker da også at han giver en hånd med
som træner-stand-in, hvis der er behov.
Svend er stadig aktiv spiller på BIFs super-veteranhold, hvor det
selvfølgelig mest handler om at hygge sig med kammeraterne og få
motion, men holdet har alligevel formået at rykke en række op de
seneste par år.

Svend Beeck flyttede med sin familie til Ny Hammersholt i 1987
og 8 dage senere kom hans nabo ind og spurgte om han ikke
kunne være med som afløser på fodboldholdet. Og lige siden har
Svend været aktiv i Brødeskov Idrætsforening enten som spiller,
træner, aktiv i bestyrelsen for BIF, eller som nu i BIFs venner.
Svend kom oprindeligt fra Næstved, hvor han som ung spillede på
bedste hold sammen med Jesper Olsen, der senere blev en stjerne på
80’ ernes fodboldlandshold og Manchester United, og Peter Bonde, der
i dag er kendt som Morten Olsens assistenttræner på landsholdet.
Svend var med på Næstveds bedste ungdomshold og fik også kampe
på deres 1. divisionshold, der dengang var landets bedste række. Altid
som forsvarsspiller og ofte som sweeper med det store overblik
bagved og godt med råb til medspillerne.
Det store overblik og opråbene har han haft god brug for senere hen i
BIF, hvor han siden starten af 90’ erne har trænet drenge fra 14-15 års
alderen til de blev seniorspillere. Nu er Svend stoppet som træner, men
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Formand for bestyrelsen i 10 år
Svend gik allerede som spiller ind i klubbens bestyrelse, og var igennem 10 år også formand for den. Her har han bl.a. været med til at
arbejde for at sende klubbens trænere på kurser og med til at arbejde
for at en gruppe forældre kommer på dommerkurser.
I dag er Svend er med i klubhusudvalget, hvor han er den, der har det
praktiske tjans og den daglige gang i huset – og utvivlsomt den, der
bruger mest tid på BIF.
Svend og vennerne
Men de fleste kræfter, som Svend nu lægger i arbejdet hos BIF, er hos
“BIF’s venner”. Foreningens formål er at tjene penge til ungdoms
afdelingen, ofte til brug for rejser og transport, når nogle af ungdoms
holdene skal på tur til stævner. De yngre årgange har tit været til
stævne i Kalundborg, og større hold har bl.a. været til turneringer i
Italien. Her har vennernes bidrag været afgørende for at kunne sende
et hold afsted.
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Vennerne sponsorerer også sodavand til spillerne, når de har vundet
på hjemmebane – det har været omkring 500 stk. i denne sæson – og
det er altid et hold at vennerne, der laver burgere til sæsonafslutningen hos BIF.
Kræmmermarked og Garden Living
“Vennerne” har flere måder at tjene penge på til klubbens ungdoms
afdeling. På Hillerød Kræmmermarked har de i mange år haft en
“biksebod”, hvor man kan købe biksemad, mexikanske pandekager,
pastasalat og pølser. Det står på i 4 dage, hvor der hele tiden er
omkring 10 personer aktive i teltet. Svend og andre fra vennerne er i
gang allerede ugen inden, hvor teltet stilles op og gøres klar. Under
selve kræmmermarkedet er der tryk på, men til gengæld også sjovt og
skaber et godt sammenhold mellem forældre, spillere og venner.

Der kommer også aktuelle enkeltstående opgaver i den kommende tid,
som vennerne skal have hjælp til: Der
skal males i klubhuset i foråret og
senere skal buske omkring banerne
beskæres.

Facts om Svend
Svend Beeck arbejder til dagligt
som distriktschef i det internationale firma, Hoffmann Group,
hvor han sælger værktøj og
tekniske artikler til industrien.
Han har hele Sjælland, Bornholm og Grønland som sit
område. Det giver en travl
arbejdsdag og mange rejsedage om året, både i og uden
for Danmarks grænser.

Her er omkring 80 til 100 aktive fra klubben, og holdene tjener penge
til rejser og ture ved at arbejde på haveudstillingen – omkring 50.000
kr. Svend bruger selv en uge af sin ferie på arrangementet!

Og Svend håber meget at forældre fra
de nuværende ungdomshold vil melde
sig til at give en hånd med en gang
imellem.

Som fodboldspiller har Svend
altid spillet i grønt: Først i
Næstved, så Nivå og så i
Brødeskov Idrætsforening.

Brug for flere venner!
Bestyrelsen for vennerne har 7 medlemmer, hvor Svend er formand og
så er der ca. 70 mere eller mindre aktive medlemmer, som bestyrelsen
henter hjælp til, når der skal arbejdes.

Kontakt Svend
– hvis du vil med til at hjælpe vennerne
svend.beeck@live.dk
eller på 26 63 65 15

Svend er gift med Karin og har
to voksne børn og to børnebørn.

En anden af de store indtægtskilder er vennernes indsats under
“Garden Living Fair”, som hvert år afholdes i august måned i Slotshaven ved Frederiksborg Slot. Her står vennerne for alt det praktiske
arbejde med at stille hele arrangementet op, bygge hegn, køre traktor
og trailer med bl.a planter, dekorationer, skraldespande og modtage
betaling ved indgangen, rydde op og tømme skraldespande.

arbejdet, ville det være godt, hvis der
kommer flere aktive forældre til de
nuværende spillere med.

Men - der er også brug for nye venner! Mange af de aktive, som bruger
mange timer for vennerne har som Svend ikke børn, der er spiller i
klubben. Og da det er spillerne i ungdomsafdelingen, der får gavn af
16
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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

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
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Få en vurdering

HOS BRØDESKOV SPEJDERNE

Igen i år vil det være muligt at købe familiens
juletræ hos Brødeskov Gruppen. Overskuet fra
salget går til indkøb af nyt materiel til
spejderne.
Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende
weekender i november/december:

Hold da helt fest i

UVELSE
FRITIDS
CENTER
Firmaer,
organisationer,
private
(20-800 pers.)

Søndag d. 28. november

11:00 – 15:00

Lørdag d. 4. december
Søndag d. 5. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Alternative
muligheder
Rimelige priser

Lørdag d. 11. december
Søndag d. 12. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk

Lørdag d. 18. december
Søndag d. 19. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

NB! Dagens ret hver
onsdag fra kl. 18

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

OBS!

Hilsen Brødeskov Gruppe

Syng dig glad i
www.Brodeskovkoret.dk
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Nyt fra Brødeskov
lokalhistoriske forening
Vort arkiv i klubhuset holder fortsat åbent den første mandag i hver
måned kl. 16 til 18. Næste gang 6-12 o.s.v. Vi laver en historisk
udstilling i Nr. Herlev Sognegård i uge nr. 11 2011 om gårde i Brøde
skovområdet - om bygninger, marker, drift og personer.
Nærmere herom og om dage og klokkeslet, vi holder åbent, og om et
par arrangementer i tilknytning hertil, i næste nummer af Borger
avisen.

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.

Kirkegårdsnyt
Det fælles graverteam er nu kommet godt igang og er ved at få
overblik over de 4 kirkegårde: Alsønderup, Tjæreby, Nr. Herlev og
Ullerød. Tiden for granpyntning nærmer sig nu med hastige skridt og i
den forbindelse vil vi gerne orientere om at vi har valgt at udføre
denne opgave sammen så vi granpynter 1 kirkegård af gangen.
Med hensyn til mængden af gran har Stiftet fastlagt prisen på granpyntning. Det har bevirket at vi har måttet regne baglæns for at finde
ud af hvor meget gran der er penge til, hvilket bevirker at der ikke er
den samme mægde gran pr. grav sted som tidligere år.

Vedrørende kontingent
for 2010
Vi skal gøre opmærksom på, at hvis man tidligere har betalt via PBS –
så er denne aftale opsagt af Lokalbanken i august 2009 – husk derfor
at betale på anden måde. Vi arbejder på en løsning for næste års
indbetalinger.

www.hillerod-lilleskole.dk • Brødeskovvej 3 • 3400 Hillerød • 4826 6586
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Sæsonafslutning
Børn og forældre mødtes til den årlige afslutning på sæsonen hos BIF, hvor der blev spillet
fodboldturnering med både børn og forældre
på holdet, og senere havde de store børn deres
egen turnering..
Der var masser af klumpspil, ca. 50 spillere på
banen ad gangen og diskussioner med dommerne. Turneringen sluttede med straffe
sparkskonkurrence, som blev afgjort af Jens fra
2.B, som sendte det afgørende spark ind.
BIF’s venner serverede de traditionelle burgere
efterfulgt af den lige så traditionelle overrækkelse af medaljer, årskrus, præmier og hyldest
til trænere og ledere.
24
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Af Uffe Espersen

Hvad er et lokalråd
– og hvorfor?
På Hillerød Kommunes hjemmeside kan man finde denne beskrivelse af lokalråd:
”I Hillerød Kommune er der 10 lokalråd, som er geografisk afgrænsede til et
specifikt lokalområde. De fungerer som et forbindelsesled mellem borgere,
foreninger, organisationer og byrådet.
Lokalrådene er organiseret forskelligt. Nogle steder er det kun foreninger der kan
være medlem af lokalrådet; andre steder er alle borgere i et bestemt lokalområde,
medlem af lokalrådet.”
Og Brødeskov Lokalråds formålsparagraf er formuleret således:
”Brødeskov Lokalråd er til for at understøtte og formidle et aktivt fællesskab
mellem områdets beboere og foreninger. Vi varetager områdets interesser over
for politikere og myndigheder. Lokalrådet kan også være med til at formidle dit
budskab eller tage dit problem op til debat!
Brødeskov Lokalråd er et demokratisk valgt lokalråd for Brødeskovområdet med
årlig generalforsamling.”
Heldigvis er der således nogenlunde samme opfattelse af lokalrådets funktion i
Hillerød Kommune og Brødeskov Lokalråd.
Lokalrådet har altså to vigtige hovedopgaver:
• At styrke et aktivt fællesskab i lokalområdet
• At være forbindelsesled mellem lokalområdet og det offentlige
Et lokalråd har ingen selvstændig autoritet eller myndighed. Derfor kan lokalrådet
kun udføre de opgaver, som der er opbakning til blandt borgerne i lokalområdet.
Brødeskov Lokalråd gennem 40 år
Brødeskov lokalråd blev etableret i 1971 som Brødeskov Borgerforening – altså
for næsten 40 år siden – med præcist det formål at være kontaktled til de

lokalvalgte byrådsmedlemmer, som følte, at afstanden til borgerne i området var
blevet for stor efter den forrige kommunalreform, hvor Nr. Herlev kommune blev
lagt sammen med Hillerød og Slotssognet allerede i 1965.
Derudover blev en række sociale og kulturelle aktiviteter grundlagt med borgerforeningen som base. Disse aktiviteter er i tidens løb overtaget af andre aktører
bl.a. Engfesten, som spejderne viderefører og viseaftener, der nu foregår i Sognegården, eller er udskilt i selvstændige enheder som f.eks. Brødeskov Teater.
Igennem alle årene har lokalrådet efter bedste evne varetaget de to hovedopgaver nævnt ovenfor og har gennem alle 40 år udgivet Brødeskov Borgeravis som
talerør for såvel områdets borgere, foreninger og institutioner som for lokalrådets
egne aktiviteter. Borgeravisen bliver nu suppleret af webportalen www.brodeskov.net således at aktuelle emner løbende kan formidles til borgerne.
I snart 20 år har Brødeskov Borgeravis og Nr. Herlev Kirke og Sogn været udgivet i
fællesskab.
At styrke et aktivt fællesskab
Lokalrådet arrangerer med mellemrum vælgermøder, borgermøder, brødeskovkonferencer og spørgeskemaundersøgelser for at afklare borgernes og de
mange lokale foreninger og institutioners tanker, ønsker og behov, således at
dette kan indgå i lokalrådets fremadrettede arbejde, herunder kontakten til
politikere og embedsfolk.
Det har gennem årene ført til flere væsentlige resultater for området - eksempler:
• Kampen mod et Hammersholt knudepunkt siden 1973. Er stadig aktuel, nu
som fælles kamp mod hospital og station ved Hammersholt
• Etablering af fritids- og ungdomsklub i Petras Hus først i 90erne
• Cykelsti mellem Ny Hammersholt og Brødeskov Skole i -97 og mellem Uvelse
og Nr. Herlev i 2009.
• Afværgning af kompostanlæg og senere go-kartbaner på Herlevgård
• Kamp for Brødeskovhal siden 70erne – er jo stadig aktuel
• Kamp for trafiksikkerhed – i Lille Sverrig er det nu ved at lykkes
Forstættes >>
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At være forbindelsesled til det offentlige
Lokalrådet har løbende kontakt med byrådets og nu også regionsrådets politikere
og embedsfolk. Sammen med de andre 9 lokalråd har vi faste årlige møder med
byrådet for at drøfte de lokale behov.
I forbindelse med kommune- og regionsplanlægning, som forløber hvert fjerde år
etableres arbejdsgrupper, som kommer med begrundede forslag til ønskede og
evt. indsigelser mod uønskede planer for lokalområdet. Desuden er lokalrådet
høringsberettiget ved lokalplaner i lokalområdet, således at vi kan formidle de
berørte borgeres eventuelle ønsker og indsigelser hertil. Et friskt eksempel er
indsigelse mod udvidelse af flyvepladsen i Freerslev i samarbejde med naboerne.
Mange af de ovenfor nævnte eksempler på lokalt fællesskab er samtidig ledsaget af kontakt til myndigheder og politikere for at skabe forudsætninger for de
ønskede aktiviteter.
Lokal opbakning og økonomi
Et lokalråd kan kun udføre sin mission, hvis der er opbakning til rådets aktiviteter
fra borgere, foreninger og institutioner. I sig selv har lokalrådet ingen autoritet.
Brødeskov Lokalråd har heldigvis altid haft god opbakning og tilslutning, specielt
når udefra kommende omvæltninger har truet med at ændre vor dejlige område i
uønsket retning.
Brødeskov Lokalråd har valgt at være en forening, hvor medlemmerne betaler
kontingent og beslutter vedtægterne og vælger bestyrelsen, men lokalrådet
optræder som repræsentant for hele området over for omverdenen.
Der skal være et solidt økonomisk fundament for at lokalrådet kan fungere og
udgive Brødeskov Borgeravis. Derfor er det nødvendigt, at der er mange medlemmer, som betaler kontingent, og lokale erhvervsdrivende, som køber annoncer i
borgeravisen.
Det har de nu gjort i 40 år – så lad os fortsætte de gode traditioner.

DUUS

OLIEFYR & KEDELSERVICE
alt indenfor

* Årligt hovedeftersyn * Oliefyr service
Brudebuketter * Ekspert i kedeludskiftning
* Cirkulationspumper
Dekorationer/Buketter
Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

Telefon 21 21 11 09
Forfriskende anderledes
Hammersholt
Byvej 41 . 3400 Hillerød
Gå til fagmanden
Tlf. kontor 48 14 11 09 . Fax 48 14 11 30 . Tlf. privat 48 17 38 68
15
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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Sket siden sidst:

Kommende arrangementer:

Petanque-stævne.
Søndag d. 22. august afholdtes der petanque-stævne på forsamlingshusets baner. Der var indskrivning fra kl. 08.30 og spillet startede kl.
09 med 16 deltagere samt en masse tilskuere. Vores bank var til
stede, og havde sponsorgaver med og tog en masse gode billeder af
dagen. Et godt arrangement, som sluttede af med salg af grillpølser og
kaffe og kage.

Næste arrangement i huset er det årlige julemarked søndag d. 21.
november. Dørene åbner kl. 13.00, så kom og kig på de mange boder
og gør et godt køb. Der vil være salg af glögg og æbleskiver.

D. 29. oktober havde vi inviteret til fredagscafé i huset med spisning
og revy v/ det lokale revyhold. Arrangementet blev noget af et tilløbs
stykke med i alt 113 tilmeldt til spisning, så huset var fyldt godt op.
Vi havde en rigtig hyggelig og sjov aften med god mad, et veloplagt
revyhold der underholdt i ca. 1 time med sjove og musikalske indslag
fra deres “kolonihavehus” og efterfølgende kaffe og kage.

Søndag d. 12. december kl. 15 åbner vi dørene for årets juletræsfest
for børn og barnlige sjæle og alle andre. Der vil være dans om jule
træet, sang og historiefortælling. Vel mødt til en dag i børnenes og
julens tegn.
Første arrangement i det nye år bliver fredag d. 28/1-11, hvor der er
fredagscafé kl. 18.00 med spisning og vinsmagning. Så interesserer
du/I jer for vin, så er her en chance for ny inspiration.
Søndag d. 20/2-11 kl. 13.00 afholdes husets årlige generalforsam
ling. Nærmere information følger

TELEFONLISTE
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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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BRØDESKOV
BORGERAVIS
Viseaften i Sognegården

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne
og alle husstande i foreningens område

Igen i 2011 afholdes den traditionelle viseaften
i Brødeskovområdet. Det bliver som vanligt den
sidste fredag aften i februar, den finder sted. Fredag
den 25. februar kl. 18.00 i Nr. Herlev Sognegård.

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

Aftenen starter med, at man spiser sin medbragte mad. Medbring
selv både service, mad, drikke og kaffe. Herefter vil der være
underholdning af - forhåbentlig - et bredt udsnit af lokale og
andre Nordsjællandske talenter. Så derfor: kan du synge en vise,
en sang, læse et digt eller andet, så er du velkommen til at
fremføre det ved denne aften,
I år er det Mette Ryder og Poul Erik Jørgensen, der er viseværter,
og vi vil forsøge at sammensætte et varieret program for aftenen.
Har du noget, du gerne vil træde frem med noget, bedes du
venligst kontakte en af os, enten pr telefon: 48354160, eller pr
mail: metteryder@gmail.

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

Desværre fik vi ikke så mange forslag som vi havde håbet på, og vi
kunne derfor ikke udpege en egentlig vinder. Dog vil Ingvar Dybkjær
blive belønnet med to flasker vin for sit bidrag.

Distribution
ved omdeling
Bankkonto
Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
11.-18. februar 2010
Deadline
23. januar 2010
Vi opfordrer alle foreninger, klubber,
medlemmer samt beboere at notere sig
disse datoer.

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.

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
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Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Brødeskov Lokalråd

Bestyrelse:

Logokonkurrencen

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen

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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