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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Læs om

Placering af nyt sygehus, Ring 5,
ny skolestruktur, skolens nye
samlingssal, borgermøde
og generalforsamling
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Brødeskov Lokalråd

Borgermøde og
Generalforsamling
Tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.00 på Brødeskov Skole,
i den nye samlingssal (indgang fra Kollerødvej)
Borgermøde
Martin Jespersen er Uddannelses- og brobygningskonsulent, Kultur og Unge i Hillerød
Kommune. Han er også lokalrådenes kontaktperson i Hillerød Kommune. Martin vil præsentere sig som vores kontaktperson samt fortælle om status for superhospitalet i Hillerød.
Troels Brandt er formand for Foreningen Naturparkens venner. Troels vil fortælle om
planerne for en kommende ring 5 med motorvej og jernbane – samt om det spændende
alternative forslag, nemlig en ring 6, som Naturparkens Venner arbejder med.
Generalforsamling
Dagsorden i henhold til vedtægterne (Se www.brodeskov.net)
• Valg af dirigent og referent.
• Bestyrelsens beretning for den forudgående periode.
• Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående
regnskabsår til godkendelse.
• Forelæggelse af forslag til budget og størrelse af medlemskontingent
for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse.
• Indkomne forslag. Forslag skal fremsættes skriftligt og være
bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
• Valg af medlemmer til bestyrelsen (vælges normalt for 2 år).
• Valg af op til 2 suppleanter (vælges for 1 år)
• Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
• Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
• Eventuelt.
Stemmeret og valgbarhed har alle, som har tegnet medlemskab i 2010
Næste nr. (196) er på gaden ca. 25. maj - 3. juni 2011
Indleveringsfrist den 8. maj 2011 - 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

Der er grund til glæde
og der er grund til bekymring
Meget er sket siden sidste borgeravis udkom. Region Hovedstaden har besluttet
at pege på Vest1(kræmmermarkedspladsen), som den ønsket placering for det
nye superhospital i Hillerød. Nu skal miljøministeren give dispensation for stationsnærhedsprincippet, max 600 m. fra en ny S-togsstation til hospitalet, det
forventes at dispensationen gives. Det giver grund til stor glæde. Glæden skyldes
først og fremmest, at hospitalet med denne placering kan blive et aktiv for vores
område. Glæden skyldes også, at brødeskovområdet nu har fået endnu en
erfaring, der viser, at det er muligt for lokalområdets borgere at samles sam
arbejde og opnå imponerende resultater. Vi kan i øvrigt gøre opmærksom på, at
Region Hovedstaden efterlyser borgere der ønsker at deltage i en workshop den
22. februar 2011 om visionerne for det nye hospital. Læs mere på vores hjemmeside www. brodeskov.net
Den 11. januar 2011 kunne Brødeskov skole indvie deres nye samlingssal. Stort
tillykke til skolen. I kan andet sted i avisen læse om indvielsen. På www.brodeskov.net kan I læse om, hvordan der over en årrække er blevet arbejdet for en
samlingssal på skolen. Vælg menupunktet til højre: lokalrådet statusliste og klik
herefter på emnet til venstre i skemaet. Alle emner fungerer som links til uddybende informationer om det enkelte emne. Vi arbejder i øjeblikket på at få lagt
vores materiale om alle emner ind på hjemmesiden, det betyder, at der endnu
kan være links, der ikke leder til uddybende materiale, men det kommer.
Det er desuden en stor glæde, at vi nu kan præsenterer vores nye logo. Vores
dygtige designer Per Christiansen, har i samarbejde med bestyrelsen designet et
logo, som vi er meget glade for. Tak for det Per. Igennem vores logokonkurrence
har vi lært Ingvar Dybkær at kende, han har stillet sig til rådighed, som vores
husfotograf, således at Ingvar med billeder kan være med til at berige vores
borgeravis, og hjælpe til at stille skarpt på sager til medierne, når vi har brug for
det. Vi glæder os til at samarbejde med Ingvar.
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Lokalrådets økonomi giver grund til bekymring. I skrivende stund er der ikke
penge til at udgive endnu en borgeravis. Borgeravisen er udover at være en
glæde for mange borgere og et forum, hvor kendskabet til området øges, af
meget stor betydning for lokalrådets arbejde. At vi ikke har flere medlemmer end
vi har, er et tilbagevendende spørgsmål for bestyrelsen. Vi ønsker, at man som
borger vil støtte vores arbejde. Vi vil indenfor nærmeste fremtid sende nogle
løbesedler rundt og opfordrer jer til at give et bidrag gerne større end det vedtagne støttebidrag på 100 kr. Vi vil i maj måned holde en støttefest for lokalrådet
her vil vi også, håber vi, fejre hospitalets placering.
Vi har for nyligt deltaget i et møde med andre lokalråd i Hillerød, hvor dags
ordenen var samarbejdet imellem lokalrådene og Hillerød Kommune. Der er
enighed blandt lokalrådene om, at samarbejdet med kommunen ikke fungerer
optimalt. Det er vores mål og ønske, at der kan skabes nogle mere forpligtigende
rammer. I bestyrelsen har vi besluttet, at vi vil invitere foreningerne i vores
område til et møde den 24. maj 2011, hvor vi vil drøfte foreningernes liv og behov.
I vil modtage en invitation.
Vi afholder borgermøde og generalforsamling i Brødeskov skoles nye samlingssal
tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.00. Troels Brandt, formanden for Foreningen
Naturparkens Venner kommer og fortælle om Ring 5, og alternativet Ring 6. Vi
har desuden inviteret Martin Jespersen fra Hillerød Kommune. Martin Jespersen
er Hillerød Kommunes nye kontaktperson til lokalrådene. Han vil komme og
præsentere sig selv og fortælle om status for hospitalet.
Det er mit håb, at vores nye logo udover at give os et
nyt look også bringer nye tider for Brødeskov Lokalråd,
at alle vores gode ideer og ønsker kan blive realiseret
og at økonomien får det løft den fortjener.
Vi håber, at se mange af jer til borgermødet
og generalforsamlingen. Vel mødt, og med ønsket
om et godt nytår.
Formand Brødeskov Lokalråd
Annett Jakobsen
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Borgermøde om placering
af det nye hospital
Kantinen på Regionsgården dannede ramme
om borgermødet den 16. december. Omkring
200 mennesker var mødt op – på trods af det
kraftige snevejr.
Vibeke Storm Rasmussen (VSR), formand for Regionsrådet, bød
velkommen og indledte med at fortælle om baggrunden for hele
hospitalsprojektet. Målet er at sikre den bedste kvalitet i behandlingen for de ca. 300.000 borgere i Nordsjælland. Det nye hospitalsbyggeri skal leve op til moderne standarder. Der skal f.eks. være 1-sengs
stuer, og byggeriet skal opfylde tidens krav til mindre ressourceforbrug. Regionsrådet har fået tilsagn om 3.8 mia. kr. fra staten, hvilket er
mindre end man havde søgt om. På nuværende tidspunkt regner man
med at det nye hospital skal stå færdigt i 2020. VSR gav udtryk for at
Regionsrådet ønsker en åben og demokratisk proces. Borgerne vil få
mulighed for inddragelse flere steder i processen – også i den tidlige
visionsfase. Har man idéer eller kommentarer kan de sendes til
nythospitalnordsjaelland@regionh.dk
Kirsten Jensen (KJ), Borgmester i Hillerød, indledte sit indlæg med at
sige at hun er glad for at hospitalet bliver placeret i Hillerød. Hun
konstaterede også at hospitalet er ”en stor men forpligtende gave”.
Byggeriet vil uvægerligt komme til at påvirke de omkringliggende
arealer, men kan forhåbentlig blive en katalysator for vækst og
inspirere til nye samarbejder mellem offentlige og private virksomheder.
Morten Rand Jensen (MRJ), direktør i Regionsrådet, fortsatte med at
redegøre for krav og kriterier for hospitalsbyggeri. Arealkravet til det
kommende hospital er 30 – 50 ha., blandt andet fordi der skal være
plads til eventuelle senere udvidelser. Man forventer at det bebyggede
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Der var stor mediedækning i
både aviser og TV af borger
mødet, hvor Brødeskov Lokalråd
spillede en aktiv rolle med
synspunkter og spørgsmål til
Regionsrådet.

areal vil ligge et sted mellem 130.000 og 160.000 m2. Kapaciteten for
hospitalet bliver 600 indlagte patienter/dag samt 1000 ambulante
patienter/dag.
Claus Roikjer (CR), Byggechef på Nyt Hospital i Nordsjælland,
gennemgik til sidst fordele og ulemper ved de forskellige forslag til
placering af hospitalet. Kravene gælder arealstørrelse, påvirkning af
landskabelige værdier, mulighed for at placere en station indenfor den
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600 m grænse der er fastsat i Fingerplan 2007, samt tilstedeværelsen
af infrastruktur i form af veje. Ved mødet var der uddelt et kort med 10
mulige placeringer. Claus gennemgik 6 af disse, men som mødet skred
frem, stod det klart at det reelt er Øst1, Vest1 samt Alternativ2 der er
de aktuelle. For Øst1 og Alt2 er det manglen på tilgængelig infrastruktur der er ulempen – for Vest1 er det en overskridelse af stations
nærhedsprincippet på 600 m.
Herefter var der tid til spørgsmål fra salen.
Ring 5 og hospitalet
Der var en del spørgere, der interesserede sig for sammenkædningen
mellem en placering af hospitalet i Øst1 – og etableringen af Ring 5 i
den transportkorridor, der er udlagt i den nordlige ende af Allerød
kommune. Som en spørger formulerede det: ”Ring 5 bliver ikke nævnt
– den ligger bare som en skygge over det hele”.
VSR fortalte om det projekt der hedder IBU (Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen) og som er beskrevet på Regionens hjemmeside. Det går ud på at etablere en transportvej fra Sverige over en
fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør videre ad en ny
motorvej (Ring 5) gennem Nordsjælland der sluttes til sydmotorvejen
ved Køge og fortsætter til Tyskland via en fast forbindelse over Femern
bælt. VSR lagde ikke skjul på at hun var meget begejstret for dette
projekt. Hun gentog dog flere gange at IBU projektet ikke havde
forbindelse til placeringen af det nye hospital. Direkte adspurgt
erkendte hun også, at der sandsynligvis ville gå lang tid, før Ring 5 ville
blive en realitet.
Ved ansøgningen om finansiering af hospitalet (placering Øst1) søgte
Regionsrådet om 110 mio. kr. til etablering af ny infrastruktur (et
vejstykke som vil være en del af Ring 5). Disse penge blev ikke bevilget
af staten. Hvor pengene til infrastruktur så skal komme fra hvis man
vælger Øst1, kunne hun ikke svare på. Flere spørgere i salen gav udtryk
for at denne Ring 5 var et fatamorgana, og at den i hvert tilfælde ikke
ville blive etableret før hospitalet skal stå færdigt i 2020. I forbindelse
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med diskussionen af Ring 5 gjorde en spørger desuden opmærksom
på muligheden for at etablere en Ring 6 i stedet for - den skal bl.a. løbe
ad Overdrevsvejen og videre af vej 6. Danmarks Naturfredning anbefaler denne løsning fordi den ikke vil påvirke naturen lige så meget
som Ring 5, der går igennem fredede områder bl.a. i Mølleådalen.
Økonomien har også været bragt i spil i forbindelse med valg af
placering. Annett Jakobsen, formand for Brødeskov Lokalråd, bad
Morten Rand Jensen om at bekræfte at Vest1 er billigere end Øst1 –
og det bekræftede han.
Nærhed til en station – kan der søges dispensation for de 600 m?
En placering ved Vest1 opfylder ikke kravet om en maksimal afstand
til en station på 600 m. Byggegrunden ligger med den ene ende inden
for 600 m. grænsen, men fra den fjerneste ende af byggeriet vil der
være længere. Flere af deltagerne foreslog at tænke kreativt: Elbusser
der kører i pendulfart til stationen, eller muligheden for lånecykler.
Generelt er det et problem at Fingerplanen alene tænker i S-tog
stationer og ikke har medtænkt lokalbanerne, som jo er væsentlige i
forhold til den offentlige transport i Nordsjælland. Ved en placering
ved Vest1, og etablering af en ny station i skæringspunktet mellem
S-tog og Frederiksværksbanen, vil man også tilgodese de borgere der
kommer nordfra – f.eks. fra Halsnæs kommune. Flere deltagere i
Borgermødet ønskede at VSR skulle undersøge mulighederne for at
søge dispensation for 600 m. kravet.
Kl. 19 takkede VSR for et konstruktivt borgermøde og lovede at det
ikke ville blive det sidste i forbindelse med etableringen af et nyt
hospital i Hillerød.
Her i januar 2011 ser ud som om anstrengelserne har båret frugt. Der
er tilsyneladende konsensus om at pege på en placering af hospitalet
ved Vest 1, hvis man kan få dispensation fra 600 m kravet.
Læs mere om hospitalssagen på www.brodeskov.net
af Helle Proschowsky
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Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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STORT LOPPEMARKED
Søndag den 15. maj 2011 kl. 10.00
Vi samler lopper ind til et stort loppemarked den 15. maj.
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 har fået flere nye hjælpere, som vi er meget glade for, men vi vil gerne have
endnu flere. Kontakt gerne Bo for at aftale nærmere.
Der er allerede indsamlet mange ting og vi glæder os til at pakke det alt
sammen ud dagene op til den kommende store loppemarked.
Det hele sigter på, at der en dag er penge nok til en hal til glæde for hele
lokalsamfundet.
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
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Indvielse af samlingssalen
– et ’komma’ i udbygningen
af Brødeskov skole
Tirsdag den 11. januar var der officiel indvielse af den nye
samlingssal på Brødeskov skole. Forud for indvielsen ligger en
lang proces, hvor det flere gange har været tvivlsomt om
projektet overhovedet ville blive gennemført.
Først var salen på kommunens budget som en del af udbygningen – så
blev den taget af budgettet pga. besparelser – og i sidste ende kom
den heldigvis på igen. Når samlingssalen, med skoleleder Jon Jensens
ord, kun er et komma, og ikke et punktum, skyldes det at Brødeskov
skole stadig mangler en gymnastiksal – noget der blev understreget af
flere talere.
Tilbage i 2005 besluttede Hillerød kommune af Brødeskov skole skulle
være en overbygningsskole, med eleverne fra 0. til 9. klasse. Uvelse
blev en del af Hillerød kommune, og børnene fra Uvelse skole kommer
til Brødeskov skole i 7. klasse. I 2006 blev det første spadestik taget til
en omfattende ombygning af skolen. Den fløj, der tidligere havde
huset den lille aula/gymnastiksal, blev inddraget til faglokaler – og
efterlod skolen uden noget sted, hvor man kunne samles mere end 50
personer under tag. Det betød at gamle traditioner faldt bort – teaterforestillinger, fælles morgensang om fredagen, skolefester m.m. Med
den nye samlingssal bliver det muligt at tage nogle af de gamle
traditioner op – og opfinde nogle helt nye. Et af de nye tiltag er at det
bliver muligt for eleverne at købe mad i samlingssalen. Maden bliver
leveret udefra af firmaet AT Gourmet.
Den nye sal er rummelig og lys, med højt til loftet og god akustik. Det
fik deltagerne til indvielsen indtryk af ved de mange musikalske
12

Byrådspolitikere, skolens personale og andre deltagere ved indvielsen af samlingssalen glæder sig over
at den nu endelig er en realitet.

indslag fra elverne. Steen Knuthsens kor sang, 5B optrådte med to
flotte numre og Savannah Espersen Weaver fra 8. E sang to smukke
sange, hun selv havde skrevet. Borgmester Kirsten Jensen refererede i
sin tale til skolebestyrelsens ”Skriv et postkort til skolen”- arrangement for 5 år siden. Dengang blev forældrene bedt om at foretage en
mental rejse i tiden og beskrive Brødeskov skole, sådan som de
ønskede at den ville se ud i år 2012. Noget af det, der gik igen i
postkortene, var forældrenes ønske om at der 2012 ville være en sal,
der kunne fungere som samlingspunkt for lokallivet i hele Brøde
skovområdet. Det er nu blevet en realitet – og så allerede i 2011!
Rikke Macholm, formand for børne- og familieudvalget i Hillerød
kommune beskrev tilblivelsen af samlingssalen som en lang og hård
proces. Inden man gik i gang med byggeriet, spurgte kommunen
skolebestyrelsen om man helst ville have en samlingssal eller en
gymnastiksal? Skolebestyrelsens svar havde mindet Rikke Macholm
om Peter Plys’ svar på spørgsmålet om han helst ville have en sylte
tøjsmad eller en honningmad? ”Jeg vil gerne have både syltetøj og
honning”, svarede Plys, ”men jeg kan godt undvære brødet”! Med andre
ord – skolebestyrelsen på Brødeskov skole ville gerne have både en
samlingssal og en gymnastiksal. Det ønske er der stadigvæk. >>>
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Ovenfor: Samlingssalen set
udefra, med indgangspartiet
vendt mod Kollerødvej.
Til højre. Brødeskov skoles
kor underholdt med sangen om
den lille trommeslager.

På nuværende tidspunkt transporteres alle elever til Uvelse Fritids
center i busser, hver gang de skal have gymnastik, og det er både dyrt,
besværligt og tidskrævende.
Gymnastiksal eller ej - skolebestyrelsens formand, Tine Skafte, udtrykte stor glæde over at vi nu kan tage den dejlige samlingssal i brug.
Også hun mindedes den langstrakte proces, hvor der både blev skrevet
masser af læserbreve og afholdt en stor demonstration på torvet for
at få samlingssalen tilbage på kommunens budget. Inventaret, borde
stole osv., blev der ikke plads til i kommunens endelige bevilling.
Pengene hertil er taget ud af skolens budget og det har haft konsekvenser. Også skolebestyrelsen mener klart at salen er et komma
– og ikke et punktum i udbygningen.
af Helle Proschowsky
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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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Generalforsamling i
Brødeskov’s Venner
Brødeskovs Venner indkalder til generalforsamling onsdag d. 29 marts kl
19,30 i Brødeskov’s klubhus, Kollerødvej 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.
Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag sendes til formanden. Svend Beeck,
Gl. Frederiksborgvej 9, 3400 Hillerød. 4 dage før generalforsamlingen.
Hilsen Brødeskov’s Venner
Svend Beeck

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
16

k

edre
na
bria.
dal
3
r.dk

nør
e
r
p
e
r
Ent

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

nsen
J
a
i
t
s
i
Chr

sen
istian
r
h
C
J ø rn
en 7
Bygad lev
er
Nr. H erød
Hill
3400
59
50 00
1
5
l
i
68
Mob
24 75
8
4
t
a
v
Pri
beton
Jord & nlæg
&a
Kloak res
Udfø

www.akuzoneklinik.dk
Medlem af PA Medlem af FDZ
Klinikken er under tilsyn af en læge

oo
shamp
&
r
ter
e
u
m
cre
r og r
Lækreurlige råvareave
af nat fra egen h
holt
i Ha
utikken
g gårdb

mmers

aftal
– 13 el.
0
1
e
g
rda
ån
Åben lø
ilefletr, h
p
,
r
e
k
k
e
kvarell
ere smy
Endvid vet papir, a
VEJ 4
Besø

T BY
RSHOL 71
E
M
M
3
HA
48 17 0

17

Foreningen Brødeskovhallen
indkalder til
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler, Kollerødvej 1

Tirsdag d. 22. marts kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest
14 dage
inden generalforsamlingen.
Forslagsstillere skal være til stede på Generalforsamlingen for at få
behandlet forslaget.
Henvendelse til
Formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, 3400 Hillerød.
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Få en vurdering
Hold da helt fest i

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

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
NB! Dagens ret hver
onsdag fra kl. 18

OBS!

Syng dig glad i
www.Brodeskovkoret.dk
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Ring 5
En ny ring 5 motorvej har igennem den senere tid være et
aktuelt emne. Transportkorridoren er et 1 kilometer bredt bælte
der er reserveret fra Køge til Helsingør.
Hvis det besluttes at anlægge Ring 5 inddrages arealet i transport
korridoren. I pressen har vi kunne læse at et enigt Regionsråd ser et
stort behov for at anlægge Ring 5.
Når Ring 5 omtales ses det i sammenhæng med den faste Femernforbindelse og en vision om en fast forbindelse over Helsingør
Helsingborg. Debatten er i gang. Er der overhovedet et behov for en
Ring 5, og hvem vil have glæde af en sådan forbindelse? Er det i høj
grad svenskerne?
Danmarks Naturfredningsforening i Allerød inviterede i november
formanden for Naturparkens Venner, Troels Brandt, til at oplyse om
Ring 5, samt fremlægge et muligt alternativ nemlig Ring 6. Ring 6 vil
på en stor del af strækningen kunne anlægges, hvor der i forvejen er
etableret vej (vej 6). Troels Brandt opfordrede borgere til at tage aktivt
del i debatten og sætte spørgsmålstegn ved om Ring 5 er den rigtige
løsning.
Der har netop været afholdt et borgermøde på Allerød Rådhus, hvor
temaet var Ring 5. På mødet deltog foruden Troels Brandt, projekt
leder i IBU Øresund Henrik Sylvan. Projekt IBU-Øresund (Infrastruktur
og byudvikling Øresund) er et nu afsluttet projekt(sluttede 31. december 2010). Deltagere i projektet var repræsentanter fra Region Skåne.
Et af projektets mål var at analysere og beskrive forslag til fremtidige
trafikløsninger for hele regionen. Desuden deltog, ass professor på
RUC Per Jespersen, og planarkitekt for Skåne Tine Utzon-Frank.
Herudover var der politikere fra de fleste partier i Folketinget.
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Henning Wowern, Tornebjerggård i Børstingerød, har skrevet referat fra
mødet. Det kan læses på brodeskov.net.
Ifølge Henning Wovern var én af hovedkonklusionerne på mødet, at
flere i det politiske panel og de faglige personer, der har arbejdet med
Øresunds-regionen er begejstret for en H-H forbindelse og Ring 5 helt
til Køge, uden at gøre sig tanker om, hvad dette mega-anlægsarbejde
skal gavne Nordsjælland.
For halvdelen af beløbet eller for ca. 26 milliarder kunne man udvide
Øresundsbroen til det dobbelte og hægte den sammen med motorvejene, der allerede findes på begge sider af sundet. Men udvidelsen
burde kun finde sted, hvis der er behov for det, hvilket ingen af tallene
kunne gøre rede for.
Læs hele referatet på brodeskov.net
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Nye tider på Brødeskov skole
pr. 1. august
Mandag den 24. januar var der debat og orienteringsmøde
på Brødeskov skole om de nye skoledistrikter i Hillerød kommune. De nye distrikter betyder, hvis kommunalbestyrelsen
endeligt vedtager det, at Brødeskov skole bliver lagt sammen
med Uvelse- og Gørløse skoler til en skole med en skoleledelse
og een skolebestyrelse. Det betyder også valg til ny skole
bestyrelse inden august måned.
På mødet fortalte formanden for skolebestyrelsen på Brødeskovskole Tine Skafte
Nielsen blandt andet at baggrunden for ændringerne er at skolerne i Hillerød
endnu engang skal skære i budgetterne, denne gang 7 millioner kroner. Det
betyder en besparelse for hver enkelt skole på 4, 1 %. Da Brødeskovskole i for
vejen er en af de billigste i kommunen, vil selv en lille procentvis besparelse
ramme hårdt. Skolen underviser allerede på både mellemtrinnet og i udskolingen
på det mindste lovlige timetal. En stor bekymring er besparelsen og en ressource
tildelingsmodel der er baseret på mange elever i klasserne. Det er svært at levere
på landet, hvor vi jo i sagens natur er færre mennesker.
Tine Skafte Nielsen oplyste endvidere at sammenlægnigen vil betyde at udover
at Uvelse sender elever til Brødeskov skole i 7-9. klasse vil Gørløse gøre det
samme. Der har mellem de tre skolebestyrelser været enighed om at elever ikke
bør flytte frem og tilbage mellem matriklerne. Brødeskov skolebestyrelse har
meldt ud at det er acceptabelt, hvis børn i 6. og til nød 5. klasse skal overflyttes
til overbygningsskolen - Brødeskov. Skolebestyrelsen ved ikke om det bliver
sådan. Der er en risiko for at jeres børn kan blive sendt til de andre skoler i
distriktet for at fylde klasser op fortalte hun. Vi er på det foreliggende grundlag
meget bekymrede for den fremtidige situation i et nyt skoledistrikt syd. Tine
Skafte Nielsen sluttede af med at opfordre til engagement til det kommende
valg til skolebestyrelse.
Der var flere indlæg fra tilhørerne, der forholdte sig til risikoen for frafald til
privatskolerne, hvor der ikke er risiko for skift mellem flere skoler. Et frafald der
yderligere vil svække den lokale folkeskole.
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Skoleleder Jon Jensen orienterede om baggrunden for de planlagte ændringer,
hvor det er meningen at de 14 skoledistrikter Hillerød nu er opdelt i, fremadrettet
skal være 7. Rationalet for sammenlægningerne af skolerne at opnå bedre
ressourceudnyttelse, økonomisk mere robuste skoler, bedre faglige miljøer, flere
muligheder for at arbejde på tværs, samt på sigt flere undervisningstimer. Han
fortalte at skolelederen for det nye distrikt endnu ikke er udvalgt. En af opgaverne for den nye skoleleder bliver at beslutte om der eksempelvis skal være huller
i klasserækken på en af skolerne/matriklerne, det bliver også skolelederen der
afgør hvornår der skal være skoleskift og om en skole/matrikel skal afdelings
opdeles.
Undervejs blev det fra forældrer side resoneret at politikerne har flyttet de
upopulære beslutninger til skolelederne.
Medlem af Børnefamilieudvalget Peter Nisbeth forklarede at politikernes motivitation til ændringerne blandt andet bunder i at der bliver færre børn, og at der
bliver færre resseourcer. Det er politikernes tanke at man med den nye struktur
lokalt får flere muligheder for føre ideer ud i livet. Målet er mere undervisning,
fortalte han.
Der er fra Brødeskov skolebestyrelse sendt et høringssvar til Børnefamilie udvalget, dette kan læses på www.brodeskovskole.dk
Af Ib ishøj Nielsen, Skolebestyrelsen på Brødeskov skole
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Brødeskov Lokalråd
har fået nyt logo

I år er det 40 år siden at Brødeskov Borgerforening blev dannet, og
Brødeskov Lokalråd, som er en forlængelse af foreningen, har
besluttet af det er en god lejlighed til at få et nyt logo, der kan
være med til at markere lokalrådet for os selv og omverdenen.
Det nye logo for Brødeskov Lokalråd kan ses som en cirkel af sten,
som man i gamle dage sad og holdt rådsmøder på. Her sad landsbyens indbyggere og tog beslutninger i fællesskab.
Men man kan også se en anden symbolik i logoet. Vores område er
bl.a. karakteriseret ved at være en række små landsbysamfund syd
for Hillerød, som er spredt over et stort areal – men alligevel har et
fællesskab om skole, idræt, natur og kultur.
De seks sten symboliserer fra venstre mod uret Nr. Herlev, Brøde
skovparken, Hammesholt, Ny Hammersholt, Hestehave og
Freerslev.
Logoet er designet af Per Christiansen
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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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Udstilling ”Gårde i Brødeskovområdet 1785 til vor tid
– Historisk udvikling, bygninger, marker, drift og mennesker”
i Nr. Herlev Sognegård 15-20 marts 2011.
Vores gårdgruppe på seks medlemmer har især i de sidste 3-4 måneder
indsamlet fotos og materiale fra områdets cirka 45 gårde. Vi vil vise noget fra
alle disse gårde, men hen ved en tredjedel blive grundigere behandlet. Vi vil
desuden udstille kopier af gamle kort.
Nok vil vi vise, hvordan gårdene ser ud i dag, men hovedvægten – det vi
egentlig vil – bliver at beskrive og illustrere livet på gårdene gennem 1800- og
1900-årene før cirka 1960-70. Vi ved nok alle, hvordan næste alle gårde
udnyttes i dag, til fritidslandbrug, udlejning, håndværk, oplagring, let industri
o. s. v.  Men før dette historiske brud levede de fleste beboere i vort område
på en ganske anden måde, som kun de ældste af os har kendskab til.
Ganske mange mennesker, der i dag bor rundt omkring på Sjælland, stammer
fra vort område eller er måske født på en af disse gårde. Vi har fået en del
henvendelser fra sådanne folk, som nu interesserer sig for deres rødder og
vort område. Men de fleste kan vi ikke kontakte direkte. Her er vi henvist til
jeres – læsernes – velvilje. Fortæl fra ”mund til mund” hvad der nu foregår i
vores sognegård. Vi vil gerne prøve at hjælpe de, der stiller os lokal- eller
slægtshistoriske spørgsmål, hvis vi kan. Og vi tager gerne imod fotos, arkivalier og oplysninger i det omfang den beskedne plads i vort arkiv rækker.
Sådanne samtaler kan foregå under jeres besøg på vort udstilling. De kan
også foregå ved besøg på vort arkiv i B. I. F.`s klubhus, Kollerødvej 1, mødelokalet på 1. sal, hvor vi har åbent den første mandag i hver måned kl. 16 til 18.
Nedenfor er nævnt 6 åbningsdage, hvoraf de 2 med arrangement. Disse 2
arrangementer vil indeholde to korte foredrag. Hovedtaler bliver Orla Svendsen, som taler ca. ½ time om samme emne som udstillingens titel i overskriften. Anders Bohn vil forinden, kort, ca. et kvarter, tale om tiden før 1785, om
landsbyerne og deres gårde fra middelalder til udskiftningen.
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Billeder fra udstillingen:
Til venstre Storebækgård i Hammersholt
og til højre Rødskinnegård i Nr. Herlev

Der er gratis adgang for alle, medlemskab er ikke påkrævet.
Programmet i Sognegården er:
Tirsd. 15.3.: Åbent med vagt kl. 15 til 17.
Onsd. 16.3.: Åbent med vagt kl. 15 til 17.
Samt kl. 19 et arrangement med foredrag.
Torsd. 17.3.: Åbent med vagt kl. 15 til 17.
Fred. 18.3.: Åbent med vagt kl. 15 til 17.
Lørd. 19.3.: Et arrangement kl. 14 i 2-3 timer med foredrag.
Sønd. 20.3.: Åbent med vagt kl. 11,30 til kl. 14.
Vi håber, at rigtig mange vil aflægge et besøg på udstillingen.
Brødeskov lokalhistoriske forening.

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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Hvilke sager arbejder Brødeskov L
Emne

Start

Initiativ

Nyt Hospital i Hillerød

2009

Region - kommune
Brødeskov Lokalråd

Trafik i Ll. Sverige
(fartdæmpning/cykelsti)

2008

Ll. Sverige gruppen

Fiberkabler og luftledninger

Februar 2010

Borgerhenvendelse

Udvidelse af antallet af
flyvninger fra Freerslev
Flyveplads

Juni 2010

Henvendelse fra borgergruppe

Se den fulde statusliste på www.brodeskov.net
Distribuering af Borgeravisen
Vi har ikke længere en aftale med BIF om distribuering af Borgeravisen. Denne
avis uddeles af frivillige. Hvis du har tid og lyst til at tage en rute og måske få en
snak med borgerne i området, bedes du skrive til Lokalrådets bestyrelse på
bestyrelsen@brodeskov.net eller ringe til et bestyrelsesmedlem. Vi ser frem til
at høre fra dig.
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v Lokalråd med?
Hvor er sagen nu

Hvad skal gøres

Et flertal i Region Hovedstaden peger på
en placering ved Overdrevsvejen.
Miljøministeren skal dispensere for
stationsnærhedsprincippet

Følge processen. Alle borgere har
mulighed for at deltage i en
workshop om visionerne for det
nye hospital. Den afholdes 22.
februar 2011

Politiet er forbeholdne overfor gummi
bump, Miljø og Teknik har bedt forvalt
ningen tage kontakt til politiet.

Fastholde forvaltningen

En borger har holdt møde med Uvelse
Lystrup Bredbåndsforening. Uvelse Lystrup
Lokalråd har sendt støtteskrivelse til
Brødeskov Lokalråd. Miljø og Teknik
udvalgsmøde den 1. dec. Udvalget ønsker
at der etableres et budgetpunkt til budget
2012 vedr. trækrør til fibernet.

Der skal ses på muligheden for at
nedsætte en arbejdsgruppe

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

Sagen behandles i Hillerød kommune. Kontakt eventuelt Hillerød
Kommune

Viseaften...

Husk, at der er viseaften i Nr. Herlev Sognegård d. 25. 2. kl. 18.00. Hvis I har
noget, I gerne vil optræde med, kan I stadig nå at melde jer til hos Poul Erik og
Mette, som er arrangører på tlf 48354160 eller mail: metteryder@gmail.com .
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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Siden sidst
Der har været holdt julemarked samt juletræsfest i forsamlingshuset.
Begge arrangementer var vel-besøgte og vellykkede arrangementer
- julemarked med mange spændende boder og mange kunder, så der
var tilfredshed med salget og juletræsfesten med ca. 30 børn med
familie - en rigtig juletræsfest med nissepige, sanglege, godteposer,
glögg og æbleskiver o.s.v.
Og første arrangement i 2011 i huset har allerede været afholdt.
Det var fredagscafé med vinsmagning d. 28/1. Et hyggeligt og
velbesøgt arrangement med smagning af 8 vine og efterfølgende
spisning.

Kommende aktiviteter i 2011
Søndag d. 20.2. kl. 13.00: Generalforsamling
Søndag d. 6.3. kl. 14-17: Fastelavn med tøndeslagning
Lørdag d. 2.4. - søndag d. 3.4.: Arbejdsweekend
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Fredag d. 15.4.: Fredagscafé/familiecafé kl. 18.00
Lørdag d. 25.6.: Midsommerfest
Søndag d. 14.8.: Loppemarked
Søndag d. 11.9.: Pentanguestævne, indskrivning kl. 08.30
Fredag d. 28.10.: Fredagscafé/oktoberfest kl. 18.00
Søndag d. 20.11.: Julemarked
Søndag d. 11.12.: Juletræsfest

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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Brødeskovkoret har
40 års jubilæum i 2011
Vi er 25 glade sangere som i år kan fejre Brødeskovkorets 40 års jubilæum.
Koret er i sin tid blevet til på opfordring af tidligere formand for Brødeskov
Borgerforening og borgmester i Hillerød  -Valborg Sandberg.  Gennem de 40
år har koret haft mange dygtige dirigenter, der hver har sat deres præg på
koret. Korets nuværende dirigent er Maiwy Frimand Meier, som vi er meget
glade for.
Valborgs bedre halvdel Jørgen, har som formand gennem de 40 år holdt
sammen på  de mange glade sangere og dirigenter. En stor præstation, som
vi nu kan fejre med forskellige arrangementer i år.
I foråret er planlagt 2 koncerter, dels i Slotsarkaderne i Hillerød (tidspunkt
endnu ikke fastlagt) og dels i Nyord Kirke på Nyord ved Møn den 29. maj
2011. I november måned får koret besøg fra Finland af vort venskabskor
siden 1985: Lovisakören, og sammen med dette kor vil vi bl.a. holde en
koncert i Nr. Herlev Kirke.
Brødeskovkoret kan altid bruge sangere med lyst til at deltage i et dejligt
fællesskab hvor sang og musik skaber godt humør. Vi øver hver torsdag i
Nørre Herlev sognegård. Kom og hils på os, vi bider ikke!
Du kan kontakte Ole Nisbeth- tlf. 54 43 61 86
eller Jørgen Sandberg  tlf. 48 26 01 53.
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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, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv,
mobil 4157 3053.
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
27. maj - 3. juni 2011
Deadline
8. maj 2011
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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