
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Nyt om den trafikale situation i 
 området, på besøg hos Hanebjerg 
Skyttecenter, mød Lilleskolens  
nye leder, nyt om idrætshallen i 
 Brødeskov mm. Og så holder  
Lokal rådet generalforsamling  
d. 11. marts

BORGERAVIS
området, på besøg hos Hanebjerg 

F E B R U A R  2 014 

N R . 2 07  •  4 4 .  Å R G A N G    

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



Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Alle dage: 07.00-20.00

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

Køb en annonce her 
for kun 1.400 + 
moms pr. år

Køb en annonce her 
for kun 1.400 + 
moms pr. år



Støt dit lokalråd!
Det er tid til at indbetale kontingent for 2014.

100 kr. dækker hele husstanden og 50 kr. dækker medlemskab for en 
person. Foreninger kan være medlem for 200 kr. 

Beløbet indsættes på konto: 6300 – 1583230. Øvrige støttebidrag er 
også meget velkomne.

Lokalrådets bestyrelse håber at du vil støtte vores arbejde med at 
 repræsentere området overfor Hillerød Kommune. Vi modtager ikke 
 økonomisk støtte fra kommunen, så dit kontingent er en forudsætning for  
at vi kan udgive Brødeskov Borgeravis.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker vores støtte  
i en sag.  Du kan sende en mail til Bestyrelsen@brodeskov.net

Bestyrelsesmedlemmer med kontaktoplysninger findes længere inde i 
bladet.
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Næste nr. (208) er på gaden 16. - 23. maj 2014.
Indleveringsfrist den 27. april 2014 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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N Y T  F R A  L O K A L R Å D E T

Trafikale spørgsmål 
fylder stadig meget  
– også i 2014

Et nyt år ligger foran os, og med det en masse aktiviteter i vores 
lokalområde. Der skal holdes møder, skrives høringssvar og meget 
mere. Som altid vil vi gerne have flere og nye kræfter til at deltage i 
lokalrådets arbejde. Hvis det kunne være noget for dig, så skriv en mail 
til bestyrelsen@brodeskov.net eller duk op til vores generalforsamling 
- se opslag m.m. andetsteds. 

Dialogmøde
Den 19. februar deltager lokalrådet i et dialogmøde mellem Hillerød 
kommune og alle de andre lokalråd. Disse dialogmøder er en fast 
tilbagevendende begivenhed, og de plejer at være inspirerende. I år 
har Hillerød kommune bedt alle lokalråd om at forberede et kort oplæg 
med ”en god historie”. Det kan f.eks. handle om hvordan det lykkedes 
at samle lokalområdet om et initiativ, at påvirke en sag, eller lignende. 
Brødeskov lokalråd har heldigvis mange gode historier at tage af, og vi 
glæder os også til at høre gode historier fra de andre lokalråd. 

Brødeskovhal og cykelsti
Projekteringen af den længe ventede Brødeskovhal er så småt gået i 
gang. Der har været afholdt det første opstartsmøde med deltagelse 
af Hillerød kommune, BIF og Brødeskov lokalråd og i løbet af foråret vil 
der blive nedsat en decideret arbejdsgruppe. Der er stadig mange 
spørgsmål der skal afklares – men overordnet set er det yderst positivt, 
at processen nu er i gang. Du kan læse mere om planerne for 
etableringen af en Brødeskov hal andetsteds i bladet. Arbejdet med 
cykelstien mellem Ny Hammersholt og Allerød er i fuld gang – og det 
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kan ikke undgå at give nogle udfordringer på Gl. Frederiksborgvej. Det 
er ikke nogen fornøjelse så længe anlægsarbejdet står på, men 
forhåbentlig ender vi med at få en cykelsti som bliver til glæde for alle. 

Trafikspørgsmål fylder meget
Spørgsmål vedrørende trafikken er et af de emner, der igen og igen 
lander på Lokalrådets bord. Ved sidste års generalforsamling fik 
lokalrådet f.eks. i opdrag at gøre noget for at bedre trafikken i Bygaden 
i Nr. Herlev. Det er ikke en ny problemstilling – og lokalrådet har 
tidligere været i dialog med kommunen om det. Bygaden er smal og 
delvist uden fortov, bussen kører igennem og det er også den vej 
skolebørnene skal gå, når de skal til og fra stationen. Der er gennem-
kørsel forbudt skilte i begge ender, men de bliver ikke respekteret –  
f.eks. kører en del bilister den vej igennem, for at undgå de nye bump 
på Lyngevej. 

Med henblik på at finde en brugbar løsning på problemerne, blev der i 
december måned afholdt vejsyn i Nr. Herlev, og det var virkelig noget 
Lokalrådet satte pris på. Det, at kunne tage en dialog om de trafikale 
udfordringer på stedet giver meget mere mening end endeløse 
skriverier frem og tilbage. Du kan læse mere om hvad der kom ud af 
vejsynet andetsteds i bladet.

God læselyst! 

Lokalrådet    
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Det kan føles som om der er meget lang tid til Pinse – men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil med på årets pinsetur, der 
arrangeres af Nr. Herlev kirke og Brødeskov lokalråd i fællesskab. 

Vi mødes ved sognegårdens P-plads, og kører i samlet trop til Sol-
rødgård, Lyngevej 2 (man kan selvfølgelig også springe på cyklen, og 
nyde den nye cykelsti langs Lyngevej, bare man er fremme 7:15). 

På Solrødgård møder vi Preben Dissing, der er projektleder i Hillerød 
Forsyning. Han vil tage os med på en tur langs Slåenbækken og 
Havelse å, og videre hen over vådområdet ved Novo på den anden side 
af Overdrevsvejen.  Vi skal høre om planerne for aealet, der bl.a. 
omfatter etablering af nyt rensningsanlæg, genbrugsplads og kraft-
varmeværk baseret på geotermi. Efter turen er der fælles morgenmad 
i sognegården, inden vi går til Pinsegudstjeneste. 

Tilmelding er ikke nødvendig

Da turen foregår i vådområder  
vil robust fodtøj/gummistøvler  
nok være en fordel

Vel mødt! 

”Naturen før og efter 
etablering af det nye  
kraftvarmeværk” 
Pinsetur søndag den 8. juni kl. 7.00

NY ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK 22.04.2013

HELHEDSPLAN, MÅL 1:1500
TEGNING: A0, 840X1189MM

SOLRØDGÅRD
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Dagsorden ifølge vedtægterne (se brodeskov.net)
•	 Valg	af	dirigent	og	referent.	
•	 Bestyrelsens	beretning	for	den	forudgående	periode.	
•	 	Forelæggelse	af	det	reviderede	regnskab	for	det	forudgående	

regnskabsår til god kendel se.
•	 	Forelæggelse	af	forslag	til	budget	og	størrelse	af	medlems-

kontingent for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse.
•	 	Indkomne	forslag.	Forslag	skal	fremsættes	skriftligt	og	være	

bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen.

•	 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 medlemsskab i 
2013 eller 2014. 

Forslag sendes til Bestyrelsen@Brodeskov.Net eller  
René Bo Andersen, Gl. Frederiksborgvej 84.

Mød op og vær med!

Brødeskov Lokalråd  
Generalforsamling
Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.30 i BIFs lokaler, 
Kollerødvej 1.

NY ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK 22.04.2013

HELHEDSPLAN, MÅL 1:1500
TEGNING: A0, 840X1189MM

SOLRØDGÅRD
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I november måned startede anlægsarbejdet for alvor, med at anlægge 
den kommende cykelsti fra kommunegrænsen til Allerød og hen til 
Slettebjerget.
 
Inden dette arbejde kunne gå i gang havde der været en længere 
forløb med valg af løsning, et dialogmøde, udarbejdelse af detail-
projekt med dertilhørende udbudsmateriale.
 
Udbudsmaterialet blev sendt ud til 6 entreprenører, hvor Druedals-
vejens Entreprenørforretning gav den laveste pris på opgaven.
 
De første arbejder har primært skulle klargøre strækningen, inden 
selve gravearbejdet og anlæg af stien kan etableres. Det drejer sig om 
arkæologiske undersøgelser, rydning for træer mv. Omlægning af de 
ledninger, TDC, Dong, vand mfl. der ligger i arealet efter gæsteprin-
cippet.
 
Derudover skulle vejen flyttes ved Gl. Frederiksborgvej 88, så der kan 
blive plads til stien.
 
Mange af disse arbejder er nu ved at være på plads, så etablering af 
stien nu tager form for alvor. Hvis ikke vinteren for alvor sætter ind, 
forventes det, at stien er klar til åbning omkring den 1. juni.
 
Kommunen forventer, at afholde et åbningsarrangement i denne 
forbindelse.

Info fra Hillerød Kommune 
om cykelsti langs  
Gl. Frederiksborgvej
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Brødeskovkoret har fået ny dirigent, Dorthe Johansen 
på 48 år.

Dorthe er konservatorieuddannet, har haft flere 
voksen- og børnekor, er musiklærer på Det 
alternative rytmiske konserrvatorium og har et 
stort repertoire.

Brødeskovkoret vil meget gerne have flere 
 kormedlemmer, specielt tenorer og alter.

Henvendelse herom kan ske til formanden,
Jørgen Sandberg på tlf:  2195 0153.

Ny dirigent til Brødeskovkoret

Kommunen er i fuld gang med arbejdet med cykelstien ved Gl. Frederiksborgvej.



Tekst og foto Helle Friis Proschowsky
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Borgeravisens udsendte besøgte skyttecenteret i december - i selskab 
med Jens Böcher, der er en af de borgere fra Nr. Herlev, der har følt sig 
generet af støjen. Vi fik en guidet rundtur på Skyttecenteret af 
formanden for skyttecenteret, Per Munk, som selv er bosiddende i  
Nr. Herlev. 

Et center med mange brugere
Per fortæller, at der oprindeligt lå en grusgrav der, hvor skyttecenteret 
er placeret. Der er 8.800 sportsskytter som medlemmer, fordelt på ca. 
75 foreninger i Nordsjælland, der primært benytter centret. Derudover 
benyttes det af jægere og ansatte inden for f.eks. politiet. Bygn-
ingerne bruges desuden til kurser, træning af instruktører m.m. Den 
længste skydebane på centeret er 300 m. Her skydes med rifler, og 

Hanebjerg Skyttecenter
Hanebjerg Skyttecenter ligger placeret i trekanten 
mellem Nr. Herlev, Gørløse og Uvelse. Centerets aktiv
iteter kan ikke undgå at lave støj – og det kan godt 
sætte det gode naboskab på prøve. I de omkringliggen
de landsbyer er der et udtalt ønske om at sænke 
støjniveauet og mindske frekvensen af skyderi. 
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skytterne skyder ud igennem såkaldt ”lydsluser” som tager en del af 
støjen. Herudover er det etableret U-formede jordvolde omkring alle 
baner, og disse volde er netop nu ved at blive forbedret. Støjvoldsprojek-
tet (der tidligere har været beskrevet i Borgeravisen) skal være færdigt i 
september 2014 - ellers kan centeret ikke få forlænget sin miljøgodken-
delse. Det er bl.a. et krav, at støjbelastningen hos de nærmeste naboer 
ikke må overstige 75 db. 

Vejrenovering er på budgettet
Der mangler endnu at blive flyttet rundt på noget af jorden, før voldene 
er færdige. Der skal også plantes tjørn på ydersiden af voldene, og 
opsættes et bestemt antal advarselsskilte, for at forhindre at nogen 
uforvarende kommer til at forcere voldene og gå ind på skydebanerne. 
Etableringen af jordvoldene har givet anledning til en del polemik, bl.a. 
på grund af den meget tunge trafik på vejene omkring skyttecenteret. 
Vejene var i forvejen ikke gode, og lastbiltrafikken gjorde det ikke bedre. 
Heldigvis er der afsat penge til en renovering af Kurreholmvej og 
Hanebjergvej i Hillerød kommunes budget for 2014 til 2017 – hvilket 
Brødeskov Lokalråd også udtrykte glæde over i sit høringssvar (du kan 
læse hele høringssvaret på www.brodeskov.net). 

Håber på tilladelse til lyddæmpere
Per Munk håber at der snart bliver givet tilladelse til at anvende lydd-
æmpere til jagt i Danmark – ligesom det er tilfældet i f.eks. Sverige og 
Norge. I Danmark har politikerne været nølende i forhold til at tillade 
brugen af lyddæmpere af flere årsager. Nogle mener, at lyddæmpere på 
jagtrifler vil gøre det nemmere at drive krybskytteri, men erfaringer fra 

Jens Böcher fra Nr. Herlev (tv) og 
formand for skyttecentret, Per Munk 
(th), der også selv bor i Nr. Herlev.



12

Sverige og Norge viser, at det ikke er tilfældet. Lyddæmpere er for 
nylig blevet tilladt til banebrug, men Per vurderer, at en generel 
tilladelse vil forøge antallet af personer, der køber en lyddæmper til 
deres riffel, betragteligt. Der kommer en del jægere på skyttecenteret 
– dels for at forbedre deres skydeevner og dels for at ”skyde deres 
rifler ind”. Man indskyder en riffel for at få indstillet kikkertsigtet 
korrekt, og det gøres normalt forud for hver jagtsæson. De kommende 
jægere, der skal aflægge prøve for at erhverve jagttegn, kommer her 
også – ligesom politiet, der træner for at holde deres skydefærdighed-
er ved lige. En betjent skal skyde minimum 50 skud om året for at 
opretholde retten til at bære våben – og den kvote bliver heldigvis ikke 
opfyldt i tjenesten! 

Pistoler og historiske våben
Skyttecenteret råder også over et par 25 meters pistolbaner. Her 
kommer bl.a. en række personer der er interesserede i historiske 
våben - med deres gamle våben, som skyder med ”sortkrudt” (hvilket 
farven på området omkring skydesluserne bærer tydeligt præg af…)  
En enkelt søndag i december var hele skyttecenteret således fyldt 
med historiske våben og deres entusiastiske ejermænd. De historiske 
våben indtog skyttecenteret i forbindelse med Ole Bornedals filmati-
sering af Danmarks nederlag ved Dybbøl i 1864. Filmen er ellers 
optaget i Tjekkiet, men geværlydene var ikke, som de skulle være, og 
derfor blev der lavet nye lydoptagelser til filmen på Hanebjerg skytte-
center. Så lyt efter en ekstra gang, hvis du skal ind og se filmen, når 
den får præmiere! 

En del af DGI
DDS Nordsjælland er fusioneret ind i DGI Nordsjælland på linje med de 
andre sportsgrene pr. 1. januar 2014. Det væsentligste formål med 
Hanebjerg er dog fortsat muligheden for at sportsskytter kan opre-
tholde deres træning og deltage i de store stævner, der afholdes et 
par gange årligt på Hanebjerg Skyttecenter. Her kommer skytter fra 
hele Danmark, og fra andre europæiske lande, for at dyrke deres sport 
samt det fælleskab, som der sættes så stor pris på i alle former for 
sport. Overordnet set kommer der flest mænd på Hanebjerg skytte-
center - men posten som formand for DDS-Nordsjælland, (De Danske 
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Skytteforeninger), varetages faktisk af en kvinde – Dorthe Overgaard 
Pedersen - der har vundet adskillige medaljer for sine færdigheder 
som skytte.

Skydning træner koncentrationsevnen
Der kommer også en hel del børn og unge på Hanebjerg skyttecenter, 
sammen med deres respektive skytteforeninger. Skydning kræver 
koncentration og evne til at fastholde fokus, og den form for træning, 
er der mange børn og unge der kan profitere af. Det har nemlig vist sig, 
at de tager deres færdigheder fra skydebanen med ud ”i livet”. Det, at 
de har trænet deres evne til fokus og koncentration i forbindelse med 
skydning, smitter af på f.eks. skolearbejdet. I den forbindelse nævner 
Per Munk et projekt på Hanebjerg skyttecenter der handlede om at få 
børn med ADHD til at arbejde med deres evne til 
at fastholde fokus. Det er et projekt de er stolte 
af, for det blev så stor en succes, at centret 
modtog en idrætspris for det.  

Øget kendskab
Per Munk gør meget ud af, at de ønsker åbenhed 
omkring centerets aktiviteter. De tager gerne en 
dialog med borgere, der føler sig generet – eller 
som har generelle spørgsmål vedrørende skytte-
centeret. Man kan læse mere om centret på  
www.hanebjergskyttecenter.dk, og har man 
spørgsmål, eller ønske om en rundvisning, kan 
man også ringe til Per Munk på 40 16 59 20. Da 
Jens Böcher og jeg forlader Hanebjerg Skytte-
center, har vi helt sikkert fået meget at vide, som 
vi ikke vidste før – om kalibre, krudt og decibel.  
Vi håber selvfølgelig, at de etablerede støjvolde 
samt muligvis brugen af lyddæmpere vil reducere 
støjen fra centeret på længere sigt. Men på en 
eller anden måde er det måske også nemmere at 
acceptere støjgenerne når man ved, at der finder 
en masse aktiviteter sted bag voldene, og at en 
masse mennesker dyrker deres sport der -  med 
stor entusiasme.  

Per Munk viser rundt i 
skyttecentret
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Foreningen  
Brødeskovhallen
indkalder til
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler, Kollerødvej 1 

Onsdag d. 26. marts kl. 19.00.

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,
tlf. 41 78 01 35.
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Restaurant Nysøgaard

Restaurant Nysøgaard
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt
Tlf.: + 45 48 26 56 85
www.nysogaard.dk

De nye forpagtere Anders og Jesper byder velkommen til Restaurant 
Nysøgaard ved Hillerød Golfklub. Restauranten tilbyder dejlig 
hjemmelavet mad. Dagens ret kalder vi Kokkens Kokkerier, og  
du kan nyde den her eller tage den med hjem. 
Restauranten er åben for alle – ikke kun for golfspillere!

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis  
og bliv set i dit lokalområde
 
Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 

1/2 omslag inderside 2.100 525 2.625 656,25
1/4 omslag inderside 1.400 350 1.750 437,50
1/1 tekstside 2.800 700 3.500 875,00
1/2 tekstside 1.800 450 2.250 562,50
1/3 tekstside 1.400 350 1.750 437,50
1/4 tekstside 1.100 275 1.375 343,75
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På Hillerød Lille Skole har vi et skarpt fokus: en unik kombination af læring og sociale kompetencer 
i et trygt undervisningsmiljø. Klassernes størrelse ligger maksimalt på 21 elever - på alle klassetrin! 
Det giver os en særlig mulighed for at arbejde individuelt med eleverne, så alle lærer det, de skal.

Samtidig opfatter vi det også som en del af et solidt, fagligt fundament, at børn har de kreative og 
innovative evner, vi allesammen skal leve af i fremtiden. Derfor er kreativitet og kommunikation 
ikke bare sjove hobbies på Hillerød Lille Skole, men vævet naturligt ind i undervisningen på højt 
niveau. F.eks. er der tilknyttet en professionel musikskole, hvor børnene dygtiggør sig i både instru-
ment, sang og samspil. Det giver ikke bare gladere børn, men også meget klogere børn.

I dit barns fremtid bliver der også stillet store krav til evnen til at samarbejde og indgå i frugtbare 
relationer på kryds og tværs af fagligheder og kulturer. Det tager vi alvorligt på Hillerød Lille Skole. 
Der er ressourcer nok til, at også forsigtige og stille børn får plads og respekt og mulighed for at 
byde ind i fællesskabet til glæde for alle. Det har vi oven i købet papir på, at vi er rigtigt gode til:

På hillerod-lilleskole.dk kan du læse hele tilsynsrapporten, og du kan læse om hvad elevernes  
forældre siger om os. Du kan også bare komme på besøg og få syn for sagen. Det har vi nemlig også 
tid til på Hillerød Lille Skole.

“Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede 
eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre: Skolen lever 
i udpræget grad op til dette krav”

Tilsynsførende Steen Høyrup Pedersen, 

Danmarks Pædagogiske Universitet.

Her bliver alle børn hørt. Også dem, der ikke siger så meget

Tlf 48266586      www.hillerod-lilleskole.dkHillerød Lille Skole             Tid til at lære  

Skolebus
fra og til
Allerød 

og Hillerød

Få ledige 

pladser på  

flere klassetrin

 – ring og hør  

nærmere

Din lokale hestevogn
 

kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale 
kunstværksteder) eller hvad du 
kunne ha’ lyst til.
Ring til kusken og hør nærmere 
på 2164 9866 efter kl. 18
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forældre siger om os. Du kan også bare komme på besøg og få syn for sagen. Det har vi nemlig også 
tid til på Hillerød Lille Skole.

“Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede 
eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre: Skolen lever 
i udpræget grad op til dette krav”

Tilsynsførende Steen Høyrup Pedersen, 

Danmarks Pædagogiske Universitet.

Her bliver alle børn hørt. Også dem, der ikke siger så meget

Tlf 48266586      www.hillerod-lilleskole.dkHillerød Lille Skole             Tid til at lære  

Skolebus
fra og til
Allerød 

og Hillerød

Få ledige 

pladser på  

flere klassetrin

 – ring og hør  

nærmere

STORT LOPPEMARKED
SØNDAG DEN 4. MAJ 2014 
kl. 10.00
Loppemarkedet afholdes på Kollerødvej 1, 
ved Brødeskov Idrætsforening, som vi plejer. 

Vi samler lopper ind til et stort loppemarked til foråret.

Hvis du mangler plads på loftet, så kommer vi gerne og afhenter oversky-
dende ting og sager. 

Hvis familien skal flytte, kommer vi gerne og henter flytterester. 
Vi rydder også gerne hele dødsboer, hvis dette er aktuelt. 

Vi modtager gerne frimærkesamlinger, møntsamlinger, rationeringsmærk-
er, samlemærkater, samlinger af porcelænsfigurer, designermøbler eller 
smykker, som vi kan realisere til fordel for det gode formål.

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.

SKROTMETAL
Det har vist sig at alle metalpriser er steget så meget, at vi nu kan tjene 
lidt til foreningen ved at samle metalskrot. 
Har du gammelt jern, aluminium, kobber, bly, ledninger eller andet, henter 
vi det gerne. Vi skal nok selv stå for sorteringen, så udbyttet bliver maksi-
malt.    

Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
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Brødeskov IFs seniortrup har i vinterpausen udvidet 
trænerstaben, og har taget hul på vinteropstarten.  

Nye tider
De lange kolde løbeture er frygtet af de fleste, og fast inventar i 
vinterens opstartsprogram. Derfor lød der et højt lettelsens suk, da 
seniortræner Brian Munksgaard meddelte følgende til truppens 
opstartsmøde: “Løbeskoene, dem får i ikke brug for“.

Der er varslet nye tider for seniortruppen. Vintertræningen foregår 
udelukkende på kunstgræs – for første gang i Brødeskovs historie.           
De lange kolde løbeture er droppet til fordel for moderne principper om 
gradvis formopbygning, øvelser med bold og skadesforbyggende 
træning.

Brødeskov udvider trænerstaben
Der har været tilgang i på trænersiden, hvor seniortruppen har fået 
tilgang af assistenttræner Søren Fledelius, tidl. serie 1 i Egedal, og 
senior 2 træner Th omas Na bra, t idl. S erie 4 i  V iborg og B orup.                                                             
Brødeskov IFs seniorer går et spændende forår i møde, hvor der 
kæmpes om oprykning både på senior 1 og senior 2. 

Har du lyst til at være med? 
Seniortruppen træner hver fredag i HGI kl 18.30-20.30. Onsdag i lige 
uger fra kl. 18.30-20.30 og ulige uger kl 20.00-22.00 også i HGI. 
Kontakt Seniorformand Jacques Morild på tlf. 24 84 13 32 for mere 
information.

For information vedrørende Brødeskov IFs Veteran, Super-Veteran og 
Grand-Super hold kontakt Svend Beeck på tlf. 26 63 65 15 eller mail 
svend.beeck@live.dk 

Nyt fra Brødeskovs  
fodboldseniorer
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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

NB! Dagens ret hver 
onsdag fra kl. 18

Syng dig glad i 
www.Brodeskovkoret.dk

Skal du have 
– nye døre og vinduer?
– ny terrasse?
– nyt køkken?
– nyt tag?
– nyt gulv eller loft?

Ring til Tømrerfirmaet Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Alt tømrerarbejde 
udføres af den 
 lokale tømrer
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Spørg de lokale
Lokalrådet har ved flere lejligheden slået til lyd for, at kommunen skal 
være bedre til at udnytte de lokale ressourcer. Vi gjorde f.eks. opmærk-
som på det, da der blev etableret bump på såvel Gl. Frederiksborgvej 
som på Lyngevej, uden at diskutere udformning/placering med 
lokal rådet først. De borgere, der bevæger sig i området hver eneste 
dag, ved præcis hvor problemerne er. 

Vejsyn i 
Nr. Herlev

Tekst og billeder Helle Friis Proschowsky
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Det er derfor oplagt, at inddrage de lokale kræfter i forbindelse med 
alle former for anlægsarbejder. Derfor blev vi også ekstra glade, da 
kommunen den 18. december inviterede til vejsyn i Nr. Herlev med 
henblik på at igangsætte trafikdæmpende tiltag i Bygaden.

Hillerød kommune stillede med to repræsentanter fra Trafik, Vej og 
Park samt to rådgivere fra Rambøll. Meget betegnende for hele 
problematikken kom de to rådgivere fra Rambøll kørende af Bygaden 
til P-pladsen ved kirken, som var valgt som mødested. De var, som så 
mange andre, drejet ind på Bygaden fra Lyngevej – uden at tage notits 
af skiltet om at gennemkørsel er forbudt undtagen for bussen. 

Bygadens udfordringer
For at vurdere forholdene, bevægede vi os i samlet trop gennem hele 
Bygadens udstrækning. Undervejs fik vi diskuteret de lokale problem-
stillinger, og såvel kommunen som Rambølls rådgivere havde mange 
konstruktive løsningsforslag. For at mindske trafikbelastningen er det 
f.eks. vigtigt at gennemkørselsforbuddet håndhæves. Kommunen og 
rådgiverne foreslog at sætte tydeligere skilte op i begge ender af 
Bygaden – evt. rykket længere frem. Et par dage med politiets tilst-
edeværelse og uddeling af bøder kunne måske også have en effekt.  
Hastigheden skal desuden generelt ned i Bygaden. Kommunen fores-
log at opsætte to forskudte chikaner på strækningen mellem ud-
mundingen af hhv. Dønnegårdsvej og Strædet. De vil lave et udkast til 
en sådan løsning, og fremsende den til lokalrådet. Der har tidligere 
været forslag fremme om at ændre ruten for bus 337, så den skulle 
køre af Kirkepladsen ud til Lyngevej. Det er dog ikke Hillerød kommune 
der kan bestemme det, men Movia. 

Sikker færdsel til og fra stationen ønskes
Lokalrådet udtrykte ønske om at der etableres fortov på den del af 
Bygaden, der er nærmest Lyngevej. Her færdes mange mennesker hver 
dag på vej til og fra Brødeskov station, og det skaber mange utrygge 
situationer. Kommunen har netop godkendt et nybyggeri af række-
huse mellem banen og Bygaden, og det vil give yderligere trafik på 



22

denne strækning. Det er desuden nødvendigt at krydse Lyngevej, når 
man kommer fra Bygaden og skal over til Brødeskov station. Især om 
morgenen er trafikken på Lyngevej heftig, og det skaber farlige 
situationer med især store børn og unge, der tager chancer for ikke at 
komme for sent til deres tog. Lokalrådet foreslog et fodgængerfelt, 
men det var kommunen ikke umiddelbart indstillet på. De foreslog i 
stedet at etablere en helle midtvejs, så det bliver muligt at krydse 
Lyngevej i to etaper.   

Sti til Hanebjerg skole
Lokalrådet pegede endelig også på vigtigheden af at sikre de skolee-
lever, der bevæger sig mellem Brødeskov station og Hanebjerg skole. 
Skolen er blevet en overbygningsskole, der modtager elever fra Uvelse 
og Gørløse på 7.-9. klassetrin. Mange af de elever fra Gørløse, der 
ankommer med toget, tager turen langs med Lyngevej, i stedet for at 
gå den længere rute gennem Nr. Herlev, og det er uhensigtsmæssigt. 
Herudover er der også mange forældre der kører deres børn, fordi vejen 
simpelthen er for farlig. Lokalrådet foreslog at forlænge cykelstien fra 
Fuglebjergvej til Brødeskovvej – evt. på stationssiden, selvom det vil 
kræve at cyklister, der skal videre mod Hillerød, må krydse Lyngevej. 
Alternativt kunne man etablere en direkte sti over markerne fra 
stationen til skolen. 

Som afslutning på mødet gik turen den modsatte vej ad Bygaden 
– mod Uvelse og Nr. Herlev børnehus. På denne del af Bygaden er der 
heller ikke fortov, og det er ubehageligt for børn, forældre og pædago-
ger der færdes til og fra institutionen. Vejen er desværre meget smal 
her, og det vil være vanskeligt, at skaffe plads til et fortov. Hvis større 
køretøjer skal passere hinanden, trækker de ofte helt ud i rabatten, og 
det gør, at trafikken kommer faretruende nær ved den fredede kirke-
mur. Denne problemstilling blev især påpeget af Charlotte Chammon, 
der deltog i vejsynet sammen med lokalrådets repræsentanter. 

Nu kan vi kun vente, spændt på at modtage kommunens oplæg til 
forbedringer af de trafikale problemer i Nr. Herlev.
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Et spændende foredrag i Hammersholt Forsamlingshus 
onsdag 9. april kl. 20,00 af arkæolog og museums
inspek tør Claudio Casati om jernalderbopladserne ved 
Brødeskovhallen og Supersygehuset i Salpetermosen. 
En fortælling om den seneste tids arkæologiske  
undersøgelser. 

Forestillingen om jernalderbopladser i det nordsjællandske område har 
traditionelt været præget af et billede af enkeltgårde spredt rundt 
omkring i landskabet. Det står i kontrast til resten af Sjælland, hvor 
jernalderens bopladser fremstår som regulære landsbyer. De seneste 
års udgravninger af jernalderbopladser ved især Brødeskovhallen i 
2012 og Salpetermosen i 2013 antyder, at vi måske skal revidere 
vores opfattelse. 

Der er på begge lokaliteter fundet flere gårde samt tilknyttede aktiv-
itetsområder. Meget tyder på, at gårdenes ressourceområder er større 
end hidtil antaget. Udgravningerne har således frembragt en lang 
række nye fund og spændende resultater, som antyder at Nordsjæl-
land ikke har været et fattigt marginalområde som antaget, men at 
bosættelsesmønsteret og udnyttelsen af ressourcerne nærmest er 
styret af landskabet. 

Gratis adgang. Alle er velkomne, også til det forudgående:
BLF`s ordinære generalforsamling kl. 19,00 samme dag og samme 
sted, hvor medlemmer har stemmeret. I en pause cirka kl. 19,45 byder 
vi de fremmødte på en forfriskning. 

Brødeskov lokalhistoriske 
forening
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Sandt og sige er vi alle meget tilfredse med den beslutning, som Foreningen 
Brødeskovhallen har arbejdet hen imod i de seneste 20 år, ja måske endnu 
længere, hvis man tæller de tidlige initiativer i 1970erne med i regnskabet.
 
Det var derfor også med en stor optimisme, at vi som lokale repræsentanter 
for skole, idræt og lokalrådet mødte op til et første møde med forvaltningen 
om sagen. Vi skulle bl.a. drøfte den konkrete placering af idrætshallen og i 
øvrigt etablere et forum, hvor vi sammen med kommunen kunne lægge de 
nødvendige forudsætninger for idrætshallen.
 
Vi har et større problem, som ikke var nævnt noget sted i forbindelsen med den 
politiske enighed. Det er spørgsmålet om en erstatningsbane. Etableringen af 
en hal indebærer, at en nuværende fodboldbane vil blive inddraget, såfremt 
idrætshallen bliver etableret på det mest fornuftige sted ud fra tilgængelighed 
og etableringsøkonomi.

Den politiske enighed udtrykker, at der afsættes 16,5 mio. kr. til idrætshallen, 
mens der ikke er taget højde for, at der er behov for alle nuværende eksister-
ende arealer til fodbold. 

Behovet hos Brødeskov Idrætsforening er allerede så stort, at Brødeskov 
Idrætsforenings Venner i samarbejde med Foreningen Brødeskov Hallen og 
Idrætsforeningen selv har valgt for egen regning at skyde 1 mio. kr. ind, så vi 
selv kunne finansiere en ny fodboldbane. Den står færdig til sommer. Det har 
naturligvis drænet kasserne i foreningerne for ledig kapital, der kunne have 
været brugt til deltagelse i turneringer, træneruddannelser, udstyr og andre 
nødvendige ting for at idrætslivet kan hænge sammen.

Idrætshal i Brødeskov
Det er godt for Brødeskov område, at Hillerød Byråd i 2013 i den 
politiske enighed for 2014 budgettet har givet tilsagn om på 16,5 
mio. kr. til en idrætshal i Brødeskov ved skolen og Brødeskov 
Idrætsforening. 
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Det er derfor ualmindelig surt, at der tilsyneladende ikke er afsat nogen midler 
til at etablere en ny erstatningsbane ved Brødeskov IF og skolen, på den 
nuværende bane, hvor hallen skal ligge. Arealerne er til stede. Der er et tilbud 
fra en entreprenør til at gennemføre arbejdet, og der er en naturlig forventning 
om, at kommunen etablerer den erstatningsbane, som byrådet tidligere har 
erkendt, er nødvendig, når der skal etableres en ny idrætshal.  

Vores første møde med forvaltningen om fælles forståelse for projektet blev 
derfor vendt noget på hovedet, da det uafklarede spørgsmål om erstatnings-
bane fik lov til at overskygge debatten. Særligt påvirker problemstillingen 
spørgsmål om den tidsplan, der skal arbejdes med.

Forvaltningen ville se på en tidsplan frem til det næste fælles møde om det 
samlede projekt. Som den særlige tidsstopper som udgøres af baneprojektet 
kan nævnes, at det vil tage mindst et år for at etablere en ny bane og hvis der 
ikke hurtigt i 2014 findes en afklaring på dette, vil også halprojektet risikere at 
blive skudt ud med en tilsvarende tidsforsinkelse.  

Forvaltningen lovede at undersøge spørgsmålet, om der var penge andetsteds, 
idet vi fremhævede forudsætningerne for byrådets tidligere beslutning om, 
lokalplan 323, der muliggør en hal bebyggelse. Her står, at man skal være 
særlig opmærksom på, at der skal etableres erstatningsbaner før halbyggeriet.
   
Det står imidlertid fast, at der skal udarbejdes et projekt, der beskriver og 
muliggør udbud af den bevilgede idrætshal og Brødeskov repræsentanterne 
ser meget frem til den proces, der skal lede frem til den nye Idrætshal om den 
så kommer et år før eller senere.

Brødeskov folkene vil under alle omstændigheder involvere sig i de planer, der 
er for den bevilgede idrætshal, men der bliver måske en tænkepause under-
vejs, som kun de politiske partier kan løse, ved at følge op på byrådets beslut-
ninger i forbindelse med vedtagelse af lokal plan nr.323.

Med venlig hilsen
Jess Nørgaard
Formand , Foreningen Brødeskovhallen og Brødeskov Idrætsforening
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”Jeg havde høje forventninger til at indgå i teamet på skolen, for 
Hillerød Lille Skole er jo netop en skole, hvor mange af de læringsmæs-
sige principper, som for tiden drøftes rigtig meget, bliver praktiseret. 
Skolen har været drevet efter de principper i mange år, og vi har i lige 
så mange år været klar over at helhedstænkning er vejen frem for 
frugtbar læring. Så min forventning om, at ekspertisen var i top er kun 
blevet  bekræftet! Hillerød Lille Skole holder fast i det gode ved stolte 
traditioner og værdier, som er et stærkt kendetegn ved skolen, 
samtidig med at ambitionen om at videreudvikle en fortsat progressiv 
profil til fremtidens udfordringer er tydelig”, siger Sanne Wiedemann.

Sannes opgave er netop at videreføre udviklingen af nye klassestruk-
turer og moderne, innovative læringsmiljøer, der ruster børnene til 
deres videre færd ud i livet. ”Her er der plads til at lave en undervis-
ning, hvor eleverne kan blomstre både fagligt, socialt og personligt. Vi 
har gang i en rigtig spændende udvikling for skolens fremtid. For at 

Ny kurs for ny 
skoleleder på  
Hillerød Lille Skole
Hvor cykelturen tidligere gik til Nørrebro er kursen nu 
stik modsat, gennem skoven og over markerne mod  
Nr Herlev. Og det er ikke kun retningen, der har ændret 
sig, det er også dagligdagen på Hillerød Lille Skole,  
hvor Sanne Wiedemann tiltrådte som skoleleder d.  
1. august 2013. 



27

folde den rigtigt ud skal det ske med udgangspunkt i skolens værdier, 
vores høje krav til læring og det individuelle fokus på eleverne, så  
tidsperspektivet er længere, end man umiddelbart tror – og det kan da 
ind i mellem være en udfordring”, smiler hun. 

Skolen har en høj grad af elevindflydelse, og de faglige sider går 
naturligt hånd i hånd med den musisk-kreative side. ”Eleverne kommer 
ikke bare for at gå i skole, de kommer for at være til stede. Det er 
vigtigt for mig, at skolen er et sted, som gør en forskel for den enkelte 
og for andre. Skolen skal have sjæl og hjerte, og netop engagement og 
trivsel har været slående på Hillerød Lille Skole fra første dag”

Samarbejde i lokalområdet 
”Det er spændende at arbejde i et område med forskellige skoler. For 
mig er det vigtigt, at vi har undervisningsfrihed i Danmark, og at de 
private skoler, med deres mange forskellige profiler, tilbyder måder at 

Sanne Wiedemann med elever foran Hillerød Lille Skole
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undervise på, som er tilpasset vores mange meget forskellige børn. 
Folkeskolen er for alle børn - men det er undervisningen ikke. Ti års 
skolegang er lang tid, og det er vigtigt at finde den skole, som passer 
til barnet”. 

”Vi værner om børnenes naturlige undren til alting og deres nysgerri-
ghed til at udforske og udfordre verden, for derigennem at tilegne sig 
viden og erfaringer. Og den skolemodel legitimeres i stigende grad af 
det dannelses- og uddannelsesmæssige behov samfundet har: en 
god grunduddannelse, demokrati, innovation og entreprenørskab, 
som udmøntes i praksis. De videregående uddannelsesinstitutioner og 
erhvervslivet efterspørger handlekraftige, livsduelige, kompetente 
unge, som forstår entreprenørskab og som kan kommunikere et 
budskab”. 

”Vi vil styrke den innovative side og den tydelige kobling mellem 
skolen og det, der sker i verden. På en lilleskole er der en væsentlig 
højere grad af dialog, tilstedeværelse og engagement end andre 
skoletilbud, og det er forpligtende til glæde for alle. Og netop engage-
mentet vil vi bruge i synergi med interessenter i lokalområdet, både i 
erhvervs- og kulturlivet. I den sammenhæng, er vi stolte af at være 
blevet udvalgt af Red Barnet (Save the Children) til at være 1 ud af de 
25 skoler i Danmark, der er ambassadørskoler. 

Det betyder, at vi får adgang til nye undervisningsmaterialer udviklet 
af Red Barnet med fokus på børns rettigheder og trivsel i hele verden, 
og dermed endnu en blåstempling af, at det vi gør på skolen, er det 
rigtige” slutter Sanne Wiedemann og opfordrer alle med interesse i 
innovativ læring og trivsel til at kontakte Hillerød Lille Skole.
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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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Foråret er på vej, og nu er det atter tid til at mødes til viseaften i 
Sognegården.

Vi er glade for – stolte over – og lidt spændte på at skulle være vi-
seværter for denne traditionsrige aften.

Mange lokale aktører har sagt ja til at være med, så vi kan love et 
spændende program og en god og hyggelig aften.

Aftenen starter med, at vi spiser den medbragte mad. Medbring selv 
alt bestik, service og drikkevarer. Undervejs bliver der rig lejlighed til at 
synge med på skåleviser og fællessange.

Tilmelding er ikke nødvendig – men aftenen bliver mere festlig, hvis 
også du/I pakker madkurven og vil være med.

Vel mødt.
Annette og Ole Nisbeth.
2016 6186     4016 6186

Viseaften i Nørre Herlev 
Sognegård
Fredag den 7. marts 2014 
kl. 18.00
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Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

Sket siden sidst
Der har været afholdt Julemarked søndag den 24. november 2013, hvor alle 
boderne var udlejet. Der var både tøj, småkager, forskellige slags julepynt og 
meget andet. Markedet var godt besøgt og efterfølgende var stadeholderne godt 
tilfredse med salget. 

Søndag den 8. december 2013 var der juletræsfest.  Det var som sædvanlig en 
rigtig hyggelig eftermiddag med juleforestilling med nogle af byens børn, oplæs-
ning, julemand, julesange, dans om juletræet, godteposer til børnene, gløgg og 
æbleskiver.

Kommende arrangementer 
Årets første arrangement er Generalforsamlingen søndag den 23. februar 
2014, kl. 13.00. Alle er velkommen til at deltage, men kun medlemmer af huset 
har stemmeret. Der vil som sædvanlig være spisning efter generalforsamlingen.

Der er Fastelavnsfesten søndag den 9. februar 2014, kl. 14.00, hvor vi håber at 
se rigtig mange flot udklædte børn og voksne til tøndeslagning, fastelavnsboller 
m.m. 

Fredag den 14. marts 2014, kl. 18.00 er der Fredagscafé. Temaet denne aften er 
”familieaften”. Vi håber rigtig mange vil komme og ”lege” med.

Det sidste arrangement inden sommerferien, vil være lørdag dem 21. juni 2014 
kl. 18.00, hvor der er midsommerfest.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 24. FEBRUAR 2013
Formand Per Hansen  26 56 96 10 
Næstformand Carsten Stål Hansen 20 95 68 02 
Kasserer Henriette Hansen 20 62 68 02 
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Vicevært Jan Bast 61 61 72 11 
Vicevært Brian Nielsen 24 28 10 88 

Øl-mand Henning Nielsen  23 21 33 26 
Sekretær Henriette Hansen 20 62 68 02 
Suppleant/hjælpeudlejer  
Bibi Pedersen  28 68 62 51 
Suppleant/medhjælp
Cecilia Langkjær 40 86 25 38
Forsamlingshuset, torsdage  
17.30 - 19.00,  48 17 18 61
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15 

 

alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

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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Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Tryk 
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution 
ved omdeling

Bankkonto 
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 
Konto nr. 1583 230

Næste nummer på gaden
16. - 23. maj 2014

Deadline
27. april 2014

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

Bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46

Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16

Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15 

Suppleant: Henning Mogensen
Bygaden 9, Nr. Herlev
Tlf. 48 26 28 82

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

Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53.

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

Kontingent
Husstande kr. 100,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. 
Foreninger kr. 200,-.

Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.Net

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.




