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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Susanne Holter ta’r fat
på affaldet

Tema om affald,
skovrejsningsmøde,
madskole og
meget mere...

Mød Lokalrådets
nye bestyrelse

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

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

Dagli’Brugsen
Uvelse Brugsforening
Uvelse Byvej 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20

Åbningstider
Mandag til fredag: 7.00 - 20.00
Lørdag - søndag: 7.00 - 18.00

Huskede du
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.

Næste nr. (209) er på gaden 5.-12. september 2014.
Indleveringsfrist den 18. august 2014 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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NYT FRA LOKALRÅDET

Nogle opgaver er
næsten løst – men
andre kommer til
Det er nu lidt over et år siden at Hillerød Kommune inviterede til
borgermøde i forsamlingshuset om cykelstien fra Ny Hammersholt til
Allerød. I november startede anlægsarbejdet, som nu nærmer sig
sidste fase. Det har været et større projekt med at flytte vejen ved
indkørslen til Ny Hammersholt, nedgravning af faskiner langs vejen,
flytning af nedgravede kabler til el, vand og gas, så det kan ikke
undgås at trafikken har været generet af vejspærringer og gravemaskiner. Vi glæder og til stien til cyklende og fodgængere, men er
også spændt på hvordan trafikken vil blive afviklet under de nye
forhold.
I december deltog lokalrådet i et vejsyn med Hillerød Kommune om
trafikforholdene i Bygaden i Nr. Herlev. Her havde vi mulighed for at
gøre opmærksom på de trafikale problemer: Forbud mod gennemkørsel
i Bygaden respekteres ikke – Ønske om en helle på Lyngevej, så
adgang til Brødeskov station bliver mere sikker – Opsætning af
chikaner – Etablering af fortov – Sti fra Brødeskov station til Hanebjerg
Skole, så eleverne ikke skal krydse eller gå på Lyngevej. I første omgang bliver det kun til to chikaner i Bygaden, så her må vi fortsat
presse på for en bedre løsning!
Sidste sommer udløb fristen for at komme med høringssvar til
spildevandsplanen. Vi er kede af, at vi ikke kunne finde ressourcer til
at lave et høringssvar fra Brødeskov Lokalråd, da konsekvensen at
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planen er at mange vil blive pålagt en ekstra udgift til etablering af
separatkloakering eller faskiner. Heldigvis fik flere andre lokalråd
sendt gode høringssvar til Hillerød Kommune, og så fyldte dette emne
også rigtig meget på det vælgermøde, som Lokalrådet holdt i Hammersholt forsamlingshus.
Når der er udarbejdet konkrete projekter og tidsplaner for separatkloakering vil Hillerød Kommune informere dem som bliver berørt. Det
ser ud til at man herfra vil få en frist på fire år til at adskille regnvand
og kloakvand på egen grund.
For at kunne håndtere spildevandet fra den nye bydel syd for Hillerød,
skal der etableres et nyt rensningsanlæg. Det gamle fjernvarmeværk
er forældet, og skal erstattes af et nyt, hvor man vil udnytte varme fra
undergrunden. Genbrugsstationen flyttes for at aflaste trafikken i
industrikvarteret. Det hele vil i løbet af de næste fire år blive samlet
på Solrødgård nord for Nr. Herlev. Der er mulighed for at høre mere, hvis
du deltager i pinseskovturen den 8. juni, hvor projektleder Preben
Dissing kommer og fortæller om projektet.
På generalforsamlingen den 11. marts blev bestyrelsen udvidet med
Mathias Skarby fra Nr. Herlev, men bestyrelsen har stadig samme
størrelse, da Frank Østergaard samtidig har forladt bestyrelsen. Frank
har været et stort aktiv for bestyrelsen – blandt andet i forbindelse
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med hospitalssagen, men hans mærkesag har været cykelstien
mellem Ny Hammersholt og Allerød. Tak til Frank og velkommen til
Mathias.
Bestyrelsen vil gerne takke Per og resten af redaktionen for dette
fantastiske blad, og alle de frivillige som hjælper med af fordele bladet
til områdets beboere. Uden deres frivillige arbejde og din indbetaling
af kontingent til Brødeskov Lokalråd, ville det ikke være muligt at
udgive Brødeskov Borgeravis.
Bestyrelsen
Brødeskov Lokalråd
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16

Kasserer
Hanne Jensen,
Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83

Sekretær
Helle Proschowsky,
Enghavegårdsvej 11
Nr. Herlev
Tlf. 48 25 02 15
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Brødeskov Lokalråds bestyrelse pr. maj 2014
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9,
Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15

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

Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41,
Nr. Herlev
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Affald – Affald – Affald
Dette nummer af borgeravisen indeholder forskellige
artikler om affald – og der er flere gode grunde til at
sætte dette emne på dagsordenen.
Alle borgere i Hillerød kommune skal i gang med at indføre affaldssortering, og en række beboere i Ny Hammersholt har været med i en
forsøgsordning. Ellen Godt Hansen, der sidder i lokalrådets bestyrelse
og bor på Slettebjerget, fortæller i dette nummer af Borgeravisen om
sine erfaringer med at sortere affald.
Borgeravisen har desuden talt med en lokal affaldsindsamler, nemlig
Susanne Holter, der er frivillig i gruppen ”Grøn Patrulje”. For hende er
affaldsindsamling ikke noget man kun gør en dag om året, det er et
- næsten - dagligt projekt.
Nedenstående fakta boks har for nyligt været bragt i Hillerød posten.
Vi gengiver den her, for at minde om hvor lang tid der går før affaldet
forsvinder fra naturen:
Døde dyr, madrester, hundelort:

op til 2 uger

Appelsin- og bananskræller:

op til 5 uger

Aviser:

op til 12 måneder

Mælkekartoner, ispapir:

op til 2 år

Cigaretskod:

op til 5 år

Tyggegummi:

op til 5 år

Ispinde:

op til 10 år

Affald der består af nylon:

op til 40 år

Kapsler:

op til 100 år

Plastikposer, plastikflasker, balloner:

op til 500 år

Aluminiumsdåser, fyrfadslyseholdere:

op til 500 år

Cykler:

mere end 1.000 år

Flasker og glas:

op til 1.000.000 år

God fornøjelse med Borgeravisens affaldstema 
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Ellens
forsøg med
affaldssortering
En gruppe frivillige borgere og Hillerød Forsyning
gennemførte i efteråret, fra midt i august til først i
februar, et forsøg med affaldssortering for at se, hvor
mange værdifulde ressourcer der er i vores affald.
Jeg deltog som en af de frivillige, og vil sige det var en god oplevelse
“en øjenåbner”. Jeg erfarede hvor meget affald jeg kasserede i min
hverdag, som ellers kunne være genanvendt f.eks. plasten og
metallerne
Praktisk foregik det ved, at vores affaldsstativ blev erstattet af 3
affaldsspande og nogle ruller blå plastsække.
En spand skulle bruges til aviser, blade, papir, telefonbøger og lign.
En spand til madaffald (uden emballage) rester fra madlavning, ben,
skræller, skaller, kaffegrums, tebreve, brugt køkkenrulle, afskårne
blomster og nedfaldsfrugt. Til at samle madaffaldet i, (i køkkenet)
havde vi en lille spand og poser lavet af majsstivelse.
I de blå sække skulle vi samle plast (flasker, poser, dunke, bøtter, låg).
Metal (øl/sodavandsdåser, metallåg, kapsler, fyrfadslysholdere,
stanniol, foliebakker). Fødevarekartoner (mælkeprodukter, yoghurt,
juice og drikkevarer). For at tingene ikke skulle fylde for meget i
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sækken skulle vi presse kartoner, plastflasker og dunke flade. Den
3. spand skulle bruges til restaffaldet, dvs. det som ikke blev fordelt i
de øvrige beholdere.
Avisspanden og de blå sække, (jeg havde ca.2 pr. gang) blev afhentet
en gang om måneden. Spandene til madaffald og restaffald blev
afhentet hver anden uge forskudt, og nogle uger var der i min spand
med restaffald kun én affaldspose. En skavank ved forsøget synes jeg
var, at jeg skulle skylle snavset emballage. Skulle der bruges for meget
vand til dette, skulle det dog i restaffaldet. En anden ting er, at vi nu
skal etablere plads til flere beholdere.
Affaldssortering synes jeg er en god ide, og det har givet mig den
erfaring, at der er ressourcer i affald, og at jeg er blevet bedre til
sortering.
Hillerød Forsyning var meget aktive under forsøget med foldere, der
oplyste om hvor gode vi var til at sortere affaldet. Hvor meget industrien sparede energi ved genbrug af jern og stål, fremfor at hente jern
i naturen, og at det bliver genbrugt til bl.a. cykler og stegepander. Så
det er godt vi skal i gang med at sortere meget mere synes jeg.
Med venlig hilsen og god affaldssortering
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
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Generalforsamling
Brødeskov IF’s Venner
Generalforsamling onsdag d. 21. maj kl. 19,00
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.

Dagsorden til generalforsamling i Brødeskov
Idrætsforening´s Venner
1

Valg af Dirigent.

2

Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for
foreningens fremtidige virksomhed.

3

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5

Behandling af indkomme forslag.

6

Valg af formand.

7

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8

Valg af suppleanter.

9

Valg af revisor samt suppleant.

10

Eventuelt.
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Tekst og billeder: Helle Friis Proschowsky

Affald skal
indsamles med
glæde
Brødeskov Borgeravis har været på besøg hos Susanne
Holter for at tale om affald og affaldsindsamling.
Susanne Holter har boet i sit hus på Slettebjerget lige
siden det blev bygget – det vil sige i 38 år. Og så gør
hun noget ved det affald, som hun møder.
Det siger næsten sig selv, at hun er glad for at bo her - for omgivelserne, nærheden til skoven og for det gode netværk, hun har opbygget
gennem årene. Susanne holder meget af at gå ture i området, men har
ofte undret sig over hvor meget affald der ligger og flyder langs vejene
og på skovstierne. I stedet for at blive opfyldt af ”selvretfærdig harme
over svineriet”, har hun gjort det til en vane at have en plasticpose og
et par handsker i lommen, når hun færdes i nærområdet. ”Man må ikke
blive sur”, understreger hun. ”Man skal samle affaldet op med glæde,
og fordi det er tilfredsstillende at rydde op”.
Affaldet formerer sig
Der er mange gode grunde til at fjerne det affald, der ligger rundt
omkring. For det første ser det grimt ud, og er en belastning for såvel
flora som fauna. For det andet er det næsten som om affaldet kan
”formere sig”. Når der ligger noget i forvejen, er det nemmere at blive
fristet til at smide det stykke papir, man står med i hånden, fra sig på
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Susanne kan nemt fylde en sæk med affald hvis hun går et tur i området omkring
Slettebjerget og Gl. Frederiksborgvej.

jorden. For det tredje er det uhensigtsmæssigt, at der ligger en masse
affald, når kommunen kommer for at slå rabatter og grøftekanter.
Hillerød kommune har nemlig ikke længere penge på budgettet til at
rydde op før de kommer og slår. Det affald, der ligger der, bliver dermed
findelt, og skaber endnu større problemer for naturen, og for de dyr der
måtte få det i maven sammen med græs og planter.
Kan lokale grupper hjælpe til?
Susanne kunne godt tænke sig at samle nogle lokale kræfter i Brødeskov området til netop den opgave, der handler om at rydde grøftekanter
og rabatter for affald, før de bliver slået. Man kunne forestille sig, siger
hun, at kommunen gav lokalrådet besked 14 dage før de kom og slog
langs de større veje som Gl. Frederiksborgvej, Hammersholt Byvej og
Brødeskovvej. De lokale grupper kunne så nå at rydde kanterne for
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Det tager 5 år før et cigaretskod med filter er nedbrudt, så lad være at smide det fra dig.

affald, og hermed undgå den ovenfor nævnte findeling. Hvis bare der
er tilstrækkeligt mange om sådan en opgave bliver den overkommelig.
Man kan nå at samle virkelig meget affald på en time, siger Susanne
Holter. Sidder du nu og tænker, ”det vil jeg gerne være med til”, så
send en mail til lokalrådets bestyrelse på bestyrelsen@brodeskov.net
så sørger vi for den videre organisering i samarbejde med Susanne
Holter.
Grøn patrulje
Susanne er selv medlem af ”Grøn patrulje” som består af en gruppe
Hillerød borgere – fortrinsvis pensionister – der samler affald ind i
kommunen. Grøn patrulje har udgangspunkt i Grønnegadecenteret, og
for godt et år siden efterlyste de to initiativtagere, Leni Blensø og
Bendt Pedersen, frivillige gennem en artikel Hillerød posten. Susanne
Holter mødte op til det første møde, og meldte sig som frivillig. Cirka
en gang om måneden går medlemmerne af Grøn Patrulje nu forskellige
ruter i Hillerød for at samle affald ind. Gruppen har et fint samarbejde
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med kommunen, som stiller gribetænger og andet materiale til
rådighed, og som også kommer og henter affaldet.
Hvorfor ligger der så meget affald?
Susanne Holter har gjort sig flere overvejelser over årsagerne til de
store mængder skrald, der efterlades i naturen. Affald, der ryger
direkte ud af bilvinduerne, udgør efter hendes mening en stor del af
det, hun går og samler op langs vejene. Det kan være alt fra bananskræller til tomme juicekartoner. Cykelrytterne er også slemme til at
smide emballagen fra de energidrikke/energibarer, som de indtager
undervejs, fra sig langs vejene. De pantfri dåser fra bl.a. Tyskland
udgør et særskilt problem, og netop fordi de ikke er noget ”værd”,
bliver de tit efterladt lige der, hvor de er blevet drukket. Prisen på
metal er ellers blevet så høj, at det burde kunne betale sig at samle
dem ind. I skovene har Naturstyrelsen fjernet mange af affaldsspandende fordi det var for dyrt at få dem tømt, og det er ærgerligt synes
Susanne Holter.
”Det er klart at folk burde tage deres affald med sig hvis de har holdt
picnic i skoven, men faktum er, at det ofte ikke sker”, siger hun.
Endelig samler Susanne Holter rigtig mange cigaretskod op, og det er
nok en følge af at folk i dag næsten udelukkende ryger udendørs. Det
tager op til 5 år før et cigaretskod er nedbrudt, så det er ikke nogen
god idé blot at smide det fra sig. Den samme lange nedbrydningstid
gælder i øvrigt for tyggegummi – noget de færreste nok er klar over.
Borgeravisens udsendte gik en tur med Susanne Holter langs Gl.
Frederiksborgvej, og når først man får øjnene op for det, er det forbløffende hvor meget der ligger. Selv rundt om busskiltet – som bærer
en skraldspand – ligger der affald. Man fristes til at gentage de ord
tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde i en helt anden
sammenhæng i sin Nytårstale fra 1997/98: ”kan vi ikke gøre det lidt
bedre”.
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Madskolerne har brug for
frivillige instruktører i uge 27!
Er du glad for at lave mad og god til at være sammen med
børn, er her en enestående chance for at give nogle dejlige
unger og dig selv en god oplevelse på Hanebjerg Skole
Interessen for at deltage i Madskolerne er meget stor og sidste år lykkedes det
at oprette 2 madskoler i Hillerød for børn mellem 8 og 12 år. På hver skole er
der plads til ca. 25 børn, og afhængigt af hvor mange instruktører der melder
sig i år, kan det forhåbentlig lykkes at tilbyde børnene den gode oplevelse igen.
Som instruktør kræver det overskud og ikke mindst lysten til at ville give børn
en uforglemmelig uge!
Formålet med madskolerne er først og fremmest at give børn kendskab til
arbejdsgangene i et køkken og til sunde kostvaner. På madskolen handler det
om at smage og dufte - og når ugen er omme, vil børnene være i stand til at
kende forskel på diverse rodfugter og krydderurter, samt smage forskel på
sødt, surt, bittert, salt og umami. Undervisningen foregår i dagtimerne fra
mandag til fredag, af frivillige instruktører.
Ifølge sidste års forældre evaluering er madskolerne med til at give børnene
”mod på mad”, lyst til at smage på nye fødevarer og fortsætte madlavningen
derhjemme. Ud over sund mad, står der også fysisk aktiviteter, lege og en
ekskursion på programmet. Der er behov for ca. 10 instruktører, som skal
hjælpe med alle former for praktiske opgaver samt give undervisning i sund
kost, motionsvaner og køkkenhygiejne. Madskolerne indhenter børneattester
på alle instruktører.
Sidst på ugen disker børnene op med det bedste, de har lært, og så bliver der
afholdt en fest på madskolen for forældre og søskende. Deltagelse koster 495
kr. pr. barn for en hel uge. Tilmelding kan ske på www.madskoler.dk, hvor du
læse mere. Billeder fra sidste års madskole kan ses på nedenstående link:
http://madskolehillerod.blogspot.com/2013/07/madskolen-2013-er-i-luften.html
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Restaurant Nysøgaard

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

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
1/4 omslag inderside
1/1 tekstside
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

2.100
1.400
2.800
1.800
1.400
1.100

525
350
700
450
350
275

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75
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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

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

“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.

ige
Få led
r på
pladse trin
lasse
flere k g hør
o
– ring
re
us
nærme
Skoleb

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.

Hillerød
Lille Skole
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Tid til at lære

til
fra og
Allerød d
rø
og Hille

Tlf 48266586

www.hillerod-lilleskole.dk

Vær med til at fejre
Skt. Hansaften med
bål i Nr. Herlev mandag
den 23. juni

Lokalrådet indbyder traditionen tro til Skt. Hans aften i
Nr. Herlev, på engen bag ved Engparken. Børnene fra Nr. Herlev
Børnehus har lovet at lave en flot heks – og for at de kan være
med til at sende hende til Bloksbjerg, starter vi allerede
kl. 19:30
Årets båltaler er Peter Frederiksen, medlem af byrådet for Venstre og bosiddende
i Uvelse. Hans børn går på Hanebjerg skole og de spiller fodbold i BIF, hvor han
også selv hjælper til.
Igen i år er det muligt at bidrage til opbygningen af bålet, men vi indskærper, at
der kun må lægges grene, træ og andre umiddelbart brændbare materialer på
bålet. Sidste år var der lagt fugtige blade og opgravede buske med store jordknolde på, hvilket resulterede i at bålet ikke kunne brænde ordentligt. Søm,
skruer og andet metal skal desuden være fjernet, hvis der lægges brædder på
bålet.
Og så et hjertesuk til områdets hundeejere: Skt. Hans aften vil hele engen være
fuld af børn der leger, og voksne der sidder på deres tæpper og drikker kaffe.
Derfor vil det være rigtig rart hvis I samler op efter jeres hunde, når I lufter dem
på engen.
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Loppemarked med stort
udbytte for BIF’s venner
Der var lange rækker af biler på Kollerødvej og både erfarne loppe-handlere, og lokale børn og voksne havde fundet vej til loppemarkedet på BIF.
I det flotte forårsvejr blev der omsat for omkring 50.000 kr. på dagen, så
resultatet var flot og anstrengelserne gav godt udbytte.
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Hold da helt fest i

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

Alt tømrerarbejde
udføres af den
lokale tømrer
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

Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk
NB! Dagens ret hver
onsdag fra kl. 18

Syng dig glad i
www.Brodeskovkoret.dk
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Foreningen B rødeskov
Hallen - hvad nu?
Flere har spurgt til Foreningen Brødeskov Hallens fortsatte eksistens nu, hvor Hillerød Byråd ved sit budgetforlig i oktober 2013 har vedtaget et budget for en hal
mellem idrætsforeningen og skolen, en hal der forventes at stå færdig med udgangen af 2016.
Det samme spørgsmål blev vendt i forbindelse med foreningens nyligt
afholdte årlige generalforsamling.
Der er ikke tvivl om, at den nye situation kræver overvejelser om den
fremtidige organisering af et arbejde, der har til formål at støtte op
om de aktiviteter, der skal foregå i den nye hal, særligt for så vidt
angår anskaffelser af nye redskaber til den ene eller den anden
sportsgren, men også mange andre spørgsmål som vedligeholdelse og
udvikling vil være i fokus.
Der er derfor heller ikke nogen diskussion om, at netop den fremtidige
organisering af Hallens virke kan være et stort og centralt emne for
Foreningen Brødeskov Hallen.
Spørgsmålet er imidlertid ikke blevet en diskussion endnu, men det
forventes, at det vil blive rejst i forbindelse med det forestående
arbejde om hallens etablering og organisering, som vil omfatte de
forskellige lokale kræfter og flere forvaltninger i Hillerød Kommune.
Et arbejde vi ser meget frem til i samarbejde mellem alle foreningerne
og repræsentanter fra skolens bestyrelse.
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For Foreningen Brødeskov Hallen er situationen, at der nu skal bygges
en hal, hvorefter det primære mål for Foreningen Brødeskov Hallen vil
være opfyldt.
Og det er jo sandt nok, men den anden del af foreningens virke som
har været helt centralt er fortsat er det er også spørgsmålet om organiseringen af hallens virke. Og dermed bydes op til dansen. Er det
skolen/forvaltningen alene eller et samlet team af de forskellige
interessenter, der skal planlægge hallens benyttelse, og under hvilke
betingelser skal det ske.
Det er derfor fortsat væsentligt at slutte op om Foreningen Brødeskov
Hallen, en forening under udvikling med grundstammen i dag omkring
loppemarkeder og seriøst arbejde for en hal i Brødeskov, men med nye
udfordringer for at formulere de lokale behov for indflydelse på anvendelse af en kommende hal.
Bestyrelsen vil opfordre alle til fortsat at støtte op om foreningen
Brødeskov Hallen i tanker, ord og gerninger. Vi har brug for støtten og
vil fortsat gøre alt, hvad vi kan for at skabe de bedst mulige rammer
for motion og idræt i vores lokalområde
Jess Nørgaard

23

Skovrejsningsmøde
ved Gørløse Skov
af Mathias Skarby

Mandag d. 28. april, blev der afholdt et indledende
møde om etableringen af Gørløse Skov. Formålet med
mødet var primært at inddrage lokalbefolkningen, og
skabe gensidig forståelse for projektet.
Gørløse Skov kommer til at få sin østlige afgrænsning uden for Brødeskov Lokalråds område, men den vil grænse op til Attemosen, som
mange af borgerne i området nyder godt af. Dermed vil det være
oplagt at Lokalrådet bidrager til processen så tidligt som muligt, og
forhåbentligt få indflydelse på f.eks. stisystemer og andre elementer
i skoven.
Mødet blev afholdt ca. midtvejs mellem Gørløse og Hanebjerg Skyttecenter på en bakketop med udsigt over de enge og marker, som over
de kommende år vil blive til et varieret skovområde. Der var ca. 30
personer fremmødt, heraf ca. 20 fra lokalområdet, og de berørte
områders lokalråd. Resten bestod primært af personale fra
Naturstyrelsen, men også Hillerød kommune og HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, tidl. KE, Københavns Energi) havde sendt
repræsentanter.
Skoven giver bedre grundvand
Mødet blev indledt med et oplæg fra HOFOR, som yder et anseeligt
økonomisk bidrag til projektet bl.a. fordi et skovområde bidrager
positivt til grundvandskvaliteten. Dette har stor betydning for HOFOR,
fordi man i Attemosen henter grundvand op til at dække en stor del af
Hovedstadsområdets vandforsyning. Efterfølgende kom Hillerød
Kommune med et kort indlæg. Det næste oplæg var fra Naturstyrelsen. Flere talere gennemgik projektet, og beskrev skovens
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kommende udformning. Her drejede det sig dels om sammensætningen af beplantningen, dels om den mere nøjagtige, forventede afgrænsning af området. Som det fremgår af kortet, er det ikke hensigten at skovområdet skal dækkes helt af træer. Man regner pt. med at
ca. 50% bliver egentlig skov. Resten vil bestå af skovslette, ejendomme og forskellige former for rekreative områder. Pt. ligger svæveflyvepladsen f.eks. inden for det afsatte område, men også Hanebjerg
Skydebaner med flere, tager deres del af området.
Der dannes et skovrejsningsråd
Det samlede område bliver over 300 hektar stort, men Naturstyrelsen
bemærkede at man for nuværende ”kun” har erhvervet sig ca. 80
hektar. Der vil ikke blive tale om ekspropriering, og pengene til anskaffelse af jord er små, dermed er der langt endnu, til skoven får den
ønskede afgrænsning. Undervejs blev der stillet adskillelige spørgsmål.
Blandt lodsejerne som bliver naboer til skoven gik spørgsmålene
primært på de forpligtelser som vil følge i kølvandet på projektet.
Herunder bl.a. anvendelse og opbevaring af kemikalier og rydning af
uønskede vækster som f.eks. Stor Bjørneklo. Værterne svarede efter
bedste evne, men da der er mange interessenter, og projektet er i en
meget tidlig fase, må nogle spørgsmål vente med at blive endeligt
25

afgjort. Der var også en del spørgsmål til stiføring, adgangsveje og
anvendelse af skoven, og her opfordrede Naturstyrelsen til at man
deltager i det kommende skovrejsningsråd. Der vil blive afholdt endnu
et møde i starten af juni, hvor sammensætningen af dette udvalg vil
blive drøftet.
Brainstorm
Mødedeltagerne blev inddelt i grupper, og fik til opgave at foretage en
brainstorm. Formålet var at få så mange forslag med som muligt, men
resultatet viste at ønskerne i store træk drejede sig om de samme
emner; Adgangsveje, stier, P-pladser, og hundeskov (et område hvor
hunde ikke skal føres i snor). Sidstnævnte udløste en del debat, da
interesserne var noget modstridende blandt de fremmødte. En ønskede ”ingen hundeskov”, eller til nød en lille indhegning, mens andre
ønskede en større del af skoven afsat, men ikke reserveret, til formålet. De fleste var dog enige om at stier er vigtige, og der var et
bredt ønske om at kunne få adgang til skoven uden de store omveje,
uanset i hvilken retning skovgæsten måtte komme fra. Efter forslagene var blevet fremlagt blev mødet afsluttet af Naturstyrelsen, med
et ønske om at man deltager ved næste møde.
Har du ønsker, vi skal tage med?
Brødeskov Lokalråd vil tage opfordringen til efterretning, og i den
sammenhæng give opfordringen videre til dig/jer der læser dette blad.
Hvis du har bemærkninger til projektet er du velkommen til at sende
dem til bestyrelsen@brodeskov.net, og vi vil tage dem med til næste
møde med Naturstyrelsen. Der skal desuden lyde en opfordring til at
besøge Naturstyrelsens hjemmeside, hvor der blandt andet kan findes
plancher og foldere om projektet. Projektet indbefatter i øvrigt både
Skævinge og Gørløse skove. Eller mød selv op, og bliv en del af
projektet.
Men husk: Skovrejsning er et langtidsprojekt! Iberegnet den tid det
tager at anskaffe arealerne til formålet, skal man ikke forvente at se
det færdige resultat i dette århundrede.
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED

Salg på Engfesten 21-Juni-2014
Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det, så
indsamler vi effekter til vores loppemarked (dog ikke
hårde hvidevarer og alt for store møbler).

DU ringer

-

VI aftaler

og

VI henter

RING TIL
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59,
tlf. 4825 3960 / 2691 6777eller
mail til hanna@brodeskov.dk
Hilsen Brødeskov-spejderne
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ENGFEST PÅ SPEJDERGRUNDEN
Hulvejen 29D, Ny Hammersholt, Hillerød

Lørdag 21-Juni-2014
fra kl. 11 til 21

Kom og støt et godt formål
Sæt X i kalenderen 21-juni-2014
Starten går klokken 11 i Ny Hammersholt til:
• loppemarked
• hoppeborg og diverse boder
Eng-restauranten har som sædvanligt kaffe/te
– øl/vand og ved frokosttid er der noget
spiseligt til at stille sulten med og senere
tændes grillen.
KOM til Engfest – hele overskuddet går til Brødeskov
Gruppens spejderbørn.
Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Brødeskov-spejderne
Arrangør er:
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Brødeskovkoret holder forårskoncert
torsdag den 22. maj KL. 19.30 i
Nr. Herlev Sognegård
Dirigent Dorthe Johansen, ved flyglet: Finn Hegelund Nielsen
Bagefter er der et let traktement.
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Brødeskov
lokalhistoriske
forening
Ny formand
Efter generalforsamlingen 9/4 konstituerede vi os med Margrethe
Krogh som formand. Resten af bestyrelsen fortsætter uændret.
Udgivelse og bogsalg
Vi har netop udgivet en ny CD/R med avisudklip fra det gamle Nr.
Herlev sogn fra 1901 til 1965. Den består af dels et nyt arbejde ved
Leif A. Sørensen 1901-1940, og dels en genudgivelse af Orla Larsens
arbejde med klip fra perioden 1940-1965, der har været udsolgt i et
par år. Denne CD/R indeholder også mange historiske billeder samt
person-, sted- og emneregistre. Pris 100 kr., medlemmer dog 75 kr.
Den fremstilles successive som ordrerne indgår.
Birthe Feilbergs bog ”Gamle dage i Nr. Herlev” fra 2006 er nu nedsat til
100 kr., medlemmer dog 75 kr. Betaling til vor konto 2276
6881678274 eller efter aftale.
Henvendelse til vor nye formand:
Margrethe Krogh, Kildedalen 3, 3400 Hillerød.
Telefon: 48267232 og 30117232. E-mail: margrethekrogh@gmail.com
eller til en af de andre bestyrelsesmedlemmer,
se nærmere om os på www.brodeskov.net
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Der har været afholdt generalforsamling søndag den 23. februar 2014, hvor Per
Hansen gik af som formand. Brian Nielsen er efter konstitueringsmødet den 6.
marts 2014, valgt som formand. Nyt medlem i bestyrelsen er Anita Bjørklund.
Søndag den 8. december 2013 var der fastelavnsfest med en masse dejlige
udklædte børn og voksne. Alle havde en dejlig eftermiddag.
Fredag den 14. marts 2014, var der fredagscafe. En rigtig hyggelig aften med leg
for børn og voksne.
Lørdag den 12. april 2014, var der arbejdsdag. Vi kalkede hus, malede sokkel,
ordnede bede og der kom nyt affaldsskur op. Vi takker alle der deltog for en dejlig
dag og for deres arbejdsindsats.
Kommende arrangementer
Det sidste arrangement inden sommerferien, vil være lørdag dem 21. juni 2014
kl. 18.00, hvor der er midsommerfest. Der tændes op i grillen til det medbragte
kød. Bestyrelsen vil sørge for salatbar m.m. og vi har igen sørget for god musik –
Andrikkerne kommer og spiller.
Søndag den 24. august 2014, kl. 10 – 16, er der loppemarked. Boder kan
bestilles hos Gitte.
Der er petanquestævne søndag den 14. september 2014, kl. 8.30. Hvis man vil
deltage, møder man bare op. Det plejer at være en super hyggelig dag.
Vær opmærksom på, at fredagscafeen er flyttet til fredag den 24. oktober
2014, kl. 18.
DEN NYE BESTYRELSE FRA 23. FEBRUAR 2014
Formand Brian Nielsen
24 28 10 88
Næstformand Carsten Stål Hansen 20 95 68 02
Kasserer Henriette Hansen
20 62 68 02
Udlejer Gitte Pedersen
26 79 87 51
Vicevært Anita Bjørklund
26 94 38 20
Øl-mand Henning Nielsen
23 21 33 26

Sekretær Henriette Hansen
Hjælpeudlejer Bibi Pedersen
Suppleant/vicevært
Jan Bast
Forsamlingshuset er åbent
torsdage 17.30 - 19.00,

20 62 68 02
28 68 62 51
50 57 89 58
48 17 18 61
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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, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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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
Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53.

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
5.-12. september 2014
Deadline
18. august 2014
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 områdets
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41, Nr. Herlev
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
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