
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Nyt om trafikken i området, 
separat-kloakering, 
 rund visning på Favrholm,  
BIFs 50 års jubilæum og 
indvielse af den nye bane...

S E P T E M B E R  2 014 

N R . 2 0 9  •  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
Mandag til fredag:  7.00 - 20.00 
Lørdag - søndag:     7.00 - 18.00

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



Huskede du
at indbetale kontingent  
for 2014?
100 kr. dækker hele husstanden og 50 kr. dækker medlem-
skab 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 repræsen-
tere 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. (210) er på gaden 14. - 21. november 2014.
Indleveringsfrist den 26. oktober 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

40 km zoner og  
50 års dage

Oven på en fantastisk sommer er vi nu så småt på vej mod efteråret. 
Det fine vejr har være oplagt til udendørs aktiviteter – ikke mindst at 
nyde den nye cykelsti mellem Ny Hammersholt og Allerød, som blev 
indviet den 15. juni. Nu mangler vi kun at få cykelsti på den sidste 
stump af Brødeskovvej – fra Lilleskolen til Gl. Frederiksborgvej – for at 
alle kan færdes sikkert i vores område. 

Skilte – igen, igen
Der er blevet sat chikaner op i Bygaden i Nr. Herlev i form af to 
såkaldte ”gadejuveler”. Desuden er skiltet med ”gennemkørsel forbudt” 
blevet flyttet efter Lokalrådets ønske. Det er svært på nuværende 
tidspunkt at vurdere, hvor meget det har hjulpet, men forhåbentlig får 
det færre bilister til at skyde genvej gennem Bygaden med høj fart. 
Desværre må vi endnu engang konstatere, at det med placering af 
skilte er en svær ting. Der er blevet etableret en 40 km zone lige rundt 
om chikanerne, men det virker lidt absurd, at denne zone ophæves 
igen, f.eks. hvis man drejer ind ad Strædet. Selv 40 km er al for høj fart 
på Strædet, og det samme gælder, hvis man drejer op ad Dønnegårds-
vej. Lokalrådet vil tage kontakt til kommunen og bede om at 40 km 
skiltene flyttes, så de f.eks. omfatter hele Bygaden. 

Sikker skolevej
De trafikale udfordringer optager generelt meget af Lokalrådets 
arbejde. I Nr. Herlev er der f.eks. stadig et udestående i forhold til at 
sikre skolevejen fra Brødeskov station til Hanebjerg skole. Mange af de 
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udskolingselever, der kommer med toget fra Gørløse, går i vejkanten af 
Lyngevej hver morgen/eftermiddag på vej til og fra skole. På det 
stykke af Lyngevej er der hverken fortov eller cykelsti, så det skaber 
mange farlige situationer – og det bliver kun værre, når vintermørket 
sænker sig.  Eleverne kunne gå ind igennem Nr. Herlev af Bygaden og 
følge cykelstien langs Brødeskovvej – men det er en relativt stor omvej 
for dem, så selv om den ville være mere sikker, er det ikke den vej, de 
vælger. Slet ikke hvis de er kommet lidt sent af sted fra skolen, og har 
travlt for at nå deres tog hjem. Lokalrådet har flere gange tidligere 
gjort kommunen opmærksom på problemet – men det skal nok tages 
op igen.

Andre aktiviteter
Lokalrådets Pinseskovtur gik i år til det område ved Solrødgård, som 
fremover skal huse en genbrugsstation, et kraftvarmeværk og et 
rensningsanlæg. Deltagerne fik en grundig gennemgang af planerne 
ved projektleder Preben Dissing, og turen endte i udkigstårnet ved 
Favrholm og Novo’s fuglesø. Siden Novo overtog Favrholm har den 
gennemgået en omfattende renovering, og der er også bygget en del 
nyt til. Sammen med Brødeskovs Lokalhistoriske forening har Lokal-
rådet arrangeret en rundvisning på Favrholm mandag den 22. septem-
ber – se mere om arrangementet i bladet.

”Separatkloakeringsspøgelset” har i en tid hærget Nr. Herlev, og 
mange borgere er i tvivl om, hvad de nye krav egentlig kommer til at 
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betyde. Lokalrådet har derfor forsøgt at få svar på en række spørgsmål 
hos repræsentanter for Hillerød Forsyning samt kommunens Miljø- og 
Teknikudvalg. Det blev til et yderst konstruktivt møde som du kan læse 
mere om andetsteds i bladet. 

Tillykke med de 50 år
Brødeskov Idrætsforening kan i år fejre 50 års jubilæum – og det bliver 
bl.a. markeret sammen med indvielsen af en ny 11-mands græsbane 
den 13. september. Se mere om arrangementet – og jubilæet – inde i 
bladet. Det er ikke kun BIF der har rundet et skarpt hjørne – bestyrel-
sesmedlem i Lokalrådet René Andersen samt Per Christiansen, der står 
for opsætning og layout af Brødeskov Borgeravis, har også rundet de 
50, og bestyrelsen ønsker begge tillykke med dagen.   

Brødeskov Lokalråd: Svend Beeck, René Bo Andersen, Mathias Skarby, Ellen Godt Hansen, 
Hanne Jensen, Helle Proschowsky
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Rundvisning på Favrholm  
Campus 22. september
Som bosiddende i Nr. Herlev-enden af Brødeskovområdet passerer man Favrholm 
hver gang man kører ind til Hillerød by – eller tilbage igen. Favrholm indgik i 
Frederik II’s samling af gods i Nordsjælland i midten af 1500-tallet. I mange år var 
den en forsøgsgård ligesom Trollesminde, indtil Statens Husdyrsforsøg flyttede 
til Tjele engang i 1980’erne. I dag er Favrholm udvidet og omdannet til kursuscen-
ter for medicinalfirmaet Novo Nordisk. Udvidelsen er foretaget med respekt for 
fredningen af de gamle bygninger og med spændende arkitektoniske kombina-
tioner af nyt og gammelt.

Når man passerer gården kan man godt blive lidt nysgerrig og tænke ”gad vide 
hvordan det er at stå nede i den glastilbygning og kigge lige ud på søen”. Nu har 
du chancen for at opleve det – for Brødeskov Lokalhistoriske Forening og Brødes-
kov Lokalråd har i fællesskab arrangeret en rundvisning indenfor på Favrholm.    

Rundvisningen finder sted mandag d. 22. september kl. 16.15 på Favrholm, 
Roskildevej 58
 
Der er et maksimum på 30 personer til rundvisningen, og pladserne fordeles efter 
først til mølle princippet. Du kan reservere plads ved at sende en mail til formand 
for Brødeskov Lokalhistoriske forening Margrethe Krogh på margrethekrogh@
gmail.com Sidste frist for tilmelding er 18. september.

Rundvisningen koster ikke noget – men såvel Brødeskov Lokalråd som Brødeskov 
Lokalhistoriske forening er altid glad for nye medlemmer, der kan støtte op om 
det arbejde, vi udfører.  



Brødeskov Idrætsforening har rundet et skarpt hjørne 
og har samtidigt taget et vigtigt skridt ind i en aktiv  
og succesfuld fremtid for foreningens mange lokale 
medlemmer.

Foreningen kan se tilbage på en 50 årig historie med mange mind-
eværdige begivenheder, masser af lokal opbakning og et højt 
 aktivitetsniveau.

Samtidigt er der med anlæggelsen af en ny 11-mands græsbane ved 
Brødeskov Stadion skabt fremtidige rammer for den medlems-
udviklings succes, som klubben har oplevet de seneste år.

Vi vil gerne markere denne milepæl i foreningens historie og se tilbage 
og fremad sammen med dig på den ovennævnte dag. 

Kom og vær med til den officielle indvielse af den nye bane på dagen 
kl. 11.45. Her har vi inviteret vores borgmester og lokale politikere til 
at være med. 

Men sæt endelig hele dagen af, for der vil dagen igennem fra kl. 10.30 
og til kl. 20.00 vil der være masser af spændende fodboldkampe med 
BIF�s hold fra alle aldersgrupper. 

50 års jubilæum  
og indvielse af 
ny fodboldbane
Lørdag d. 13. september kl. 11.45  
på Brødeskov Stadion
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Tid Kamp Bane

10:30 U-14 drenge (01) 3 Pulje 2: Brødeskov IF - Ålholm IF NY

10:45 U-16 drenge (99) 2 Pulje 1: Brødeskov IF - Allerød Fodbold Klub 1

12:00 U-17 piger (98-99) 2Pulje 1: HSV - Frederiksværk Fodbold Klub NY

12:00 U-13 drenge 8-mands (02) 4 Pulje 2: Brødeskov IF - Slangerup & Omegn IF 2

12:30 U-15 drenge (00) 4 Pulje 1: Brødeskov IF - FC Øresund 1

14:00 Serie 2 Pulje 1: Brødeskov IF - BSV 1

16:00 Serie 5 Pulje 2: Brødeskov IF - Karlebo 1

Der vil også være mulighed for at købe lidt lækker mad og drikke på 
stadion.  Så tag kontanter med!

Bestyrelsen og jeg håber du og din familie har mulighed for at deltage 
og glæder os til denne festlige dag i BIF�s rammer.

Sportslige hilsener
Jess Nørgaard
Formand
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På mødet deltog Tue Tortzen, byrådsmedlem og formand for Miljø-  
og Teknikudvalget, Louise Colding, byrådsmedlem og formand for 
Hillerød Forsynings bestyrelse samt Lars Hansen og Amalie Enk,  
begge projektledere i Hillerød Forsyning. 

Forud for mødet havde de berørte borgere i Nr. Herlev haft mulighed 
for at indsende spørgsmål til mødet, hvilket 15 personer havde be-
nyttet sig af. Spørgsmålene grupperede sig inden for tre områder; 1) 
Hvorfor separatkloakering – og hvorfor lige Nr. Herlev, 2) Hvordan 
kommer det til at foregå rent praktisk og 3) Hvad med økonomien. 
Nedenstående artikel er et sammendrag af mødet – på lokalrådets 
hjemmeside www.brodeskov.net vil der komme til at ligge en liste med 
en opsummering af en del af de specifikke spørgsmål, som blev 
besvaret på mødet.  

Hvorfor separatkloakering – og hvorfor i Nr. Herlev?
Lars Hansen indledte med at give en grundig redegørelse for projek-
tets baggrund. Alle kommuner har pligt til at udarbejde en spilde-
vandsplan, og det har Hillerød kommune derfor også gjort. Planen kan 
findes i sin helhed på kommunens hjemmeside – se link nedenfor. 
Spildevandsplaner skal bl.a. sikre, at kommunerne overholder de 
miljømål for søer, åer og hav, der er beskrevet i statens overordnede 

Møde om  
separatkloakering

Tekst: Helle Friis Proschowsky

Tirsdag den 26. august havde lokalrådets bestyrelse 
møde med repræsentanter for Hillerød Forsyning samt 
kommunens Miljø- og Teknikudvalg. Årsagen til mødet 
var, at Nr. Herlev er udpeget som et af de områder, der 
skal separatkloakeres. 
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vandplaner.  Hillerød kommune er speciel, fordi den ligger i et meget 
fugtigt område. Det er især vandkvaliteten af Pøle å og Havelse å, som 
begge udspringer i Salpetermosen, der har givet anledning til be-
kymring i vandplanen. Hillerøds spildevand påvirker nemlig begge åer i 
en negativ retning, bl.a. på grund af overløb fra bassiner ved de 
eksisterende rensningsanlæg, når det regner meget. Efter et par store 
skybrud, f.eks. det i 2011, er kommunerne desuden blevet pålagt at 
forberede sig på de forventede klimaforandringer med mere ekstrem 
regn etc. I midtbyen har der været flere tilfælde af oversvømmede 
kældre, men dette er ikke noget, borgerne i Nr. Herlev har oplevet. 
Hillerød Forsyning havde dog medbragt et simuleret kort, der viste 
strømningsveje for vand i Nr. Herlev i tilfælde af at regnmængden 
forøges væsentligt i fremtiden. Det viste – ikke overraskende – at især 
området langs den gamle banevold, Engparken og de nederste ejen-
domme på Enghavegårdsvejs stikveje, vil være i risiko for at blive 
oversvømmet. 

Nr. Herlevs rensningsanlæg lukkes
Kloakkerne i Nr. Herlev er gamle, og det samme er Nr. Herlevs ren-
sningsanlæg, som ikke opfylder de mål, der er sat i statens vandplan. 
Inden for de kommende år skal der desuden bygges et helt nyt rens-
ningsanlæg ikke langt fra Nr. Herlev – der hvor Solrødgård ligger nu. 

Kloakkerne er blevet renoveret i Nr. Herlev og der er kommet nye kloakdæksler med 
kommunens logo.
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Det nye anlæg vil være topmoderne, og væsentlig mere effektivt både 
hvad angår energiforbrug og miljø. Kunne man så ikke bare pumpe alt 
spildevandet – inklusiv regnvandet – fra Nr. Herlev op til det nye 
rensningsanlæg? Nej, svarer Lars, for så udtørrer man den del af 
Havelse å, der løber fra Nr. Herlev og videre ud i Attemosen, og sådan 
en beslutning ville aldrig kunne opnå en miljøgodkendelse.  I Hillerød 
Forsyning har man analyseret fire forskellige scenarier med stort set 
samme økonomisk ramme. Separatkloakering fremstår som den 
mulighed, der forventes at give størst effekt både i forhold til over-
holdelse af miljømålene for åerne, og som forberedelse til mere 
ekstremt vejr. Tue Tortzen understregede desuden, at separatkloaker-
ing ikke er noget nyt påfund - langt de fleste af de huse, der er bygget 
i 1990’erne og efter årtusindskiftet, har allerede adskilt spildevand og 
regnvand. Det gælder f.eks. for husene i Brødeskovparken, som derfor 
ikke bliver berørt af kommunens beslutning. 

Hvorfor skal der ikke separatkloakeres i Hammersholt og  
Ny Hammersholt?
Hillerød Forsyning forventer, at der muligvis på et langt senere tid-
spunkt også skal etableres separatkloakering i andre områder af 
Hillerød kommune, herunder Hammersholt og Ny Hammersholt. Når de 
ikke er udvalgt i første omgang skyldes det flere ting. I Ny Hammer-
sholt er der f.eks. mange mindre vandhuller som kan opsuge vandet i 
tilfælde af skybrud. Desuden er Hammersholt rensningsanlæg blevet 
renoveret inden for de senere år, og det er derfor i væsentlig bedre 
stand end Nr. Herlevs. Endelig er kloakrørene i Hammersholt/ 
Ny Hammersholt nyere end i Nr. Herlev og derfor også i bedre stand. 
Forsyningen fortalte, at der er planer om at etablere et bassin/en sø i 
Nr. Herlev, som kan modtage større mængder regnvand, inden det 
ledes videre ud i Havelse å. Den endelige placering af en sådan sø er 
endnu ikke fastlagt, men en mulighed er at lægge den der, hvor det 
nuværende gamle rensningsanlæg ligger. En sø vil unægtelig være 
noget pænere at kigge på, når man går tur i det område. 

Hvordan kommer det hele til at foregå?
Hillerød Forsyning er netop nu ved at lægge sidste hånd på et informa-
tionsbrev, der vil blive sendt ud til alle de husstande, der skal separat-
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kloakeres. Brevet skulle gerne komme ud i løbet af september, og det 
vil indeholde overordnede informationer om de kommende planer, 
men ikke noget specifikt om Nr. Herlev. Rent praktisk bliver det sådan, 
at regnvandet skal løbe i de gamle kloaker og spildevandet i helt nye 
rør. De nye rør vil nogle steder skulle graves ned, andre steder kan de 
”skydes” gennem jorden. Som udgangspunkt vil de nye rør blive lagt 
parallelt med de gamle. NCC har lige været i Nr. Herlev for at renovere 
de gamle kloaker – der er lavet TV inspektion af hele kloaknettet, og 
de gamle kloaker er desuden blevet ”strømpeforet”. Det vil sige, at der 
er lagt en plastik coating på indersiden af kloakkerne – nogle har 
måske set de store tromler med grønne ”slanger” som har stået rundt 
omkring i byen. Alligevel er de gamle kloaker ikke helt så tætte som de 
nye, men det gør ikke så meget, når det kun er regnvand, der skal løbe i 
dem. Arbejdet med at etablere det nye kloaksystem til spildevand i  
Nr. Herlev påbegyndes efter planen først i 2017-2018. I forhold til den 
udmeldte tidsfrist på fire år oplyste Louise Colding, at det er en 
minimumsfrist. Der vil altid være en frist på yderligere ét år fra det nye 
kloaksystem er færdigetableret i et område. Hvis det først sker i  
Nr. Herlev i 2018, vil borgerne altså have en frist, der hedder 2019. 

Der laves en detaljeret plan for lokalområdet, før man går i gang
Inden gravearbejdet går i gang Nr. Herlev vil der blive lavet flere 
forundersøgelser af jordbundsforhold m.m. Der vil også blive holdt 
møder for de berørte beboere – enten i form af møder med grundejer-
foreningerne eller direkte med borgerne. I forhold til den detaljerede 
planlægning vil der også blive taget hensyn til karakteren af de 
forskellige områder i byen. Området omkring Strædet og Bygaden har 
f.eks. gammelt landsbypræg med mange stråtækte huse, og her vil 
det måske være bedre at etablere kantsten og en rendesten f.eks. af 
brosten, som vandet kan ledes igennem til vejristene. Generelt er 
stråtækte huse undtaget fra kravet om separatkloakering, men hvis 
der tillige findes udhuse, carporte eller lign. med fast tag på matriklen, 
skal man søge dispensation i kommunens Miljø- og Teknikudvalg. 
Tagarealet af carport, udhuse m.m. vil have betydning for om der gives 
dispensation.  Når projektet går i gang i Nr. Herlev, vil Hillerød Forsyn-
ing placere en ny skelbrønd til hvert hus ved siden af den gamle. Man 
kan selv få indflydelse på den præcise placering, for forsyningen 
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kommer og sætter en pæl der, hvor de vil foreslå brønden placeret. 
Som husejer har man derefter en frist, til at gøre indsigelser og bede 
om at få rykket placeringen.

LAR løsninger bliver sandsynligvis ikke mulige i Nr. Herlev
En af de løsninger, der har været nævnt i pressen, er det der kaldes 
LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Her holder man sit regnvand på 
egen grund f.eks. ved at lave nedsivning i faskiner, opsamling i regn-
vandsbassiner eller lign. Hvis man som borger laver en LAR løsning, 
kan man få tilbagebetalt en tredjedel af det tilslutningsbidrag, der i 
sin tid blev betalt for at få huset sluttet til fælleskloakken. Man 
antager at regnvand udgør ca. en tredjedel og spildevandet to tredje-
dele af det vand, der bortledes fra et hus. De 23.000 kr. svarer ca. til en 
tredjedel af det oprindelige tilslutningsbidrag. Desværre ser det ikke 
ud til at borgerne i Nr. Herlev kan etablere LAR løsninger. Lars og 
Amalie havde medbragt et kort over jordbundsforholdene under Nr. 
Herlev som viste, at den sydvestlige del af byen - hele Enghavegårds-
vej – ligger på moræneler. Det er en jordbundstype der egner sig meget 
dårligt til nedsivningsanlæg. Jordbunden under den nordøstlige del af 
byen (Bygaden, Strædet, Engparken, Dønnegårdsvej og Herlevgårdsvej 
er mere gruset, men her ligger det øvre grundvandsspejl til gengæld 
for højt til LAR løsninger. 

Forsøgshaver på Skansevej
Der findes utrolig mange måder at etablere separatkloakering på. 
Amalie Enk viste f.eks. billeder af en løsning, hvor regnvandet ledes 
direkte fra nedløbsrøret i en åben rende til skelbrønden. Denne løsning 
kan faktisk etableres allerede nu – mens det stadig er muligt at 
benytte håndværkerfradraget. Når de nye rør så bliver lagt i jorden i  
Nr. Herlev, vil Hillerød Forsyning stå for at koble spildevandet til de nye 
rør. Som en slags pilotprojekt har forsyningen etableret forskellige 
former for klimatilpasning i samarbejde med beboerne i 12 huse på 
Skansevej. Deres situation er ikke helt den samme som i Nr. Herlev, 
fordi det flere steder har været muligt at etablere LAR løsninger, men 
de enkelte haveprojekter er beskrevet detaljeret på Hillerød Forsynings 
hjemmeside under spildevand (se links under artiklen). Der er rigtig 
mange kreative løsninger til inspiration. 
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Hvad må man selv gøre?
Der er krav om at det er en autoriseret kloakmester, der skal foretage 
”afpropningen” – det vil sige adskillelse af regnvand og spildevand i 
kloakken. Alt andet arbejde må man som borger gerne udføre selv. Når 
kloakmesteren har gennemført adskillelsen, skal han indrapportere 
det til kommunen. Man skal altså ikke have godkendt projekterne på 
forhånd – men anmelde det, når adskillelsen er sket. Nogle spørgsmål 
har gået på risikoen for rotter i forbindelse etablering af separatkloak-
ering. Lars Hansen oplyste, at rotterne bor der, hvor der er noget de 
kan leve af. Når de gamle kloaker kun kommer til at føre regnvand, er 
de ikke længere interessante for rotterne. Andre har spurgt hvad 
kommunen vil gøre for at sikre, at der ikke dannes propper pga. nedsat 
flow i kloakkerne, når væskemængden reduceres. Dette kan, ifølge 
forsyningen, sikres med tilstrækkelig hældning på rørene. Man opnår 
tilstrækkelig selvrensning ved et fald på ca. 10 promille eller 1 cm pr. 
meter. De rør, der løber på ens egen matrikel, har man selv ansvar for, 
men Lars Hansen forsikrede, at Hillerød Forsyning vil placere skelbrøn-
den så dybt, at faldet er tilstrækkeligt. Endelig er der også borgere, der 
har spurgt hvordan man sikrer sig, at man ikke graver rør og ledninger 

I nogle af forsøgshaverne på Skansevej ledes regnvandet over jorden enten direkte til en 
brønd eller via regnvandsbede m.m. De 12 haver er beskrevet på Hillerød Forsynings 
hjemmeside, men det er ikke alle løsninger der vil være mulige at etablere i Nr. Herlev  
på grund af den lerede jordbund.
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over i forbindelse med separatkloakeringen. Amalie Enk oplyste, at en 
del af rørføringen kan findes på www.weblager.dk, hvis de tidligere/
nuværende husejere har indrapporteret det til kommunens byggesags-
kontor. Endelig kan man skrive til Ledningsregisteret, LER, http://ler.dk 
og få svar på forespørgsler om ledningsnettet omkring ens egen 
ejendom. LER indeholder som udgangspunkt oplysninger om led-
ningerne i jorden ude i offentlig vej, men man kan være heldig, at 
ledninger også er vist inde på ens matrikel. Det er dog vigtigt at 
forstå, at placeringen af alle ledninger (TDC, el, fiberledninger, vand, 
spildevand m.m. på matriklen er ens eget ansvar. 

Økonomi
Et af de spørgsmål, der har været diskuteret i pressen, er finansierin-
gen af separatkloakering. Svimlende beløb har været nævnt, og det 
har været svært at finde hoved og hale i det hele. Fællesdelen af 
kloaksystemet er noget, vi alle betaler til. Det samme gælder udgiften 
til at drive og vedligeholde rensningsanlæg. Det afgørende skel går 
imellem privat og offentlig grund. Ifølge lovgivningen er det ikke tilladt 
for en kommune, at benytte penge fra den fælles kasse (skatteborg-
ernes penge) til forbedringer på enkeltborgeres private grund. Derfor 

Det er NCC der har stået for renoveringen af kloaknettet i Nr. Herlev hen over sommeren.
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vil det kræve en lovændring, hvis fællesskabet skal gå ind og betale 
omkostningerne ved at etablere separatkloakering på de udpegede 
ca. 3500 ejendomme. Louise Colding oplyste, at Hillerød kommune har 
bedt om foretræde for Miljøminister Kirsten Brosbøl for at diskutere 
problemstillingen. Kommunen har foreslået en løsning hvor Hillerød 
Forsyning lægger ud, og grundejerne tilbagebetaler beløbet over f.eks. 
20 år sammen med vandafledningsafgiften.  

Denne løsning ville på mange måder være at foretrække, fordi man så 
kunne etablere den nye løsning samtidig med at de nye kloaker 
etableres, hvilket gør det meget billigere og mere effektivt.  Med den 
nuværende model er det vand, der løber regnvandskloakken, jo først 
rent i det øjeblik det sidste hus i byen har afkoblet spildevandet Det vil 
dog kræve en lovændring, og Enhedslisten vil efter sigende stille 
lovforslag om at Forsyningerne må lægge pengene ud som beskrevet. 
Det er meget svært at give en pris på hvad det vil koste, at etablere 
separatkloakering fordi der er så mange forskellige måder, at gøre der 
på. Amalie Enk viste billeder af en række forskellige løsninger, hvor 
regnvandet løber over jorden i en rende til skelbrønden. I forsøgs-
haverne på Skansevej har priserne ligget fra ca. 20.000 til 50.000 kr., 
men her er der i flere tilfælde etableret LAR løsninger.  

Alt i alt var det en aften hvor vi i lokalrådets bestyrelse blev meget 
klogere på separatkloakering. Det kan godt undre, at alle disse infor-
mationer ikke er kommet bedre frem i mediernes dækning af sagen. 
Som tidligere nævnt er der et informationsbrev på vej til de husstande, 
der skal separatkloakeres, men en enkelt side med FAQ (Frequently 
Asked Questions) på kommunens eller forsyningens hjemmeside ville 
nok have gjort underværker for mange. 

Relevante links:
www.hillerod.dk/ForBorgere/Natur_Miljoe_og_Klima/Miljoe/
Spildevand/Spildevandsplan_2013_2016.aspx 
www.hillerodforsyning.dk/spildevand/klimatilpasningskansevej/
http://ler.dk/
www.weblager.dk
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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



INDSAMLING TIL  
LOPPEMARKED
Vi samler ind til vores årlige loppemarked  
igennem hele året.  

Hvis du mangler plads på loftet, så kommer vi gerne og afhenter over-
skydende 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, rationer-
ingsmærker, samlemærkater, samlinger af porcelænsfigurer, designer-
møbler 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, alu-
minium, kobber, bly, ledninger eller andet, henter vi det gerne. Vi skal nok 
selv stå for sorteringen, så udbyttet bliver maksimalt.    
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk

TAK
Til alle som bidragede til vores loppemarked i år. Det endte med at det 
samlede resultat levede op til rekordåret 2013. Meget glædeligt og 
meget tilfredsstillende for de mange som deltog i arbejdet. 
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Nu kan du søge digitalt  
om tilladelse til dine
byggeprojekter
I Hillerød Kommune kan du nu søge om tilladelse til byggeprojekter direkte  
på nettet. Hillerød Kommune lancerer den digitale løsning, Byg og Miljø,  
hvor borgere og virksomheder kan spare tid og få et bedre overblik over ansøgn-
ingsprocessen.

Nu kan man hurtigt, enkelt og effektivt søge om tilladelse til byggeprojekter 
direkte på nettet. Hillerød Kommune lancerer den digitale løsning Byg og Miljø, 
der blandt andet giver borgere og virksomheder et bedre overblik over den 
dokumentation, de skal udfylde, samt en løbende status på deres  ansøgning.

Byg og Miljø er designet med fokus på brugervenlighed. Løsningen guider bru-
geren sikkert gennem hele ansøgningsprocessen og giver løbende information 
om, hvor langt man er i forløbet, og hvilke oplysninger man endnu  
skal udfylde. Ansøgere undgår derfor tidskrævende indhentning af ekstra 
dokumentation, som man måske ikke var opmærksom på fra start.

Udnytter de digitale muligheder
Byg og Miljø tilpasser sig automatisk den type projekt, borgeren eller virksom-
heden søger om tilladelse til, og den digitale løsning tilbyder guidede forløb til 
den enkelte situation. Som bruger af Byg og Miljø får man også en digital projek-
tmappe, hvor man hele tiden kan holde øje med, hvor langt kommunen er i 
behandlingen af sagen. Her kan man også vælge at få tilsendt en sms eller mail, 
når der er nyt i sagen.

Læs mere på www.bygogmiljø.dk.
Yderligere information
Ulla Vollmer Lund, By & Miljø
Tlf: 7232 2112
E-mail: byg@hillerod.dk
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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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Fredag den 19. september sætter Ulla Handler sig i klokketårnet 
på Frederiksborg Slot og ringer Kulturnatten ind. 

Umiddelbart efter starter det store optog fra Rendelæggerbakken ned til Slottet 
med Gardehusarregimentets Hesteskadron i spidsen for et større optog. I Ydre 
Slotsgård byder borgmester Dorte Meldgård velkommen til Kulturnat Hillerød, og 
herefter fortsætter optoget gennem byen og videre til Hillerød Camping.

Igen i år vil der være meget focus på historierne om byen, slottet, husene og folk. 
Døre, der normalt er lukkede, åbnes og masser af spændende tilbud venter nat-
tens gæster.  Aftenen krydres med musik, sang og dans, der er med til at skabe 
den hyggelige stemning.

Kulturnatten er for alle. For børnene er der masser af tilbud – bl.a. kører Klaverfab-
rikkens Dramahold non-stop forestillinger i Kedelhuset.  På Biblioteket er der 
portrætfotografering af børn, og hos Pharmakon kan børnene afprøve gamle 
maskiner til fremstilling af piller og vaceline. På Bymuseet kan man opleve, 
hvordan det var at gå i skole på oldefars tid, og på Hillerød Camping er der masser 
af spændende oplevelser for børnefamilierne.

Download Kulturnat Hillerøds nye App på App Store eller Google Play , eller gå ind 
på kulturnathillerod.dk og læs mere. Følg os også på Facebook.
Kulturnattens aktører og Styregruppen ønsker god fornøjelse!
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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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Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

Sket siden sidst
Desværre måtte vi aflyse midsommerfesten på grund af for få tilmeldte. Det var 
vi rigtig kede af. Næste år vil vi forsøge at lægge datoen lidt tidligere.

Kommende arrangementer - resten af året – husk at sætte kryds i kalenderen
Petanquestævnet er flyttet til søndag den 28. 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. Vi håber naturligvis der kommer mange tilmeldinger til denne aften. Husk 
hurtig tilmelding, vi stopper ved 100 tilmeldte. Efter spisning og cabarygruppen 
underholdning med forestillingen ”Shubidua – den røde tråd”, vil der blive spillet 
op til dans. 

Forestillingen vil blive spillet igen lørdagen den 25. oktober 2014, kl. 14.00. Der vil 
der kunne købes kage, kaffe, øl og vand.

Søndag den 23. november 2014, kl. 10 til 16, er der julemarked. Boder kan som 
sædvanlig bestilles hos Gitte Pedersen.

Børnejulerier – igen i år laver vi børneteater til juletræsfesten den 7. december 
2014, kl. 15-17. Hvis du er 6 år eller mere og har lyst til at spille teater og grine 
sammen med os, kan du være med. Vi øver 6 onsdage fra den 29. oktober kl. 
16.00 til 17.30. Ring til Solveig på 21 46 82 68 eller se på 
Facebook/”Hammersholt Forsamlingshus” for mere info og tilmelding.

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 20 62 68 02 
Hjælpeudlejer Bibi Pedersen  28 68 62 51 
Suppleant/vicevært
Jan Bast 50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent  
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
14. - 21. november 2014

Deadline
26. oktober 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

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

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.

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.




