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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Se hvordan vores nye hal
kommer til at se ud,
læs om trafikken i
Nr. Herlev, loppemarkeder
og meget mere...

Vi har
bilen
til deres
store dag!
www.limousinen.dk
Tlf.48 27 83 02
Mobil 20 40 72 40
niels@limousinen.dk

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

Støt dit lokalråd!
Betal kontingent for 2015 ved at overføre
100,- kr. til konto: 6300 – 1583230, som dækker
medlemskab for hele husstanden.
På generalforsamlingen den 24. marts er vedtægterne ændret, så man nu kun
kan tegne medlemskab for en husstand i Brødeskov Lokalråds område. Vi er
selvfølgelig fortsat glade for frivillige bidrag fra foreninger og borgere i og uden
for området.
Har du allerede betalt 50 kr. for medlemskab som enkeltperson, er dit medlemskab gældende for hele 2015.
Foreninger, der ønsker at benytte Brødeskov Borgeravis til omtale af aktiviteter,
skal bidrage til avisens økonomi via et støttebidrag. Generalforsamlingen har
besluttet at dette beløb er minimum 200 kr.
Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende sager, som du mener vi bør
rette vores fokus på. Du kan sende en mail til Bestyrelsen@brodeskov.net, eller
du kan kontakte en fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer med kontaktoplysninger findes længere inde i bladet.

Næste nr. (213) er på gaden 5. - 11. september 2015.
Indleveringsfrist den 16. august 2015 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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NYT FRA LOKALRÅDET

Foråret
er kommet
Trafikstrategi
Foråret er endelig kommet, og med det, tiden for udendørs aktiviteter.
Cyklerne er for alvor kommet frem igen – og det giver lejlighed til at
glæde sig over de steder, hvor der er etableret nye cykelstier i området. Men når det er sagt, er der stadig steder, hvor trafiksikkerheden
halter bagefter. I vinterens løb har lokalrådet arbejdet på en trafikstrategi for Nr. Herlev, som blev fremlagt på generalforsamlingen i
marts.
Vi havde modtaget en række input fra borgere i området, og en del
mødte desuden op for at diskutere strategien. Når den endelige
strategi foreligger, skal den videre til Hillerød kommune, hvor lokalrådet vil bede om et møde med de relevante politikere. Det var denne
metode der blev brugt af lokalrådet og ”Lille Sverige gruppen” og som
har resulteret i den nye cykelsti langs Gl Frederiksborgvej i Ny Hammersholt til Allerød.
Generalforsamling
Lokalrådet afholdt generalforsamling i marts måned. Her blev der
vedtaget en mindre ændring af vedtægternes punkt 5 og 6 som
omhandler medlemskab. Det betyder bl.a. at de foreninger, der benytter borgeravisen jævnligt til omtale af arrangementer, skal indbetale
et støttebidrag på min. 200 kr. årligt. Det svarer egentlig til det, der
tidligere blev kaldt et foreningsmedlemskab. I skrivende stund har
foreningen ca. 60 medlemmer ud af de ca. 1.000 husstande, der er i
området. Dette tal vil bestyrelsen gerne have forøget, så der også
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fremover bliver råd til lokalrådets forskellige aktiviteter – herunder
udgivelse af borgeravisen.
Nr. Herlev Børnehus
For to år siden kunne vi i Brødeskov Borgeravis bringe et interview med
initiativtagerne bag etableringen af Nr. Herlev børnehus. Den private
integrerede institution opstod fordi Hillerød kommune ville lukke den
daværende institution, Dønnehuset. Nr. Herlev børnehus har været en
succeshistorie – det viste sig, at der var rigeligt med børn i området –
nogle forældre var endda villige til at køre fra Hillerøds centrum til Nr.
Herlev, for at give deres børn en god hverdag.
Nr. Herlev børnehus lejede lokalerne af Hillerød kommune på en toårig
kontrakt, men med forventning om forlængelse, hvis det skulle vise sig
at institutionen var bæredygtig. Det har den til fulde bevist – der er på
nuværende tidspunkt 40 børn i Nr. Herlev børnehus. Mod forventning
har kommunen meddelt, at de ikke vil forlænge lejemålet men derimod sælge huset fra. Læs mere om sagen i dette nummer af Borgeravisen.
Nabohøring
Lokalrådet har afgivet høringssvar i forbindelse med en nabohøring om
etablering af en bane til eldrevne motorcykler samt en air-soft bane
på Brødeskovvej 40. Lokale borgere fra Hammersholt Byvej har desuden afholdt et borgermøde om sagen, fordi de er bekymrede for hvor
meget støj og ekstra trafik disse baner vil medføre. Ansøgeren, Carlo
Lorenzen, har efterfølgende trukket ansøgningen tilbage.
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Kunne du tænke dig at gå på en anderledes skole, hvor du
får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt?

En skole for de ældste elever; 7.-10. klasse

Den Alternative Skole kan tilbyde dig et spændende skoleår med rejseoplevelser, projektundervisning på tværs af de traditionelle fag, tid til fordybelse, praktisk-musiske
linjefag, tilhørsforhold i en hjemmegruppe, frokostordning, fællesmøder, planlægningslejrskole, indflydelse på din egen skolehverdag og et rigtig godt sammenhold.

”Jeg skal gå i 10. klasse på DAS, fordi her er
plads til kreativitet og udvikling.”

Signe 9. årgang
”På DAS er lærerne søde, man kan tale med
alle de andre elever - og så lærer man noget.”
Jonathan 7. årgang
”Man lærer at tage ansvar.”
Freja 9. årgang
”Man skal opleve stemningen, før man forstår
det.”
Ciara 9. årgang

Kom og besøg os!
Altid mulighed for rundvisning og
samtale.
Den Alternative Skole - Rønbjerg Allé 2 - 3400 Hillerød - Tlf.: 48 26 86 97 / 40 22 02 32 mail: das-adm@mail.tele.dk
Find os på facebook: facebook.com/DenAlternativeSkoleHill
www.denalternativeskole.dk

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

Begravelsesforretningen Hillerød
Mette og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.

Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Telefonisk henvendelse hele døgnet

48 26 08 05

Personlig kontakt i forretningen
alle hverdage

www.nord-begravelse.dk
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Sådan kommer
Brødeskovhallen
til at se ud
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Hillerød Byråd valgte forslaget fra Dansk Halbyggeri,
GPP Arkitekter og Dines Jørgensen & co., og nu
glæder vi os til at byggeriet kan komme i gang, så både
Hanebjerg Skole og Idrætsforeningen kan bruge den.
Brødeskovhallen kommer til at ligge mellem skolen og BIFs klubhus, og
udefra set får hallen et lyst udtryk med stålplader og hvid fibercement
i den del af bygningen, hvor man går ind. Her bliver der en beklædning
med trælister som kontrast.
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Indenfor er akitekturen og materialerne også med til at skabe et
lyst og varmt udtryk. Ifølge tilbudsprojektet fra konsortiet bliver
hallen niveau-opdelt, hvor selve hallen kommer til at ligge lavere
end det øvrige. Der bliver et stort glasparti ud mod fodbold
banerne, så der kommer godt med dagslys ind i hallen. Omklædningsrum kommer til at ligge i den ende, der vender ned mod
klubhuset - dvs. til højre, når man kommer ind i bygningen.
Selve hallen har plads til en fuld håndboldbane med 7 meter
frihøjde med ribber og tovskinner og der bliver en tribuneplads,
hvor der kan være 150 tilskuere. Der kan også laves faciliteter til
at spille volleyball, badminton og basket, og der bliver lydanlæg
til teater mm.
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“Udgangspunktet for projektet er
selve glæden og begejstringen ved
at bevæge sig. Det fremmer børn og
unges lyst, mod og vilje til at bruge
kroppen og skaber et fundament for
livslang fysisk aktivitet”
fra tilbudsprojektet
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Ud mod boldbanerne er der
lagt op til, at der etableres en
terrasse, hvor man kan sidde
og nyde udsigten.
I den lave bygning ved
ankomstområdet er der
mulighed for at udvide med
en 1. sal, hvis man ønsker det
på et tidspunkt.
Det er målet at hallen skal stå
færdig i 2016.

situationsplan 1:500
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Visualiseringer: GPP Arkitekter
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Til forældre og
BIF-medlemmer
Nu er budgettet for hallen vedtaget i økonomi udvalget på baggrund af et konkret
tilbud på arbejdet. Hal byggeriet starter til august og forventes at vare indtil sommeren 2016. Det er meget svært ikke at være positiv.
Det er meget vigtigt at BIF og Foreningen Brødeskovhallen står økonomisk stærkt i
det kommende arbejde med hal projektet, da penge giver taletid og mulighed for at
påvirke. Bestyrelsen for BIF opfordrer derfor alle medlemmer og forældre til at støtte
det kommende loppemarked den 31. maj. Foreningen Brødeskovhallen har 3 store
ønsker til hjælp. Dem vil BIF meget gerne hjælpe med.
•	Opstilling og udpakning lørdag den 30. maj kl. 09.00 – 12.00. Der er brug for
10-15 slæbevillige personer. Dette svarer til et fodboldhold og nogle forældre.
Henvend jer til Kenneth Sørensen (ks@venstre.dk) for en aftale.
•	På selv loppemarkedsdagen der der bruges mindst 4 nye sælgere, idet omfanget
af boder bliver udvidet.
Henvend jer til Bo Christiansen tlf 48 25 43 50 for en aftale.
Der er mange andre aktiviteter omkring loppemarkedet, som kan bruge flere
hænder, så hvis du har lyst til at deltage med et eller andet, må du meget gerne
henvende dig. Det plejer at være meget hyggeligt og så har det de seneste år givet
omkring kr. 50.000,- til foreningsarbejdet. Det er vores vurdering at potentialet er
meget større, så hold dig ikke tilbage med din støtte, den vil komme alle foreningens
medlemmer til gode.
Hvis du selv har nogle lopper du gerne vil aflevere, er du velkommen til at sætte dem
ude under halvtaget ved klubhuset og give Svend eller Bo besked. Vi henter også
gerne så ringer du til Bo Christiansen på tlf 48 25 43 50 og laver en aftale med ham.
Mange forårshilsener
Foreningen Brødeskovhallen og Brødeskov Idrætsforening
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STORT LOPPEMARKED
Søndag den 31. maj 2015 kl. 10.00
Loppemarkedet afholdes på Kollerødvej 1, Nørre Herlev, Hillerød ved Brødeskov
Idrætsforening, som sædvanligt.

Vi holder åbent fra kl.10.00 til kl. 14.00.
Auktion afholdes kl. 12.00
Vi samler lopper ind.
Hvis du mangler plads på loftet, så kommer vi gerne og afhenter overskydende
ting og sager. Hvis familien skal flytte, kommer vi gerne og henter flytterester.
Vi rydder også gerne hele dødsboer, hvis dette er aktuelt.
Ring eller mail så laver vi en aftale om afhentning
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 står selv for sorteringen, så
udbyttet bliver maksimalt.
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
Tak til alle, som gav deres bidrag i 2014, der igen blev rekordår for vores
loppemarked. Det er lidt sjovere, når resultatet er tilfredsstillende.
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED

Salg på Engfesten 30-Maj-2015
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

RING TIL
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59,
tlf. 4825 3960 / 2691 6777eller
mail til hanna@brodeskov.dk
Hilsen Brødeskov-spejderne
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VI henter

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

Helsesmykker med
magneter
Mere energi - bedre velvære
for dig og hele familien
Tilbring et par hyggelige timer sammen med
indbudte gæster til en smykkefremvisning og få
som tak en ﬂot Energetix-gave.
Stort udvalg af ﬂotte smykker til ham og hende, samt hest, hund og kat
Anne Kühne
Tlf.: 40 37 51 55
ak-magnet@hotmail.com
www.anne.energetix.tv
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Anmeldelse af to
nye publikationer fra
Brødeskov Lokalhistoriske
Forening (BLF)
af Helle Friis Proschowsky
Gårdudstykninger til boliger i Brødeskovområdet fra 1958
Anders Bohn har forfattet en omfattende beskrivelse af den udvikling,
Brødeskovområdet har gennemgået siden 1958. Det var en periode der
indledtes med stor økonomisk vækst, og en nærmest eksplosiv efterspørgsel efter enfamilieshuse. Bogen er på 70 sider med 61 billeder, og
man tror næsten ikke sine egen øjne, når man ser luftfotografier af
området fra 1950’erne. Dengang bestod Nr. Herlev primært af Enghave
gård, Dønnegård og Herlevgård, samt en række mindre huse. Det er selvfølgelig disse gårde, der har givet navne til vejene i Nr. Herlev i dag. Noget
tilsvarende gør sig gældende i Ny Hammersholt, hvor udstykningerne til
såvel villaer som rækkehuse bl.a. kom fra Høveltsgård, Nysøgård, Petras
hus, Slettebjerggård og Lerbjerggård.
Jeg kan på det varmeste anbefale denne publikation til alle, der er interesserede i områdets historie. Hjemme hos os tilbragte vi i hvert fald flere
aftener med at granske de mange gamle luftfotos under lup og sammenligne med i dag. Bogen koster 150 kr. – og 130 for medlemmer af BLF.
Øgenavne i Brødeskovområdet
Den anden publikation fra den lokalhistoriske forening er en sammenskrivning af tre artikler, ligeledes skrevet af Anders Bohn. Oplysningerne
stammer fra samtaler med 20 ældre beboere fra området, og nogle af
øgenavnene stammer helt tilbage fra 1900-tallets begyndelse. Her kan
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man f.eks. læse om ”Kirsten Kagekone” der fik sit øgenavn fordi hun solgte
kager og slik til skolebørnene i Nr. Herlev. Eller om ”Sheriffen”, der egentlig
var tømrermester og boede på hjørnet af Gl. Frederiksborgvej og Hjortevænget. Han var kommet tilbage fra Canada før 2. Verdenskrig og var
blevet sognefoged – deraf navnet. Øgenavne i Brødeskovområdet er et
hæfte på 30 sider med 8 illustrationer. Det koster 30 kr. – og 25 kr. for
medlemmer af BLF.
Publikationerne kan købes ved at overføre pengene til reg: 2276 konto:
6881678274 eller ved at betale kontant til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Du finder deres kontaktoplysninger på www.brodeskov.net
under menupunktet ”Brødeskov Lokalhistoriske Forening”

Dønnegård, luftfoto fra ca.
1950. Hovedhuset findes
stadig, men de andre længer
er revet ned. Bagved ses
markerne, hvor den
nuværende Dønnegårdsvej
ligger.

Postkort med billede
af Slettebjerggård
fra bogen “Postkort
fra Hillerød” af
Lennart Weber.
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Trafikstrategi for
Nr. Herlev
Brødeskov Lokalråd har gennem vinteren arbejdet på at
lave en samlet strategi for trafikken i Nr. Herlev. Vi har
modtaget input fra borgerne i området, og har afholdt
et borgermøde i forbindelse med lokalrådets generalforsamling i marts 2015.
af Helle Friis Proschowsky

Strategien peger på tre steder, hvor der er alvorlige trafikale problemstillinger i byen. Det drejer sig om 1) Bygadens nordlige del, 2)
Bygadens sydlige del og Uvelsevej samt 3) Lyngevej. Trafikstrategien
gør rede for problemstillingerne, og peger på mulige løsningsmodeller.
Bygadens nordlige del
Skiltene med ”Gennemkørsel forbudt” respekteres ikke, der kører for
stærkt, bussen (337) fylder for meget på den smalle vej, og endelig er
lokalrådet ikke glad for placeringen af skiltene med 40 km/t zone. Der
mangler desuden fortov på en del af strækning, og det er især et
problem, fordi J. Jensen Nedrivning har etableret oplagringsplads for
deres containere ved Bygaden, hvilket medfører tung trafik når
lastbiler henter og bringer containere.
Bygadens sydlige del og Uvelsevej
Trafikanter, der kommer fra Uvelse og kører ind i Nr. Herlev via Uvelse
vej og Bygaden, kører med alt for høj hastighed. Byskiltet respekteres
ikke, og det skaber farlige situationer for alle, der færdes på denne
strækning - cyklister såvel som fodgængere. Der ligger en integreret
institution (Nr. Herlev Børnehus) lige i svinget, og derfor færdes der
mange forældre med mindre børn på vej til/fra institutionen. Endelig
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Chikanerne i Bygaden er ikke fastmonteret og har allerede forskubbet sig så meget, at det er
umuligt for en cyklist at passere på indersiden

kører vejen meget tæt forbi kirkemuren og den gamle rytterskole,
hvilket har medført revner i murværket begge steder.
Lyngevej
Der færdes mange børn og unge på den del af Lyngevej, der ligger
mellem Brødeskov station og Brødeskovvej. Der er hverken fortov eller
cykelsti på strækningen, og det skaber meget farlige situationer især i
den mørke tid. Fodgængerne på vej til/fra stationen kunne krydse
Lyngevej og gå ad Bygaden gennem Nr. Herlev, hvor der er en tunnel
under Lyngevej. Men dels er denne vej noget længere, og dels er det
ofte meget vanskeligt at krydse Lyngevej om morgenen. Derfor vælger
de fleste, at gå i rabatten langs Lyngevej i stedet. Eleverne kommer
bl.a. med toget fra Gørløse, fordi 7. - 9. klasses elever herfra går på
Brødeskov afdelingen af Hanebjergskole. Strækningen benyttes også
af unge fra Brødeskovparken, som skal med toget til Frederiksborg
Gymnasium, HTX eller de andre uddannelsesinstitutioner i Hillerød.
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For stor afstand mellem bump
Bilisterne på Lyngevej kører med for høj hastighed. Der er for godt et år
siden etableret to bump på Lyngevej (uden kontakt til lokalrådet
vedrørende placeringen). De er desværre blevet placeret med for stort
mellemrum, og det nordligste bump er desuden placeret for langt væk
fra Nr. Herlev by. Bilisterne når derfor at komme op i fart imellem de to
bump – præcis på det sted, hvor Lyngevej skal krydses for at komme
til/fra Brødeskov station.
Flytning af stationen
Brødeskov lokalråd har taget kontakt til Lokalbanen for at spørge til
planerne om en flytning af Brødeskov station til Nr. Herlevsiden af
Lyngevej. Lokalbanen svarer bl.a.:
”For nærværende er flytningen af Brødeskov st. i ”Handlingsplan for
udvikling af Lokalbanen” programsat til at være gennemført ved
årsskiftet 2017/2018. Det er dog vigtigt at pointere, at flytningen af
Brødeskov st. endnu ikke er endeligt besluttet”.
Ny busrute
Brødeskov lokalråd har desuden haft ”Forslag til nye busnet i Hillerød
2016” i høring. I dette forslag nævnes planer om at etablere en ny
busrute – 321 – der skal køre ruten Nr. Herlev – Gørløse – Uvelse – Nr.
Herlev. Busruten skal bl.a. fragte skolebørn imellem de tre afdelinger
af Hanebjerg skole, og det er en god idé. I forslaget ser det dog ud som
om bus 321 også skal køre af Bygaden, og det er bekymrende, for
Bygaden kan ikke rumme endnu en gennemkørende bus. Den nye
busrute vil måske mindske antallet af skolebørn, der færdes langs
Lyngevej, men Brødeskov lokalråd mener alligevel, at det er nødvendigt
at gøre noget ved problemerne på Lyngevej.
Løsningsforslag
Læs trafikstrategien i sin helhed og de løsningsforslag, som
lokalrådet har skitseret, på www.brodeskov.net. Har du kommentarer
eller tilføjelser er du altid velkommen til at sende en mail til
bestyrelsen@brodeskov.net. Når trafikstrategien er helt færdig vil
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lokalrådet fremlægge den på
et møde for repræsentanter
for Hillerød kommune og
forvaltningen. Det er lokal
rådets erfaring, at de kommunale politikere og embeds
mænd har nemmere ved at
forholde sig til problemer, hvis
man samtidig skitserer hvad
der skal til, for at få dem løst.

Trafikken ad Bygadens sydlige kører så tæt forbi
kirkemuren, at den er begyndt at slå revner.

Vi håber at de trafikale problemer i Nr. Herlev bliver løst
inden for en overskuelig
tidshorisont.

Det skaber mange farlige situationer, når skolebørnene
færdes på Lyngevej til/fra Brødeskov station
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Nr. Herlev Børnehus
Lokalområdet kæmper for sin private daginstitution
Nr. Herlev Børnehus
Formanden for børne- og familieudvalget, Rikke Macholm har i
Frederiksborg Amts Avis den 1. april 2015 oplyst, at byrådet vil sælge
den ejendom, som huser den private institution Nr. Herlev Børnehus.
Udmeldingen skaber bekymring i Nr. Herlev, Brødeskov og Freerslev.
Byrådet har på et lukket Byrådsmøde besluttet, at bygningen skal
vurderes og udbydes offentligt til salg, og at Nr. Herlev Børnehus har
forkøbsret til at købe. Forkøbsretten er allerede en del af Børnehusets
lejekontrakt med kommunen.
Bestyrelsen for Børnehuset har været i dialog med kommunen om
forlængelse af lejemålet. Lejeaftalen gælder frem til 1. august 2015.
Situationen skaber stor usikkerhed og bekymring blandt personalet og
forældrene til de 45 vuggestuebørn og børnehavebørn i institutionen.
Det er stadig uvist, hvor meget kapital, der skal fremskaffes, og hvor
stort buddet skal være for, at Børnehuset kan overtage ejendommen
og fortsætte sit virke.
Lokalrådet har fulgt debatten, og er forundret og bekymret over
byrådets manglende opbakning til lokalområdet. Lokalområdet huser
Hanebjerg Skole og snart en sportshal – en daginstitution til de
mindste borgere er åbenbart ikke ønsket fra byrådets side.
Lokalområdet har brug for en daginstitution, der ud over at gøre
området attraktivt over for tilflyttere også dækker områdets store
behov for børnepasning. Nr. Herlev Børnehus er en populær institution
med børn på venteliste frem til 2016.
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Der er ingen alternativer i lokalområdet. Institutionerne, som kommunen henviser til ligger i Ny Hammersholt, Kildedalen eller Uvelse.
For borgerne forudsætter det en bil for at kunne transportere sine børn
dertil. Med offentlig transport vil det tage 1½/2 timer om dagen
gældende for alle tre institutioner. Dette er dybt problematisk.
Kommunen bør i højere grad varetage lokalsamfundets interesser og
værdsætte borgernes egne initiativer for at gøre lokalsamfundet
attraktivt at bo i. Byrådets beslutning medfører, at lokalsamfundene i
kommunen ender ud i sølvbryllupskvarterer ved affolkning af børnefamilier.
Bestyrelsen og andre frivillige kræfter kæmper videre for Børnehusets
fremtidige eksistens.
Vis din støtte for Nr. Herlev Børnehus og vigtigheden i at have en
daginstitution i lokalområdet.
Gå ind på onlineunderskift.dk, find underskriftindsamling Bevar
Nr. Herlev Børnehus og afgiv din underskift. Linket er
http://www.onlineunderskrift.dk/index.php/petitions/view/bevar-nrherlev-boernehus.
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Skt. Hans i Nr. Herlev
Vær med til at fejre Skt. Hansaften med bål i Nr. Herlev 23. juni
Lokalrådet indbyder traditionen tro til Skt. Hans aften i Nr. Herlev, på engen bag ved
Engparken. Børnene fra Nr. Herlev børnehus vil igen i år lave en flot heks – og for at
de kan være med til at sende hende til Bloksbjerg, starter vi allerede kl. 19:30
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.
Det vil sige ingen fugtige blade, græs eller jord. 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.

Omvisning i
Nr. Herlev Kirke
Brødeskov lokalhistoriske forening indbyder til
rundvisning i Nr. Herlev Kirke. Sognepræst
Charlotte Chammon vil fortælle om kirkens
historie og de meget interessante kalkmalerier, som mange af jer kender. Arrangementet
er i samarbejde med menighedsrådet og
finder sted onsdag d. 27. maj kl. 15. Bagefter
er der kaffe sognegården.
Venlig hilsen Margrethe Krogh
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CAFÉ /RESTAURANT
SELSKABSLOKALE
DINNER TRANSPORTABLE
Bestil alt fra
menukortet som
take away

Grillbuffet !!!
Følg med på
hjemmesiden

Restaurant Nysøgaard

Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 56 85
info@nysogaard.dk
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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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Søndag den 15. februar 2015 var der fastelavnsfest med en masse dejlige
udklædte børn og voksne. Alle havde en dejlig eftermiddag. Der blev afholdt
generalforsamling søndag den 22. februar 2015. Alle pladser i bestyrelsen blev
besat. På et efterfølgende konstitueringsmøde blev Carsten Stål Hansen valgt
som formand. Lørdag den 7. marts 2015 var der arbejdsdag. Vi fik malet og
hænge nye lamper op på 1. sal, så nu er det blevet et rigtigt fint legerum for børn
og barnlige sjæle. Vi fik også plantet blomster og mest af alt renset stole.
Fredag den 20. marts 2015, skulle der have været fredagscafe men på grund af
for få tilmeldinger, var vi desværre nød til at aflyse.
Kommende arrangementer
Det sidste arrangement inden sommerferien, vil være lørdag dem 13. juni 2015
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. HUSK NU AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer.
Søndag den 16. august 2015, kl. 10 – 16, er der loppemarked. Boder kan
bestilles hos Gitte.
Der er petanquestævne søndag den 20. september 2015, kl. 8.30. Hvis man vil
deltage, møder man bare op. Det plejer at være en super hyggelig dag.
Gå ikke glip af revyen i Hammersholt, så derfor sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores næste fredagscafé fredag den 2. oktober 2015, kl. 18.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 22. FEBRUAR 2015
Formand Carsten Stål Hansen
20 95 68 02
Næstformand Niels Bagge
40 43 18 59
Kasserer Henriette Hansen
20 62 68 02
Udlejer Gitte Pedersen
26 79 87 51
Vicevært Jan Bast
50 57 89 58
Øl-mand Henning Nielsen
23 21 33 26
Sekretær Henriette Hansen
20 62 68 02

Medhjælp Bibi Pedersen
Suppleant/hjælpeudlejer
Lillian Schmidt
Suppleant/vicevært
Palle Christensen
Forsamlingshuset er åbent
torsdage 17.30 - 19.00,

28 68 62 51
23 82 17 35
26 84 22 41
48 17 18 61

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
uffe@brodeskov.net
.

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen
Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet,
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige
hjælpere.
Bankkonto
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
5. - 11. september 2015
Deadline
16. august 2015
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, H
 ammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46
rene@brodeskov.net
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
ellen@brodeskov.net
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41, Nr. Herlev
mathias@brodeskov.net

Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83
hanne@brodeskov.net
Sekretær og webmaster
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15
helle@brodeskov.net.
Kontingent
Husstande kr. 100,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net
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