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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Første spadestik til den nye hal.
Byggeriet ved Solrødgård.
Ny butik: Nicolas Choice.
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 kontakt
oplysninger findes længere inde i bladet.

Næste nr. (214) er på gaden 21.-27. november 2015.
Indleveringsfrist den 2. november 2015 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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NYT FRA LOKALRÅDET

Byggepladser og
verdensarv
Efteråret nærmer sig efter en sommer der rent vejrmæssigt ikke helt
har kunnet måle sig med de sidste par år. Forhåbentlig er det alligevel
lykkedes for mange at gribe chancen, og nyde nogle af de gode dage
udendørs. Hen over sommeren har flere store begivenheder ramt
Brødeskovområdet. Den 29. juni blev der fx taget første spadestik til
den nye Brødeskovhal. Det var en festlig dag med taler og deltagelse
af Hillerøds borgmester samt repræsentanter for bl.a. BIF og Hane
bjerg skole. Efter planen skal hallen stå færdig allerede om et år. Fra
skoleåret 2016/2017 er det derfor slut med at fragte børnene til
Uvelsehallen for at have idræt – og det bliver dejligt for alle.
Hvad skal der være i hallen?
Ud over idræt for skolebørnene og mulighed for indendørs fodbold i
vintersæsonen, skal hallen gerne bruges til en masse andre aktivi
teter. Men Brødeskov Idrætsforening har brug for jeres input, for at
finde ud af hvilke aktiviteter der skal være, og hvordan tiderne i hallen
skal fordeles blandt de forskellige brugere. Skal der være rytmik for
børn, yoga, basketball eller linedance? Idrætsforeningen vil inden for
det næste stykke tid invitere alle områdets foreninger og andre
interesserede til et møde om dette. Ingen af aktiviteterne kommer af
sig selv – de kræver, at der en nogle personer der påtager sig at sætte
dem i gang.
Så går du rundt med en gymnastiklærer ”i maven” – eller har du et
forslag til hvordan tildelingen af badmintontider kan administreres
rent teknisk – så vil idrætsforeningen rigtig gerne i kontakt med dig.
Læs mere – og udfyld i første omgang spørgeskemaet i dette nummer
af Brødeskov Borgeravis.
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Solrødgård
Kører man fra Nr. Herlev mod Hillerød ad Lyngevej, kan man ikke undgå
at bemærke at der er gang i et større byggeri end Brødeskovhallen i
vores område. Det er byggeriet af det nye kraftvarmeværk m.m. på
Solrødgårds jorder. Det er ret imponerende så meget jord der allerede
er blevet flyttet rundt på og det bliver spændende at følge arbejdet.
Se billeder og beskrivelse af det nye anlæg længere inde i bladet.
UNESCO’s naturarv
Lørdag den 4. juli kom vores lokalområde for alvor på verdenskortet.
Her kom det frem at det stisystem, der har været anvendt til parforcejagt i St. Dyrehave og den sydlige del af Gribskov, sammen med byen
Christiansfeld, var blevet optaget på UNESCO´s verdensarvsliste.
Stisystemet blev anlagt i 1680’erne af Christian V og inspirationen til
opbygningen kom fra Frankrig, som Christian V havde besøgt 1663.
Her havde den franske kong Frans allerede i 1500 tallet etableret
noget lignende i skovene omkring Paris. Vi ved endnu ikke helt hvilken
betydning udpegningen vil få, men den 17. august afholdt Hillerød
kommunen et inspirationsmøde for at få sat fokus på hvordan udpegningen kan bruges til fx at ”brande” Hillerød. Der er pt. godt 1.000
udpegede verdensarvsarealer og hensigten med at udpege disse er at
beskytte og bevare dem fordi man mener at de har unik betydning.
Danmark har allerede fået udpeget seks verdensarvssteder. Det er
Roskilde Domkirke, gravhøje, runesten og kirken i Jelling, Kronborg slot,
is fjorden ved Ilulissat i Grønland, Stevns klint og den danske del af
Vadehavet.
God sensommer til alle fra Brødeskov Lokalråd
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Første spadestik til
den nye hal
Det var en festdag med taler, pølser og godt vejr
den 29. juni, da første spadestik blev gravet til
Brødeskovhallen, som vi alle har ventet på.
Og mange var mødt op
for at fejre dagen.

Formand for BIFs venner,
Svend Beeck, fortalte om
den lange kamp for at få
en Brødeskovhal til at
blive til virkelighed.

Borgmester Dorte Melgaard var glad for,
hvad den nye hal kan gøre for vores
lokalsamfund og for hele kommunen...

... og skoleleder Jon Jensen var glad for, at
eleverne på Brødeskov afdeling, nu slipper
for bustransport til idræt.

BIF-drengene Kristian, Ulrik og Jens gav en hånd til
Svend, Dorte og Jon efter det allerførste spadestik.
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Læs herunder beskeden fra entreprenøren om
at man ikke må gå ind på byggepladsen

”Må dit barn kravle ind i buret til ti vilde elefanter?”
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Nej, vel?
Så hjælp os med at undgå, at det sker – når vi fra
1. juli begynder at bygge ny
Idrætshal
ved
Brødeskov.

er det fristende at kravle over
indhegningen til en byggeplads
spækket med store tunge maskiner. En ren børnemagnet.
Desværre er det også livsfarligt.

2) Fortæl dem, at de gerne må
kigge på gravemaskinerne, teleskoplæsserne og alle de andre
dieseldyr gennem indhegningen
– men at de IKKE må gå derind

Lad
os
straks
forklare:
Mange af vores maskiner vejer
mere end ti elefanter. Og normalt er det jo livsbekræftende,
når børn nysgerrigt udforsker
omgivelserne – og selvfølgelig

Sådan
beskytter
du
dine
børn
mod
Brødeskovs
vilde
elefanter:

3) Vis dem hvordan de
kommer ind til klubhuset.

1) Tag din søn og datter
med ned til byggepladsen.

Vi glæder os til et godt og
trygt samarbejde med dig og
resten af Brødeskov – og til at

slå dørene op til jeres nye hal.
Venlig hilsen

Vi ved, at det er den lille omvej,
der gør den store forskel
Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne et møde i hjemmet.
Frederiksværksgade 4
(på Irmatorvet),
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 01 00
Vestergade 25, 3200 Helsinge
Tlf. 48 76 10 18
Kongevejen 87, 3000 Helsingør

Birgit Mortensen Bjarne Jensen

Mette Pedersen Tlf. 49 26 11 83

Begravelsedanmark.dk

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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Hvad skal
Brødeskovhallen
bruges til?
Intet kommer af sig selv. Der skal ydes en indsats
En hal i Brødeskov er under opførelse. Jordbunden er behandlet til det
videre byggeri og i de kommende måneder vil Brødeskovhallen rejse sig.
Følg selv med ved at køre forbi ved Brødeskov Idrætsforening i løbet af
efteråret. Det forventes at hallen står færdig i 2016 om ca. 1 år.
Spørgsmålet er så, hvad der skal ske og her har vi alle en mulighed for at
komme med ideer til hvordan vi i fællesskab skal bruge hallen. Det ligger
fast, at skolen skal bruge hallen til idrætsaktiviteter i skoletiden, men
hvad skal der ellers foregå. Det vil jo helt afhænge af hvilke ønsker og
interesser, der vil være fra os alle i vores område.
Lad os sammen gribe fat i de simple spørgsmål. Hvad ønsker vi os, og
hvordan kan vi give en hånd med for at virkeliggøre ønskerne.
Brødeskov Idrætsforening ønsker sammen med alle i vores lokalområde
at starte udviklingen af forventningerne. Vi skal sammen drøfte, hvordan
det kan realiseres. Ja i det hele taget vurderes det at være en fordel, at
alle deltager i denne debat – enkeltpersoner, men også Lokalrådet og
Foreningen Brødeskovhallen – som aktører for udviklingen af en enhed for
sport og kultur i Brødeskovområdet.
BIF har foreningen
Brødeskov Idrætsforening vil som den største forening i vores område
sætte foreningsstrukturen ind som bidrag til udviklingen af ideerne,
Vi vil organisatorisk tilpasse foreningen, så den kan matche og udnytte
de muligheder, den nye hal giver.
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At den nye hal forventes færdig efter sommerferien 2016, giver os
noget tid til at drøfte mulighederne. Men lad os ikke tøve, ting tager
som bekendt tid og nye ting tager endnu længere tid. Nedenfor
indsættes et lille spørgeskema som alle beboere, foreninger,
institutioner og skoler i vores område, bedes udfyldt senest den 9.
oktober 2015 og sendt til Jess Nørgaard, Slettebjerget 92,3400
eller på mail jesstorgny@gmail.com.
Spørgeskemaet vil også kunne findes på hjemmesiden for Brøde
skov Idrætsforening, hvorfra det kan også kan hentes og besvares
Møde i november
Med dette som udgangspunkt inviteres alle til møde i november
måned på skolen, hvor resultatet af undersøgelsen bliver fremlagt, og
hvor Brødeskov IF vil spille ind med overvejelser om en udvidet
foreningsstruktur, og med tilbud til at deltage i at opbygge en Håndbold- en Basket- en Floorball, en Kortspilsafdeling en danseafdeling
eller andet, der ønskes. Mødet arrangeres i samarbejde med Lokalrådet og Foreningen Brødeskovhallen.
Nærmere om mødetidspunktet vil fremgå ved opslag på skolen, på
Brødeskov Hallens og Lokalrådets hjemmesider og i Brødeskov IF.
Brødeskov IF vil være fremme i skoene med synspunkter, om den
foreningsstruktur, nye aktiviteter kan bygges op i, men alle ideer er
velkomne og kan bidrage til en fælles enighed om fremtiden.
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Spørgeskema
1. Hvilke aktiviteter vil du ønske, der kommer i den nye hal

Gerne flere og mange svar
2. Har du tanker om, hvordan det skal organiseres, i privat eller i foreningsregi

Alle ideer er velkomne
3. Kan du tænke dig at deltage i et møde i november 2015 om de
fremtidige muligheder?
Ja

Nej

4. Svarer du for en skole, en institution eller en forening eller lignende
Ja

Nej

5. Kunne du tænke dig at deltage i forberedelsen af mødet i november
Ja

Nej

Evt. navn og mailadresse

Skemaet udfyldes og afleveres senest den 9. oktober 2015 til Jess Nørgaard,
Slettebjerget 92,3400 eller på mail jesstorgny@gmail.com
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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
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Byggeriet ved
Solrødgård
– ved krydset Lyngevej og Overdrevsvejen
af Helle Friis Proschowsky

Byggeriet af ”Solrødgård Klima- og Miljøpark” nord for
Nr. Herlev er for alvor gået i gang i løbet af sommeren.
Der er allerede blevet flyttet imponerende mængder af
jord, og byggepladsen bliver nærmest større for hver
dag der går. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2018
og den samlede pris er budgetteret til 1 mia. kr.
Solrødgård Klima- og Miljøpark kommer til at bestå af:
•	Et moderne og overdækket renseanlæg, hvor man som besøgende
kan gå på et centralt grønt areal og følge med i renseprocesserne
gennem store glaspartier
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•	En moderne genbrugsstation hvor tung og let trafik bliver adskilt,
med fokus på sikkerhed og brugervenlighed. Containerne bliver bl.a.
sænket ned i niveau, så det bliver nemmere at aflevere affaldet
•	Et Klima- og Miljøcenter med administration og undervisnings
faciliteter. Det er meningen at fx skoleklasser skal kunne komme på
besøg og lære om genbrug, rensningsanlæg og energi.
•	Nyetablerede enge og vådområder til opsamling af regnvand, der
sandsynligvis kommer til at stå i forbindelse med det eksisterende
vådområde omkring Favrholm
•	Et nyt kraftvarmeværk der skal supplere, og måske på længere sigt
erstatte det, der ligger i Hestehaven. Det bliver sandsynligvis et
biomassefyret kraftvarmeværk og samtidig arbejdes der med
muligheden for at trække geotermisk varme op fra ca. 2 km dybde. I
Danmark stiger temperaturet 25 – 30 grader pr. kilometer, man
borer ned i undergrunden. Ved at bore 2 km ned, kan man altså i
princippet hente temmelig varmt vand op. Varmen fra dette vand
kan opsamles, og overføres til forbrugerne via fjernvarmenettet.
Læs mere om projektet på Hillerød Forsynings hjemmeside:
http://www.hillerodforsyning.dk/klimaogmiljoepark/
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Ovesigt over byggeriet ved Solrødgård
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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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Møde om separatkloakering i Uvelse
Af Mathias Skarby

Onsdag d. 3. juni 2015 blev der afholdt møde i Uvelse
Fritidscenter. Mødet blev afholdt af Hillerød Forsyning,
og henvendte sig til borgerne i Uvelse, da de som nogle
af de første skal gennemføre den varslede separatk
loakering. Brødeskov Lokalråd valgte dog at deltage, for
at få en idé om hvad der kan forventes at ske, når sepa
ratkloakeringen også rammer vores område.
Lovgrundlaget
Der var mødt ca. 50 borgere, og Hillerød Forsyning stod for et let
traktement, med sandwich og drikkevarer. Spørgelysten var stor,
og det lave antal fremmødte skyldtes næppe manglende interesse, men snarere at mødet blev afholdt mellem kl. 17.00 og
19.00.Mødet blev åbnet med et oplæg om lovgrundlaget for
separatkloakeringen. Her refererede repræsentanten fra Forsyningen til at Folketinget for år tilbage har pålagt kommunerne at
have en spildevandsplan, for at imødegå de øgede regnmængder.
Geotekniske forhold blev gennemgået
Herefter gennemgik en geotekniker terrænforholdende i Uvelse.
Byen er placeret delvist over et skjult vandløb, særligt den ældre
del af byen ligger derfor lavt, og grundvandet højt, nogle steder op
til kun 2 meter under jordoverfladen. Den del af byen der er
tilbygget for ca. 50 år siden ligger derimod højt, og grundvandsspejlet ligger dybt. Sidstnævnte udgør størstedelen af
bebyggelsen i Uvelse by.
18

Resultatet af jordbundsundersøgelser blev ligeledes fremlagt. Disse
viste at Uvelse er bygget på ler over sand, hvilket ikke umiddelbart er
gavnligt for nedsivning.
Desuden blev kloakforløbene gennemgået, hvoraf det fremgik at byen
primært har fælleskloakering, med tilløb fra Lystrup og området vest
for Uvelse. Kloakkerne i Uvelse er desuden blevet efterset.
Arbejdet påbegyndes i 2016
Slutteligt blev planen for separatkloakeringen gennemgået. Regnvandet vil blive ledt ud i Uvelse Å, og spildevandet vil blive sendt til
Skævinge Renseanlæg. Hillerød skal have deres del af kloaknettet på
plads i første kvartal 2017, og arbejdet med dette vil begynde primo
2016. Herefter skal Uvelses grundejere gennemføre separatkloakering.
Det forventes at de skal indhente tilbud fra januar 2017, og at arbejdet er endeligt afsluttet primo 2018. Af planen fremgik det desuden
at Nr. Herlev gennemgår et lignende forløb, dog forskudt et par år.
Ikke alle kan vælge nedsivning
Selvom den overordnede plan tilsyneladende er på plads, var der på
datoen for mødet endnu ikke taget stilling til hvilke grunde der kan
benytte nedsivning, og hvilke grunde der skal kobles på både regnvands og spildevandkloakker. Dette vil efter sigende blive gennemgået
individuelt med de enkelte grundejere, når konsekvenserne er endeligt
vurderet. Hertil skal nævnes, at selvom en stor del af byen umiddelbar
kan vælge nedsivning, er det ikke sikkert at dette kan være en mu19

lighed. Hvis man lader regnvandet sive i jorden fra et større antal
grunde, kan det betyde en hævning af grundvandsspejlet, og således
medføre en risiko for de lavtliggende, ældre huse i Uvelse – særligt
dem med kælder.
Manglende tid til spørgsmål i plenum
Oplægget tog ca. 25 minutter, hvorefter der var afsat ca. 5 minutter til
spørgsmål. Der blev blandt andet spurgt til om man havde undersøgt
forholdet mellem regnmængden der falder på hustagene, i forhold til
den mængde regn der falder på veje, P-pladser og andre områder der
ikke umiddelbart betyder udgifter hhv. arbejde for borgerne. Dette
kunne repræsentanten fra Forsyningen ikke umiddelbart svare på.Efter
nogle få spørgsmål blev de fremmødte budt på mad og drikke, og de
spørgelystne blev bedt om at vente med spørgsmålene til bagefter.
Her var spørgelysten fortsat stor, og folk stod i kø for at tale med
repræsentanterne fra Forsyningen. De efterfølgende spørgsmål, og
tilhørende svar, hørte jeg desværre ikke, da de blev drøftet direkte
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mellem borgerne og Forsyningen. Det ville have været optimalt, hvis
der havde været afsat mere tid til spørgsmål i plenum så alle deltagere kunne høre de svar, der blev givet.
Regnvand kan ledes til vejriste
I stedet nåede jeg selv at tale med en leder fra Forsyningen. Han
kunne desværre bekræfte, at der ikke er fortaget undersøgelser af om
man kunne frigøre tilstrækkelige mængder regnvand alene ved at
separatkloakere veje og pladser, i stedet for blandt andet villagrunde.
Dette skyldes at man fra politisk side har besluttet at spildevandsplanen i Hillerød Kommune skal bygge på spildevandsseparering.
Dermed kan andre løsninger udelukkes. Til gengæld kunne han
fortælle at man så vidt muligt vil forsøge at føre vandet over jorden.
Hvor det kommunale kloaknet løber over jorden, er det også tilladt af
lade regnvand fra grunden løbe ”over kantstenen” og ned i vejristene.
Hvor det fælles kloaknet løber under jorden, som det typisk gør nu,
skal afvanding fra grunden også føres nedgravet, f.eks. i form af en
samlebrønd før kantstenen. Det betyder i princippet at mange grundejere vil kunne slippe en hel del billigere. Modellen går ud på at der
skabes render efter samme koncept som gammeldags rendesten, og
at disse føres langs gaderne. Hertil vil vandet kunne løbe fra nedløbsrørene, via en kanal over grunden, f.eks. i form af en simpel stenrende
langs indkørslen. Dette er en løsning som de fleste vil kunne udføre
selv, og materialeudgifterne vil kunne holdes på et beskedent niveau
– afhængig af den enkeltes ambitioner.
Grundejer i Uvelse, eller her i området omkring Brødeskov - én ting er
sikkert; der er sat dato på separatkloakeringen. Og den kommer, for
det er politisk besluttet i Hillerød Byråd. Men om det bliver i form af
nedsivning, rendesten eller en fuldstændig omlægning af kloakken,
det er endnu uvist, og vil sandsynligvis variere meget fra sted til sted.
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Ny butik med
boliginteriør og
delikatesser
af Helle Friis Proschowsky

I maj måned fik Brødeskovområdet en ny butik for
boliginteriør og delikatesser. Den hedder ”Nicola’s
Choice” og ligger på Skovkrogen, der er en sidevej til
Brødeskovvej på Nr. Herlev-siden af Brødeskov.
Brødeskov Borgeravis har været på besøg hos butik
kens indehaver, Nicola Wennerwald, for at høre mere
om butikken.
Mere sammenhæng i hverdagen
Nicola og hendes mand, Peter, købte den gamle skovfogedbolig
”Brødeskovhus” i 2008, da Skov- og Naturstyrelsen solgte den fra.
Huset krævede en del istandsættelse, og undervejs snakkede de om,
hvordan de tilhørende længer og staldbygninger kunne komme i spil.
Nicola arbejdede på det tidspunkt hos Novo Nordisk i Søborg og havde
en travl hverdag. Da familiens tredje barn kom til, begyndte Nicola for
alvor at gøre sig overvejelser om et karriereskift. Drømmen var at få
mere tid og en større sammenhæng mellem familie og arbejdsliv. ”Det
har længe været min drøm at bruge vores fantastiske lokaler og
beliggenhed til noget, andre mennesker også kunne have glæde af
– og at inddrage hele familien i denne proces.
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Det er jo i høj grad en beslutning som kommer til at vedrøre hele
familien, men de har alle været lige så begejstrede for butikken som
jeg – især når der kom bolcher, chokolade og karameller fra min
delikatesse leverandør ”, siger Nicola. ” Nicola brugte et år på at
planlægge, tale med mulige leverandører, besøge messer osv. før hun
kunne slå dørene op til butikken. Hos Novo Nordisk arbejdede Nicola
inden for kliniske studier med blødermedicin, og havde ingen erfaring
med det at drive butik eller boliginteriør branchen som sådan, men
heldigvis har Nicola fået god hjælp og sparring, blandt andet fra sine
leverandører.
Måske også en café?
Butikken er fuld af lækre boligvarer og delikatesser og der er et stort
udvalg af lamper, skåle, kopper, lysestager, kurve, plaider, puder, stole,
borde, køkkenredskaber, lanterner, skærebrætter og havemøbler samt
diverse delikatesser som fx marmelade, karameller og pesto.
Nicola vil gerne udvide sortimentet af havemøbler, og forhåbentlig vil
det også på sigt blive muligt at få en kop kaffe og et stykke kage,
mens man prøvesidder sin kommende havestol.
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På nuværende tidspunkt er butikken åben tre dage om ugen; torsdag,
fredag og søndag fra kl. 11 – 17. Nicola arbejder desuden på at åbne
en webshop – det er planen at den skal være klar i løbet af efteråret.
Man kan se mere – og følge med i butikkens udvikling på Facebook:
www.facebook.com/nicolaschoice
Besøg af tidligere beboere
Nicola har flere gange haft besøg af folk, der har boet i huset tidligere.
Som tjenestebolig til skoven har Brødeskovhus jo haft mange forskellige beboere gennem tiden, og det, at der er åbnet en butik i huset, gør
det nok nemmere at smutte forbi for at få et kig. Hillerøds tidligere
borgmester, Jens Jensen, har bl.a. boet i Brødeskovhus da han var
skovfoged i Brødeskov.
Efter at skovfogedfunktionen i Brødeskov blev nedlagt, er huset bl.a.
blevet brugt som bolig for ansatte i Skov og Naturstyrelsen (nu
Naturstyrelsen) der, som en del af deres ansættelse, blev rykket rundt
til forskellige steder i landet.
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Efterhånden som antallet af ansatte i statsskovene er faldet, har man
flere steder valgt at sælge skovhusene fra – og det var altså Nicolas
og Peters held, for hermed fik de mulighed for at få deres drømmehus.
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Fodboldskole på BIF
i højt humør
Igen i år afholdt DGI fodboldskole i skolernes sommerferie på Brødeskov
Idrætsforening med glade drenge og piger. Fodboldskolen blev i år ledet af
Christian Bo Nielsen, til daglig træner og spiller i BIF. Han blev ledsaget af en
række unge trænere fra BIF.
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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, rationeringsmærker,
samlemærkater, samlinger af porcelænsfigurer, designermøbler eller smykker, som vi kan realisere til fordel for det gode formål.
Ring glad til
Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød tlf. 48 25 43 50
eller send en mail, hvis det passer dig bedre bc@hilleroedboghandel.dk
eller kontakt en fra bestyrelsen, når du møder os på din vej.
SkrotmetalL
Det har vist sig at alle metalpriser er steget så meget, at vi nu kan tjene lidt
til foreningen ved at samle metalskrot. Har du gammelt jern, aluminium,
kobber, bly, ledninger eller andet, henter vi det gerne. Vi skal nok selv stå for
sorteringen, så udbyttet bliver maksimalt.
Tak
Til alle som bidragede til vores loppemarked i år. Det endte med at det
samlede resultat levede op til rekordåret 2014. Meget glædeligt og meget
tilfredsstillende for de mange som deltog i arbejdet.
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
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Freda Fredag d. 18. september er der gang i Hillerød
Kulturnat. Og den er fyldt med sjove og spæn
dende indslag og aktiviteter. Der er også en del
deltagere fra Brødeskov-området

Malling Beck Band spiller i Café Smedjen ved Støberihallen kl. 18.00 19.00. Malling Beck Band er et halv-akustisk folk-rock band centreret
omkring Helle Malling Beck, der skriver de fleste af bandets sange.
Musikalsk indgår guitar, bas, ukulele, perkussion, cello og violin i et udtryk
af livlige rytmer og smukke ballader.
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Steelbands! Der er drenge og piger fra Brødeskov-området, der spiller
med på olietønder med masser af danseglade rytmer. Det unge
orkester, Hot’n Spicy Steelband spiller på Hillerød Camping kl. 19.30.
Et af Danmarks bedste steelbands med de erfarne musikere, Hot
Pans Steelband, spiller kl. 21.30 på pladsen bagved Biblioteket.

Brødeskovspejderne slår lejr med telte og lejrplads på Hillerød
Camping og viser udvalgte spejder-aktiviteter. Prøv en tur på en lang
svævebane eller lav pandekager og snobrød over bål. I opvarmede
telte serveres lækker mad tilberedt over grillen.
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Brødeskov spejderne
inviterer til
”Familiespejd”
Et af de nye fokusområder for spejderne i Brødeskov
Gruppe er ”Familiespejd”. Her tilbyder spejderne
aktiviteter i naturen, hvor forældre, sammen med
deres børn mellem 3 og 6 år, kan være spejdere.
Mange børnefamilier vil gerne være sammen om deres fritidsakti
viteter, og her er familiespejd et oplagt tilbud. Aktiviteterne hos
familiespejd er lagt an på en måde, så der er udfordringer for børnene,
men så forældrene også ofte oplever, at de lærer nyt.
Søndag den 23. august var der ”Familiespejd” for første gang i spejderhytten på Hulvejen 29, og det var en fin dag. Der blev hilst på de nye
familier og bålet blev startet. Mens bålet knitrede fik børnene lov til at
snitte sammen med deres forældre. På bålet blev der lavet dejlige
omeletter.
Kom gerne til næste møde med dine forældre eller bedsteforældre,
hvis du er i aldersgruppen 3-6 år. Vi holder møde hver anden søndag i
lige uger, og næste gang er den 6. september hvor vi vil starte mødet
ved Rågårdshus. Her skal vi blandt andet se hvor melet kommer fra.
Vi mødes kl. 10 og slutter kl. 12.
På spejdernes hjemmeside www.brodeskove.dk kan man læse mere
og tilmelde familien til familiespejd.

30

Læs mere om Det
Danske Spejderkorps
på spejder.dk for
spejdere hvis man er
over 6 år.
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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
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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

Ny bog fra Anders Bohn:

Gartneriet Strukkely
I 1936 startede Albert Pedersen et mindre gartneri i Nr. Herlev. Han
var oprindelig uddannet bager, men gartneriet blev hans levevej.
Gartneriet hørte til de absolut mindre blot 1-2 tdr. land. I begyndelsen
var der blot jorden og en mindre beboelse. I starten var produktionen
radiseavl. Et år til pinse solgte Albert 35.000 radiser på Torvet i
Hillerød. Heraf aftog én restauratør alene 6.000 radiser. Prisen var 2
kroner for 1000 stk. På grund af sine mange radiser fik Albert Pedersen øgenavnet ”Radisekongen”
Senere blev der også avlet salat og gulerødder, der blev solgt på Torvet
i Hillerød eller blev sendt med kommisionær til København. Indtægterne fra grøntsagerne blev i vinterhalvåret suppleret med salg af fisk
fra Hundested. I 1958 blev hestene i gartneriet udskiftet med en bil.
Pengene hertil havde Albert tjent ved i en årrække at samle kartofler
hos egnens landmænd.
Læs mere om gartneriet Strukkely samt om
gårde, gårdudstykninger og erhvervsvirksomheder i Anders Bohns bog: Gårdudstykninger til boliger i Brødeskovområdet fra
1958. Gårdhistorie, udstykninger, tilflytninger, landsbyers funktion og liv før og nu.
Udgivet i 2015.
Bogen koster 150 kr - for medlemmer af Brødeskov Lokalhistoriske
Forening 130 kr. og kan fås ved at kontakte Anders Bohn på tlf. 48 26
03 04/ 29 92 45 14 mail: andersbohn@youmail.dk
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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
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Lørdag den 13. juni 2015 var der sommerfest. En rigtig dejlig aften med en masse glade
mennesker og god musik. Der var også amerikansk lotteri med en masse store flotte
sponserede gaver. Vi vil hermed takke HW Hjørnet, Stark Hillerød, Jørgen Duus, Bo Hansen,
AUDI-Hammersholt, GK rådgivning, MK Troe, Tømmermester Niels Bagge, Kørelærer Dorte
Bagge, Lillian Schmidt for de meget flotte gaver.
Søndag den 16. august 2015 var der Loppemarked. Igen i år var der en masse boder med
ting til alle aldre, lige fra legetøj til køkkenting og værktøj. En dejlig dag, der gudskelov
endte med godt vejr.
Kommende arrangementer
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. Der er morgenmad fra
kl. 8.00, hvor der vil blive stillet hold.
Fredagscafén fredag den 2. oktober 2015, kl. 18. Her der revyaften med vores lokale
revygruppe, der har meddelt, at forestillingen i år hedder ”Korck og de andre propper –
lydsporet fra den danske filmskat”.
Vi starter med spisning, derefter er der revy og så slutter aftenen af med en svingom
hvortil Ove spiller. Man kan allerede nu tilmelde sig denne aften hos Gitte Pedersen på
tlf. 26 79 87 51. Prisen er endnu ikke fastsat men vil være mellem 75 kr. til 100 kr. pr.
voksen og 50 kr. til 75 kr. pr. barn.
Der er forpremiere/Teatercafé onsdag den 30. september 2015, kl. 20.00. Denne aften
er prisen 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Et beløb der dækker forestilling, kaffe, the og
kage.
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen søndag den 22. november 2015, hvor der er
Julemarked. Boder kan bestilles hos Gitte Pedersen og så selvfølgelig til vores juletræsfest søndag den 6. december 2015.

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

28 68 62 51

Palle Christensen
Forsamlingshuset er åbent

26 84 22 41

torsdage 17.30 - 19.00,

48 17 18 61

23 82 17 35

Udføres
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n
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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

9
8

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
21.-27. november 2015
Deadline
2. november 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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