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

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Nyt om
trafik
i vores
område, ny
hjemmeside,
nyt fra BIF
– og meget andet

CAFÉ /RESTAURANT
SELSKABSLOKALE
DINNER TRANSPORTABLE
Følg med på
hjemmesiden &
Facebook

Bestil alt fra
menukortet som
take away

Åbner igen til April

Restaurant Nysøgaard

Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 56 85
info@nysogaard.dk
www.hillerodgolf.dk

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis
og bliv set i dit lokalområde
Størrelse
1/2 omslag inderside
1/4 omslag inderside
1/1 tekstside
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

PRIS
2.100
1.400
2.800
1.800
1.400
1.100

MOMS
525
350
700
450
350
275

PRIS PR. ÅR
2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

PRIS PR. NR.
656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75

Støt Brødeskov Lokalråd
med 100 kr. om året

Nu kan du betale
med MobilePay
på 94329
Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster
kun 100 kr. Hvis du betaler på MobilePay, skal du skrive
dit navn i beskedfeltet. Du kan selvfølgelig også stadig
overføre dem på 6300 – 1583230.
Som medlem støtter du indsatsen for at
forbedre forholdene i området samt udgivelsen af
Brødeskov Borgeravis.

Mobil

ePay

100 k
r.
9432
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skov L
okalrå
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Næste nr. (229) er på gaden 7. - 14. september 2019.
Indleveringsfrist den 18. august 2019 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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N Y T F R A B R Ø D E S KOV LO K A L R Å D

Lokalrådet har fået
ny hjemmeside
Sommeren er omme – vi håber at I har haft en god ferie. Her kommer
lidt om, hvad lokalrådet arbejder med i den kommende tid.
Trafikudvalget arbejder med forskellige ting, bl.a. flytning af Brødeskov
station, det nye område ved Favrholm og en cykelsti fra Gl. Frederiksborgvej til Lilleskolen - se artiklen på de næste sider.
Ny hjemmeside
Brødeskov Lokalråds hjemmeside har ikke fungeret i en længere
periode, derfor har vi nu lavet en ny side. Du finder den stadig under
http://brodeskov.net/, men den har fået nyt design. Vi arbejder fortsat
på at indsætte flere oplysninger på siden, så den med tiden kan blive
en god indgang til praktiske informationer om vores område. I den
forbindelse er vi meget interesserede i at høre fra dig, hvis du har
nogle forslag til, hvad der bør være på hjemmesiden. Vi vil også gerne
indsætte links til andre hjemmesider der er relevante for vores lokal
område.
Gode ideer og forslag kan sendes til bestyrelsen@brodeskov.net, som
også er den mail-adresse du med fordel kan bruge, hvis du vil i kontakt
med lokalrådet.
Også en facebook-side
Lokalområdet har også en Facebook side. Her forventer vi at blive
noget mere aktive med at komme med aktuelle nyheder så på den
måde skulle hjemmeside og Facebook siden gerne komme til at
supplere hinanden.
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Må vi få din mail-adresse?
Hvis du ikke allerede har sendt din mail-adresse til bestyrelsen@
brodeskov.net kan du fortsat sende den til os, hvis du ønsker at
modtage mail fra lokalrådet. Det har vist sig at være praktisk at vi
hurtigt kan komme i kontakt med dig, hvis der opstår en situation,
hvor vi har kort tid til at reagere overfor kommunen eller regionen.
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TRAFIKUDVALGET
ORIENTERER

Flytning af trinbræt,
containerlandsby
og cykelsti
Nu er sommerferien forbi og vi skal se på de kommende
arbejdsopgaver.
Region Hovedstaden har afsat midler i 2019 budgettet til at flytte
Brødeskov Trinbræt over på den anden side af Lyngevej. Der er hverken
gang- eller cykelsti langs Lyngevej, men ved flytningen vil man skabe
en langt mere sikker skolevej for de mange børn, der skal til og fra
trinbrættet hver dag, idet de naturligt vil tage det sikre stisystem
gennem byen og under viadukten. Vi ser det også som en stor fordel
for borgerne i landsbyen, at de ikke skal over Lyngevej, når de skal med
toget.
Dette har været beskrevet i flere omgange i pressen i foråret; men
siden er der ikke sket noget. I lokalrådet havde vi forventet, at vi ville
have hørt nyt nu, at vi var blevet hørt om en projektskitse, at man
havde påbegyndt nabohøringer, at man måske bare havde præsenteret en køreplan med nogle terminer eller lign. Vi håber, der ikke er et
krav til at midlerne skal bruges i indeværende budgetår. Vi vil tage fat
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Det er her, nede bag gadekæret, trinbrættet skal flyttes til.

i sagen og finde ud af hvad der sker eller ikke sker, så vi ikke skal vente
40 år eller mere, ligesom med den lovede vejføring syd om Herlevgård.
I forbindelse med de store byggerier syd for Hillerød, den ny station,
sygehus og en ny bydel ved Favrholm, vil Hillerød kommune gerne have
en organiseret boligløsning for de mange hundrede håndværkere, der
skal stå for det praktiske arbejde i byggeperioden. For at undgå
ballade og anden uro i centrum, har man ønsket at placere en container-by med 640 boliger på markarealer over for Solrødgård. I Nr. Herlev
er vi ca. 415 borgere til sammenligning.
De mange håndværkere må antages at medføre en markant øget
trafik i området, ikke mindst i krydset ved Favrholm i myldretiderne.
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Herover ses skolevejen til Hillerød Lilleskole. Rabatterne bliver ofte brugt, når biler
skal passere hinanden. Det er også her skolebørnene går.

Vi arbejder på, at få en god dialog med Hillerød Kommune om den
trafik, byggeriet vil medføre.
Vi vil i øvrigt i Lokalrådet arbejde på at få flyttet container-boligerne
til en bedre placering f.eks på de områder, der skal bruges til parke
ringsarealer ved station og sygehus, altså gå afstand til de aktuelle
byggepladser. Hvis det lykkes at få flyttet container-byen, vil trafikproblemerne også være løst.
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Det er glædeligt, at se mange indslag i de lokale medier vedrørende
den farlige skolevej til og fra Hillerød Lilleskole, hvor der går 2-300
elever. Der er et stort behov for en gang/cykel-sti fra Gl. Frederiksborgvej ved Lille Sverige langs Brødeskovvej forbi Lilleskolen og videre
til jernbanebroen.
Denne stiløsning bakker vi op om i Lokalrådet, det kan kun gå for
langsomt, at få lavet den.
Frederiksborg Amts skriver om lokale trafikproblemer for tiden. Vi har
forsynet journalisterne med en del materiale og håber at dette kan
være med til at sætte fokus på trafiksituationen i vores område.
Vi vil i kommende numre af bladet fortsætte med at orientere om
udvalgets arbejde. Har du kommentarer til dette, eller vil du gøre os
opmærksomme på særlige trafikproblemer, hører vi gerne fra dig.
På udvalgets vegne
Mathias Skarby (mathias@brodeskov.net)
og Tom Feilberg (tom@brodeskov.net)
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Vi træffes alle dage
- hele døgnet -

48 26 08 05
Frejasvej 17
3400 Hillerød

alt indenfor

Hovedgaden 17A
3320 Skævinge

Brudebuketter

Poul Rasmussen’s
Eftf.
Dekorationer/Buketter
www.nord-begravelse.dk

Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer
Leif Jonasson
Mette Wolf
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Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden

Lars Frederiksen

Alt tømrerarbejde udføres af
din lokale tømrer
Mange års erfaring i udskiftning
af døre og vinduer
Ekspertise i energirenovering
Kvalitetshåndværk
til fair priser
Ring til
Tømrerfirmaet
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Husk
håndværkerfradraget er
der stadig
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N Y T F R A B R Ø D E S KOV I D R Æ TS FOR E N I N G

Efteråret på
Brødeskov stadion
Velkommen til BIF – nu starter den nye indendørs-sæson. Den
udendørs er i fuld gang med nye hold og nye udfordringer.
Fodbold er der fuld gang i lige fra vores super veteraner til de mindste.
Vi skal se om der kan oprettes nye hold for årgang 2013/14, så hvis
nogen har børn i den alder, som kunne tænke sig at hjælpe til med at
starte et hold op så skriv til ks@venstre.dk.
Vores herresenior er nu oppe på 3 seniorhold, hvor der spilles i serie 3,
5, og 6. Deter jo helt fantastisk, at vi er i stand til at have så mange
spillere. HSV kvindesenior er rykket op i serie 1 så det bliver spændende at følge dem. Held og lykke til alle fodboldhold i BIF – kom ud på
stadion og følg nogle af vores hold i deres bestræbelser for at spille
seværdigt bold.
Indendørs starter op nu, vi har følgende idrætsgrene at tilbyde.
Yoga – mandag kl. 17.30 fra den 9/9
Yoga i klubhuset med ny instruktør – Karin Bonde – som er en gammel
kending, velkommen tilbage! Tilmelding til Karin, så bare mød op. Pris
til jul er 800 kr., der vil være 14 til 15 gange
Badmintontræning – mandag kl. 17.30 til 19.00 fra den 9/9
Vi fortsætter badmintontræning med Oskar og Josephine, men har
flytet til mandag. Alle kan deltage, der behøves ikke noget udstyr fra
starten af. Pris til jul 800 kr. – der vil være 15 gange. Tilmelding til
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Kenneth Sørensen
formand BIF

Oskar, så bare mød frem. Der skal være 10 deltagere, for at holdet
bliver til noget.
Hit Fit Dance – tirsdag kl. 19.00 til 20.00 fra den 10/9
Hit fit dance v/Anni. Her danser vi til musik fra 1950’erne og fremefter.
Vi får sved på panden og et stort smil på læben. For at kan deltage
skal du tilmelde dig til Anni – enten ved at møde frem eller på
anni.d.nielsen@gmail.com. Det koster frem til jul 800 kr. der skal være
mindst 10 for at holdet bliver oprettet
Skifitness – tirsdag kl. 19.00 til 20.00 fra den 10/9
Kom og få kroppen i form til skituren – men man behøver ikke at stå på
ski for at deltage. Det er styrketræning, balance, og op med pulsen.
Disse tre temaer kører hver gang. Pris frem til jul er 250 kr. – man
møder bare frem.
Motionshockey – torsdag kl. 20.30
Kom og få sved på panden sammen
med mange andre, så bare mød frem.
Pris til jul: 500 kr. Man behøver ikke at
have prøvet det før – du skal bare
møde op - udstyret er klart!
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Krible-krable for de ca. 2 til 5-årig med forældre.
Lørdag kl. 9.30 til 11.00 fra den 14/9
Vi laver alt mellem himmel og jord, med og uden bolde, så de små får
øvet motorikken og andre færdigheder. Forældre hjælper med at
sætte op fra kl. 9.00 og rydder op igen ved 10.30-tiden. Kom og hyg jer
med jeres børn – det koster 400 kr. frem til jul.
Badmintonbane uden træner
Det koster 500 kr. for en bane. Der tilmeldes til Christian Nielsen på
christiannielsen87@hotmail.com. Christian tildeler også tiderne, hvor
vi har følgende dage og tider. Det er ikke alle tider, hvor hele hallen er
til brug for badminton – der kan være andre ting i noget af hallen eller
andre klubber, der har tider.
Mandage kl. 19.00 til 20.00 og 20.00 til 21.00 og 21.00 til 22.00
Tirsdage kl. 20.00 til 21.00 og 21.00 til 22.00
Onsdage kl. 20.00 til 21.00 og 21.00 til 22.00
Lørdage kl. 11.00 til 12.00
Som I kan se så er Brødeskov Idrætsforening blevet en klub for alle
aldre, så bare mød frem til det I gerne vil prøve.
Hvis der er noget, I savner og godt kunne tænke jer at starte op, så
skriv til Kenneth Sørensen på ks@venstre.dk
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Hillerød Lille Skole er en demokratisk og progressiv skole, som tilbyder et
samlet grundskoleforløb i et forpligtende fælleskab mellem børn, lærere og
forældre.
Skolen har ét spor og en lav klassekvotient som grundlag for et højt fagligt
niveau og en stærk kultur. Vi arbejder på tværs af klasser og fag med plads
til nysgerrighed og fordybelse.
Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige, livsduelige, tolerante
unge mennesker med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.
Du kan følge med i vores hverdag på skolens hjemmeside, Facebook og
Twitter.
Hillerød Lille Skole * Brødeskovvej 3 * 3400 Hillerød
Tlf. 48266586 * www.hillerod-lilleskole.dk
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BIF-sammenhold i
pinsen i Kalundborg
Lions Cup i pinsen er altid et højdepunkt for ungdomsfodboldspillere i Brødeskov Idrætsforening.
Denne gang var der 6 drengehold med i Kalundborg, og som altid er
Lions Cup stedet, hvor BIF-fællesskabet bliver dyrket grundigt.
Udover at spille en masse fodboldkampe, bliver der råhygget udenfor
banerne og på skolen, hvor man overnatter. Spillerne fra Brødeskov
hepper på hinanden på tværs af alder og hold - og forældre har taget
turen for at støtte spillerne og hygge sig.
Resultaterne er ikke det vigtigste, men vi kan da godt nævne at
U-11-holdet spillede sig helt frem til finalen, og U-17-holdet, der har
været med til turneringen mange gange, var denne gang så dygtige
at de vandt det hele efter ekstra spilletid i finalen.
16
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Forsidefoto og herunder: Naomi Elkington
Tekst og fotos: Per Christiansen

Status vedrørende
trafikken ved
Hillerød Lilleskole
Af: Sanne Wiedemann, skoleleder

Som leder af Hillerød Lilleskole har jeg stået for den almindelige
diplomatiske dialog med Hillerød kommune, politikere og udvalg
de seneste seks år, men dialogen har som minimum stået på i 10 år.
Forældre og skolebestyrelse har på tilsvarende vis gentagen gange
gjort opmærksom på, at trafikforholdene er usædvanligt ringe på
Brødeskovvej.
Før sommerferien havde vi desværre en ulykke, hvor en dreng på cykel
røg i grøften, da en lastbil overhalede ham. Herudover var en elev tæt
på en påkørsel, da hun krydsede vejen foran skolen. Det blev starten
på en lang række bekymrede henvendelser og opråb til kommunen fra
skolens forældre, en artikel i lokalavisen samt et par stilfærdige
happenings arrangeret af skolen.
http://hilleroed.lokalavisen.dk/nyheder/2019-06-25/For%C3%A6ldre-og-skole-i-opr%C3%A5b-over-farlig-skolevejJeg-kan-ikke-forst%C3%A5-at-kommunen-ikke-synes-at-det-ervigtigt-5261624.html
Frederiksborg Amts Avis har også bragt en artikel om vores bekymringer for trafikforholdene på Brødeskovvej:
https://sn.dk/Hilleroed/Foraeldre-frygter-farlig-skolevej/
artikel/865936
18

I den forbindelse har vi dog måttet udsende følgende dementi:
I artiklen skriver journalisten, at der har været en dødsulykke på vejen,
en oplysning vi ikke kan genkende. I mine syv år på skolen har der ikke
været en dødsulykke, og jeg er ikke bekendt med, at der i skolens
historie har været en dødsulykke relateret hertil.
Bortset fra den del, så giver artiklen fint udtryk for vores holdninger.
Pt. har vores henvendelser resulteret i et møde på skolen med bl.a.
Dan Riise (medlem af Hillerød Byråd for Venstre) og Ivan Christensen
(Sektionsleder for ”Vej og Park” i Hillerød kommune) samt Amalie
Engberg (forælder på Hanebjerg skoles Brødeskov afdeling) om
Brødeskovvej som skolevej. På mødet diskuterede vi også mængden af
tung trafik, som kommunen påpeger slet ikke bør findes på Brødeskovvej. Men det ved vi jo, at den gør i praksis!
Så vidt vi kan se er strækningen fra Frederiksborgvej til Hulvejen i
øvrigt helt faldet bort i oversigten over kommunale anlægsønsker frem
til 2023. Hvis det er korrekt, er det en skandale!
Vi fortsætter derfor vores bestræbelser på at få etableret sikre
trafikale forhold for vores børn. Har du input eller kommentarer, er du
velkommen til at kontakte mig på sw@hillerod-lilleskole.dk
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Ny Hammersholt på Ski
af Vagn Gasbjerg

I 25 år har der været skiture fra Ny Hammersholt til
Jämtland i Sverige nærmere betegnet på Tänndalsvallen
Den første tur skete i uge 7 i 1994
En del er sket siden 1. tur i uge 7 i 1994, hvor vi - grundet de svenske
bussers manglende tilladelse til at samle os op i Hillerød - drog afsted
med børn, mad og kufferter til Helsingør og gik i land i Helsingborg,
hvor busserne ventede på os.
Igennem årene har der været opsamlingssted i Ny Hammersholt hvor
der i en periode var afgang både fra Slettebjerget og fra Hulvejen med
op til 3 busser .
I 1994 sad vi ret op og ned i bussen, nu er sæderne mere komfortable
med flere indstillinger, og sikkerhedsmæssigt er der et tidssvarende
niveau (2019). Det vil sige, at der er seler og børnesæder.
Tänndalsvallen et lille område med egen lift, så i uge 7 har vi haft
liften og pisterne alene. Hvilket betød at vi kendte alle på pisterne og
kunne føle os helt trygge ved at sende børnene ud på bakken.
En hyggelig liftstue med varm kakao og en lidt ældre men stadig
meget venlig og imødekommende Anders bag disken. Vores egen bus
til rådighed, så hver dag har vi kunnet komme til de helt store ski
anlæg i området.
Fællesspisninger i liftstuen, ski- og kælkekonkurrencer,
kørsel bag en snescooter, besøg på fjeldstuerne Andersborg
og Malmberg stugan, hvor varm kakao og vafler stadig serveres.
Igen i år vil der være ture til Tänndalsvallen.
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Vinterferie i uge 7
Tänndalen – Funäsdalen 7-17. febr. 2020
Afgang fra Ny Hammersholt og Hillerød
Station. 2020 er 26. år med afgang fra
Ny Hammersholt
• Transport med bus
•	Transport + hytte/lejlighed + liftkort
fra 3900 kr./pers.
•	Prisen er ved 4 -5 pers. sammen i
hytte/lejlighed
• 8 dage på ski
Nærmere oplysninger hos Vagn Gasbjerg
gasbjerg@get2net.dk • tlf. 48 26 73 11
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Gå en tur med
indhold
Har du tid og lyst til at gå et tur, hvor indholdet både
er frisk luft, at møde andre fra lokalområdet, og så
samtidig være med til at hjælpe andre, så vil Røde Kors
i Hillerød være glad for at høre fra dig.
Søndag den 6. oktober håber lokalafdelingen at kunne dække de 12
ruter der er i Nr. Herlev, Brødeskov, Hammersholt og Ny Hammersholt.
Denne dag er der den årlige indsamling, hvor der både samles ind til
det sociale arbejde i Danmark, og til udviklings- og katastrofearbejde.
Indsamlingen foregår fra kl. 11til ca. 14, og der er start fra Slette
bjerget 36 kl. 10.30, hvor man fordeler ruterne.
Har du, eller hele familien, lyst til at gå en indsamlingstur, er du
meget velkommen til at kontakte lokalformand Bent Kauffmann på
bentk@rodekors.dk eller på 48 25 25 11.
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Nr. Herlev
3400 Hillerød
Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68
Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

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

6
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Gamle dage
i Nr. Herlev
Lørdag d. 5. oktober kl. 14 byder Brødeskov Lokal
historiske Forening på “byvandring” i Nr. Herlev.
Det foregår i Sognegården, hvor vi viser billeder af husene i Strædet
og Bygaden som de så ud for 40-50 år siden og som de ser ud i dag.
Samtidig fortæller vi om husene, men vi ser meget gerne at folk
supplerer med, hvad de ved.
Vi går tilbage til den gamle landsby inden udstykningen tog fart i
1960-erne og 70-erne. Vi håber at få en hyggelig snak om både
før og nu.
Vi byder på kaffe/kage (30 kr.)
Tilmelding ikke nødvendig.
Brødeskov Lokalhistoriske
Forening
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
SKET SIDEN SIDST
Veterantræf lørdag den 1. juni
Veterantræffet var igen i år en stor succes. Der var rigtig mange store som små – køretøjer, og de blev studeret flittigt af alle de mange
børn og voksne, som kom forbi. Der var gang i salget af drikkevarer,
pølser, vafler, kaffe og kage, og i teltet spillede vores lokale spillemand
Ove. Der var rigtig god stemning alle vegne.
Stor tak til alle som deltog på den ene eller anden måde.
I kan roligt regne med, at veterantræffet bliver en årlig tilbagevendende begivenhed i Hammersholt.
Loppemarked søndag den 11. august
Der var rigtig mange boder både inde og ude, og salget gik rigtig godt
– for nogle bedre end andre naturligvis. Det var en rigtig god dag,
humøret var højt, og heldigvis holdt det tørvejr hele dagen.
Stor tak til alle, som deltog.
KOMMENDE ARRANGMENTER
Høstfest fredag den 4. oktober
Fredag den 4. oktober er der høstfest i huset, og igen i år vil der efter
middagen være underholdning, leveret af vores lokale kræfter. Og vi
lover – det bliver sjovt.

Maden leveres af Skævinge Kro, og der skal som altid gang i danse
skoene. Denne gang leveres musikken af orkesteret ”Old Crew”, som helt
sikkert kan sørge for, at dansegulvet bliver fyldt op.
Billeter kan købes hos Niels Bagge (tlf. 4043 1859).
Bankospil fredag den 8. november
Vi gentager forårets succes med bankospil, og vi håber, at rigtig mange
vil spille med. Der vil være pengepræmier og måske også lidt side
gevinster fra lokale sponsorer. Vi regner med at starte spillet kl. 19.
Julemarked søndag den 24. november
Bodpladser kan allerede nu bestilles hos Gitte på tlf. 2679 8751
Juletræsfest søndag den 8. december
Husk også juletræsfesten den 8. december.

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt
Næstformand Palle Christensen
Kasserer Ove Chr. Sørensen
Udlejer Gitte Pedersen
Hjælpeudlejer Niels Bagge
Sekretær Iben Theakston

23 82 17 35
26 84 22 41
40 19 36 80
26 79 87 51
40 43 18 59
31 41 37 30

Suppleant/vicevært
Brian Jørgensen
Suppleant/vicevært Jan Bast
Suppleant /diverse Niels Clausen,
Forsamlingshuset er åbent hver
torsdag 17.30 - 19.00

22 42 91 34
50 57 89 58
22 23 18 48
2136 16 50

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

Kaniner
sælges
Velegnede både
til slagtning og
som kæledyr.

Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller
tt@hillerod.dk
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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, 22 26 97 94.
Uffe Espersen, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net
Annonceansvarlig: Uffe Espersen,
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
7. - 14. september 2019
Deadline
18. august 2019
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.
Bestyrelsen:
Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
Tlf. 21 54 31 22
mathias@brodeskov.net
Næstformand
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net
Webmaster
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
rene@brodeskov.net

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
ellen@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

Kasserer
Hanne Jensen,
Slettebjerget 15,
hanne@brodeskov.net

Medlemskab
Henv. til kasserer
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Mobilepay 94329
hannemaarjensen@hotmail.com

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
tom@brodeskov.net

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

Anne Pontoppidan
Slettebjerget 29
anne@brodeskov.net

