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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Nyt fra Lokalrådet om trafikken i
vores område. Læs også om BIF, hvor
der er gang i ungdomsholdene
– og om nogle af julens
arrangementer.

CAFÉ /RESTAURANT
SELSKABSLOKALE
DINNER TRANSPORTABLE
Bestil vores
julefrokost
& nytårsmenu
ud af huset

Følg med på
hjemmesiden &
Facebook

Støt Brødeskov Lokalråd
med 100 kr. om året

Nu kan du betale
med MobilePay
på 94329

Restaurant Nysøgaard

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

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.

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis
og bliv set i dit lokalområde

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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Brøde

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

skov L
okalrå

d

PRIS PR. NR.
656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75
Næste nr. (231) er på gaden 1.- 8. februar 2020.
Indleveringsfrist den 12. januar 2020 – 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

Vi runder 2019 af
– og fortsætter i 2020
Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at runde af.
For lokalrådet har 2019 været et år med fokus på trafik, hjemmesider,
nye ansigter, og farvel til et par af de gamle. Vi er nu ved at være på
plads, og er i fuld gang med opgaverne.
Vi har blandt andet bedt om at få et møde med embedsmænd og
politikere, med byudvikling og trafik på dagsordenen. Mødet blev
afholdt 6/11, på rådhuset, med deltagelse af Borgmester Kirsten
Jensen, Formand for udvalget for Arkitektur, Byplan og Teknik, Dan
Riise, samt ledere og specialister der arbejder med trafik, byudvikling
og miljø. Mødet var velforberedt, og vi fik gode og saglige svar med
hjem.
Vi drøftede Favrholm, og den måde byudviklingen påvirker vores
lokalområde. Det er blandt andet udløst af den tidligere omtalte
arbejderlejr, som er udstukket til at blive placeret overfor Solrødgård,
nogle få hundrede meter fra Nr. Herlev. Men det handler også om at vi
gerne vil være med til at påvirke hvordan Hillerød udvides mod syd,
således vi ikke bliver klemt af trafik og byggeri. Rigtig mange lægger
vægt på de hyggelige landsbymiljøer, marker og skove i området, og
det kan man sagtens tage hensyn til, hvis man tænker det med i
byudviklingen. Men det kræver at vi der bor her bliver hørt, så vi kan
bidrage med vores lokalkendskab. Det var vores indtryk at det også er
et ønske fra politisk hold.

2020 vil, for Lokalrådet, i høj grad handle om vores kommende nye
naboer. Vi vil arbejde med at skabe en god dialog, så alle får mest
mulig glæde af udviklingen. Derfor er det, som altid, vigtigt at så
mange som muligt deltager i debatterne, når chancen byder sig.
Men der er også mange igangværende sager at holde gang i. Nogle
handler om at skaffe penge til vej eller cykelsti. Andre handler om at
skabe dialog om godt naboskab, så vi alle kan være glade for at bo her.
Vi har ikke glemt noget af det, og arbejder videre på at skabe fokus på
en stadig forbedring, hvor det er muligt.
Hvis teknologien ikke driller for meget, vil vi lægge så meget som
muligt ud på Facebook og evt. hjemmesiden. Så der skulle være
mulighed for at holde sig orienteret, med blandt andet et referat fra
mødet, samt billeder, kort og andre praktiske informationer om hvad
der sker i området.
Nu vi er ved Facebook, så er det nu vi plejer at opfordre jer til at blande
jer i debatten. Det vil jeg undlade at gøre, denne gang. Jeg vil heller
ikke bruge spalteplads på at efterspørge tanker og ønsker, ved at
sende en mail til bestyrelsen@brodeskov.net. Endeligt vil jeg slet ikke
nævne, at man ved at sende sin mail og landsby til samme adresse,
kan modtage informationer om aktiviteter i nærheden.
I stedet vil jeg, på vegne af hele bestyrelsen i Brødeskov Lokalråd,
ønske jer alle en fredelig og glædelig jul, og ikke mindst et godt og
lykkebringende nytår.

P.b.v.
Meget af det der vil påvirke vores lokalområde, når byen bliver større,
relaterer til ændrede vejforløb og flere trafikanter. Det kan man læse
meget mere om, længere inde i Borgeravisen.
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Mathias Skarby
Formand
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TRAFIKUDVALGET
ORIENTERER

Tryk på trafikken
i vores område
Farten i Ny Hammersholt
Hillerød Kommune har besluttet at sætte 2 fartmålere op på Gammel
Frederiksborgvej ved Ny Hammersholt. En repræsentant fra kommunen
har gennemgået strækningen med flere medlemmer af lokalrådet. Den
fælles indstilling er, at der opsættes fartmålere i ”begge ender” af Ny
Hammersholt: På syd-siden af Ny Hammersholt skal fartmåleren være
lige efter bumpet. I den nordlige ende af Ny Hammersholt ønsker det
samlede lokalråd en placering ved granerne på højre side efter ind/
udkørslen fra de 2 hesteejendomme. Denne placering er kommunen
ikke enig i. Kommunen har retten til at beslutte en placering – vi er
blevet hørt.
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byggeperioden. For at undgå ballade og anden uro i centrum, har man
ønsket at placere en håndværkercamp/container-by med 644 boliger
på markarealer over for Solrødgård. Her ligger allerede flere ejendomme, og i Nr. Herlev, 8-900 m fra den planlagte camp, er vi ca. 415
borgere til sammenligning.

Trafikmøde med Hillerød Kommune
Onsdag d. 6/11 holdt vi møde med ”kommunen” med udgangspunkt i
etableringen af den nye Favrholm-bydel. Udover 5 medlemmer af
Brødeskov Lokaludvalg deltog borgmester, Kirsten Jensen, formand for
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise, og 4 repræsentanter
fra aktuelle dele af administrationen.

Mange af de 644 nye beboere i området vil have bil. Vi frygter derfor et
større trafikkaos i myldretiderne, ikke mindst ved Favrholmkrydset,
hvor trafikken afvikles meget dårligt i forvejen, og hvor håndværkerne
skal igennem, for at komme frem til deres arbejdspladser. I området
har vi en oplevelse, allerede nu, af, at et stigende antal billister søger
alternative veje, for at undgå de lange køer i området mellem Freerslev
og Favrholm. Den tendens, forventer vi, vil udvikle sig kraftigt, når det
bliver endnu sværere at komme frem til arbejdspladserne i morgentrafikken. Vi har dertil allerede en øget trafik gennem ”sløjfen” rundt
omkring Nr. Herlev kirke, pga. byggeriet af den nye bydel i Uvelse.

En stor del af dagsordenen var relateret til trafik i vores område.
Herunder refereres først i korte træk vores oplæg, og herefter med fed
kursiv skrift resultatet af dialogen.

Vi forstår godt, placeringen af containerbyen skal være i nærheden af
byggepladserne, men hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og anvende de
kommende parkeringsarealer ved station og hospital.

Container-by nær Nr. Herlev
Hillerød Kommune vil gerne have en organiseret boligløsning for de
mange hundrede håndværkere, der skal stå for det praktiske arbejde i

Fordele ved at placere boligerne på de kommende parkeringsarealer:
• Kort afstand/gåafstand mellem boliger og arbejdspladser
• Ingen øget trafik gennem Favrholmkrydset
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Boligerne vil ikke få en mere permanent karakter, men blive nedtaget,
når byggerierne er færdige og parkeringsarealerne skal bruges.
Der vil være nem adgang til de nødvendige installationer til boligerne.
”Hillerød Kommune” vil tage placeringen af campen op til fornyet
overvejelse.
Dan Riise arbejder allerede på at få vejdirektoratet til at lave Roskildevej 4-sporet på den belastede strækning.
Flytning af trinbræt:
Det, at den nye bydel ved Favrholm får en ny station, som ligger tæt på
Brødeskov Trinbræt, har betydet at Regionen har set positivt på
lokalsamfundets ønske om at flytte trinbrættet ind i Nr. Herlev landsby. Trinbrættet vil blive flyttet i 2020.
Vi (Lokalrådet) vil gerne bidrage med konstruktive løsninger til, hvordan gående skolebørn kan komme fra trinbrættet gennem byen op til
undergangen under Lyngevej, og til hvordan buskørsel og anden
kørende trafik kan afvikles bedst muligt ad bygaden igennem Nørre
Herlev. Vi har stadigt et problem med for mange bilister, som ikke
respekterer ”Gennemkørsel forbudt – skiltene”; så derfor vil vi gerne
gøre det mindre attraktivt for bilister at tage denne genvej samtidigt
med, at vi laver bedre vilkår for de gående. Måske kan vi opnå en
ønskelig effekt med en 2-1 vej eller ved at lave en ensretning på en del
af bygaden, samtidigt med at vi markerer nogle egentlige gangarealer.
Det er også vigtigt for mange borgere i landsbyen, at løsningerne ikke
bliver grimme, men udføres, så de passer ind i landsbymiljøet.
Alternativt kan flere problemer løses på én gang, ved at man fører
vejen til Uvelse syd om Herlevgård. Det vil effektivt lukke for den
gennemkørende trafik, både ned gennem bygaden forbi det nye
trinbræt og gennem ”sløjfen” i den ældste del af byen ved kirken.
Dialogen er i gang; som udgangspunkt vil Kommunen komme med et
bud på busforbindelsen til det nye trinbræt.

tene er noget rod flere steder. Skiltningen er et udtryk for forskellige
ønsker fra politiets og kommunens sider. Kommunen arbejder på at få
større indflydelse på hastighedsgrænserne.
Sidste trafikemne vi tog op på mødet var ønsket om en gang/cykelsti
fra Gl. Frederiksborgvej langs Brødeskovvej op til Hillerød Lilleskole. Der
er et stort behov! Kommunen er foreløbigt ved at se på løsninger, så de
kan regne på økonomien for sådan en sti. Foreløbigt har de ingen
penge, men de er positive.
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)

Skiltning og cykelsti
Herudover diskuterede vi skiltning i lokalområdet. Især hastighedskil8
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HOS BRØDESKOV SPEJDERNE
Igen i år vil det være muligt at købe familiens
juletræ hos Brødeskov Gruppen.
Overskuet fra salget går til indkøb af nyt materiel
til spejderne.
Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende
weekender i december:

Alt tømrerarbejde udføres af
din lokale tømrer

Søndag d. 1. december

11:00 – 15:00

Mange års erfaring i udskiftning
af døre og vinduer

Lørdag d. 7. december
Søndag d. 8. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 14. december
Søndag d. 15. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 21. december
Søndag d. 22. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Ekspertise i energirenovering
Kvalitetshåndværk
til fair priser
Ring til
Tømrerfirmaet
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Husk
håndværkerfradraget er
der stadig

Hilsen Brødeskov Gruppe
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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

Gang i BIF hele
året rundt
Fodboldsæsonen går på hæld på BIF. Når dette borgerblad udgives er sommersæsonen slut for fodbold.
Det ville for ganske få år siden have betydet, at der
ville være næsten helt dødt på Brødeskov stadion.

Kenneth Sørensen
formand BIF

omkring disse. På vores facebookside findes der også opslag om de
forskellige aktiviteter, hvor de interesserede også kan følge med og læse
nærmere
Til slut vil vi ønske alle læsere af borgerbladet en god jul og et godt nytår

Men med de nye forhold som er omkring stadion, fortsætter træningen på livet løs på kunstbanen, der er i drift alle ugens dage, både til
BIF og andre klubber.
Nu begynder så indendørs fodbold for en del af vores ungdomshold,
der er for nuværende planlagt 4 stævnedage, som er følgende datoer
17/11, 15/12 og 2 mere i 2020: 19/1 og 23/2. Så der kan man jo lige
stikke hovedet ind og se lidt bold. Der skal også bruges lidt hænder til
at styre den slags stævner, lige fra dommervagter til pasning af
kantine, så der er igen brug for frivillige fra de hold, der spiller turne
ring og andre.
Nytfodboldhold årgang 2013 0g 2014
Vi starter et nyt hold for årgang 2013 og 2014 op. Det bliver hver
mandag i hallen fra kl. 16.30 til 17.30. Det er for piger og drenge, så
alle er velkomne. Det er Mads, der kommer til at styre løjerne, med jer
forældre til at hjælpe til– bare mød frem.

Husk at BIF er til for jer – så hvis der er noget I kunne tænke jer der skal
ske, eller andre ting, I gerne vil høre om, så skriv til ks@venstre.dk
vh
Kenneth Sørensen
formand for Brødeskov Idrætsforening

Senior 1 spillede
deres sidste kamp i
efteråret mod
Græsted, som blev
slået 2-3. BIF senior
1 ligger på første
pladsen i deres
række.

Så har vi jo alle vores indendørs aktiviteter, som jo har været i gang
siden slutningen af august. Det er yoga, skifitness, badmintontræning, badmintonbaner, hockey og krible-krable. På vores nye
hjemmeside kan der under fanen ”aktiviteter” læses meget mere
12
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JUL PÅ SKOVKROGEN
6.-8. december

Keramik af Marianne Christiansen

Interiør, møbler, tøj og delikatesser hos Nicolas Choice
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

Maleri af Per Christiansen
Lars Frederiksen

Skovkrogen nr. 1 og 2, Nr. Herlev
Fredag d. 6.12, lørdag d. 7.12 og søndag d. 8.12 kl. 13-17
15

Fotos: Naomi Elkington

Fodboldafslutning for
ungdomsspillere i BIF
Omkring 90 ungdomsspillere og deres forældre deltog i årets afslutning for Brødeskov Idrætsforening i Brødeskovhallen. BIF’s venner stod
for bespisningen, som foregik mellem fodboldturneringerne og præmieoverrækkelsen. Både hallen og kunstgræsbanen var fyldt med
glade ungdomsspillere.
Her er nogle glimt fra dagen, hvor der blev uddelt mange priser til årets
spillere, årets fightere, flidspræmier og årets kammerater.
Årets ungdomsspiller i BIF er August Mehr - stort tillykke!

August Mehr blev årets
ungdomsspiller i BIF
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Brødeskov IF U10
er mere end
et fodboldhold!
Er din søn født i 2010 og vild med fodbold, så bør
følgende fange din interesse!
Her hos os i BIF har vi moderne idrætsfaciliteter (nyere hal, kunstgræsbane etc.), og vi tilbyder udvalgte idrætsgrene til hele familien!
Under disse rammer valgte en engageret forældregruppe for 7 år
siden at starte et fodboldhold op med ambitionen om at skabe et
fodboldhold, der skulle være den fortrukne fritids- og sportsaktivitet
for årgang 2010-drenge i Hillerød Syd.
Formålet var at skabe de bedste rammer for holdet og at sikre:
•	Sammenhold og glæde blandt drengene ved at spille fodbold
samt at indgå i et fællesskab.
•	En udvikling af drengene som fodboldspillere og skabe nye
relationer.
•	Et tæt samarbejde med forældrene, hvor fælles referencen er
glæden omkring holdet.
Med en vedholden og målrettet indsats er delmålet med en trup på 18
fodboldglade spillere blevet indfriet.
Men vi har også plads til din søn i fælleskabet! Forudsætningen er, at
han er født i 2010, er vild med fodbold og har lyst til at udvikle sig i et
unikt fælleskab.
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Vores mål er at kunne stille med to 8-mandshold efter
sommerferien 2020.
Træning og kamp:
Vi træner pt. udendørs på kunstgræs mandag kl. 16.30 – 18.00 og
indendørs torsdag kl. 16.45 – 18.00. Adressen er: BIF, Kollerødvej 1,
3400 Hillerød. www.broedeskov.dk
Derudover deltager vi i en række 5-mandsstævner, indendørs og
udendørs, i løbet af året. Vi stiller oftest med to hold for at imøde
komme spillernes forskellige niveauer.
Trænerteamet består af fire uddannede fodboldtrænere inklusiv en
fysioterapeut, der tager sig af holdet/holdene til træning og i kamp.
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Sociale aktiviteter
Der er mange sociela aktiviteter omkring holdet, bl.a.:
•	Pinsecup i Kalundborg – en årlig fodboldtur med resten af klubbens
ungdomsafdeling.
•	DBU-fodboldskole på klubbens anlæg (typisk i uge 27 eller 28).
•	Sæsonafslutning i BIFs ungdomsafdeling med uddeling af diverse
priser.
• Overnatning i klubhus med festlige aktiviteter og indslag.
•	Juleferie- og sommerferieafslutning med forældre den sidste
træningsdag inden ferien.
•	Forældredrevne aktiviteter, såsom fodboldtur til landskamp i
Parken, superligakamp samt landskamp på storskærm i klubhus.
Vi glæder os til at se jer:
Vi glæder os til at se dig og din søn og byde jer velkommen ombord på
en spændende fodboldrejse! Vi sørger for en god indslusning af din
søn på holdet.
Fortvivl ikke, hvis din søn ikke er født i 2010. Du kan se oplysninger om
klubbens andre hold på hjemmesiden - http://www.broedeskov.dk/.

Glimt fra Lions cup i Kalundborg i pinsen,
hvor holdet havde mange gode oplevelser

Taktikken diskuteres før indendørstræningens
afsluttende træningskamp

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jesper d.
L. Jacobsen, holdleder og træner for holdet, på tlf. 40 76 66 83 eller
e-mail: jesperdlj@yahoo.dk.
Venlig hilsen
Trænerteamet for Brødeskov IF U10-fodbolddrenge
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Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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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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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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
SKET SIDEN SIDST

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Høstfest fredag den 4. oktober
Fredag den 4. oktober blev den årlige høstfest afholdt med udsolgte
billetter. Der var underholdning med lokale kræfter, som optrådte med
en særudgave af giro 413. Meget underholdnende og stor tak til de
medvirkende.

Julemarked søndag den 24. november
Der meldes allerede nu om udsolgt af pladser. Baren er åben for salg
af gløgg, æbleskiver, kaffe og øvrige drikkevarer.

Maden blev leveret af Skævinge Kro , dog ikke desserten som var
gammeldags æblekage lavet af lokale kræfter. Efter middagen blev
der solgt amerikansk lotteri og her en stor tak til alle sponsorer, som
medvirkede til at det overskud som der blev, går til et nyt lysanlæg i
Huset.
Musikken blev leveret af Old Crew , som sørgede for at der kom gang i
danseskoene. Som altid en dejlig fest og tak til alle som deltog på den
ene eller anden måde.
Bankospil fredag den 8. november
Vi gentog forårets succes med bankospil den 8. november, hvor der
blev spillet om pengepræmier og sidegevinster fra lokale sponsorer.

Juletræsfest søndag den 8. december
Husk også juletræsfesten den 8. december kl 15 - 17. Igen i år vil der
være optræden af et juleteaterstykke, opført af de lokale børn som er
i alderen 8 – 13 år.
Efter forestillingen danser vi om juletræet og der uddeles slikposer
og drikkevarer til de fremmødte børn. Billetpris pr voksen 50 kr.
Der serveres gløgg og æbleskiver. Derudover er baren åben for salg af
drikkevarer. Der forventes stort fremmøde.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Den årlige generalforsamling i 2020 er søndag den 16. februar kl 13.
Fastelavnsfest søndag den 23.februar.

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

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

CJhristiansen

Entreprenør

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
1. - 8. februar 2020
Deadline
12. januar 2020
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer.

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.

Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
Tlf. 21 54 31 22
mathias@brodeskov.net

Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68

Næstformand
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net

Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

Webmaster
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
rene@brodeskov.net
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Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Brødeskov Lokalråd

Bestyrelsen:

Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen

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

