
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Skal der være nye bebyggelser 
mellem Hammersholt og  
Ny Hammesholt?
Læs mere inde i bladet

N O V E M B E R  2 02 0 

N R . 23 4  •  5 0 .  Å R G A N G    

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



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.  

MobilePay

100 kr.
94329

Brødeskov Lokalråd
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Næste nr. (235) er på gaden 6. - 13. februar 2021.
Indleveringsfrist den 17. januar 2021 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis  
og bliv set i dit lokalområde
 
Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 

1/2 omslag inderside 2.100 525 2.625 656,25
1/4 omslag inderside 1.400 350 1.750 437,50
1/1 tekstside 2.800 700 3.500 875,00
1/2 tekstside 1.800 450 2.250 562,50
1/3 tekstside 1.400 350 1.750 437,50
1/4 tekstside 1.100 275 1.375 343,75

Forkæl dig selv eller find  
en unik gave til en særlig 
begivenhed!

Få inspiration på www.myglas.dk 
eller kom forbi mit værksted i 
Birkerød.

Har du ønske til designet i dit glasprodukt, 
er du velkommen til at kontakte mig – så 
skaber vi det sammen.

Arbejder du selv med glas, men mangler 
mulighed for brænding, er du velkommen 
til at kontakte mig – sælger brændinger  
pr. plade.

Kontakt mig gerne!

Britt Lind Myrup,Leerbjerg Lod 29
Ny Hammersholt, 3400 Hillerød

Mobil: 28500344
Mail: myglasbymyrup@gmail.com
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N Y T  F R A  B R Ø D E S K O V  L O K A L R Å D

Så gik efteråret, og vi er nu oppe på trekvart år med karantæne, 
beskyttelse og smitterisiko.Vi nærmer os julen, og nytåret der måske 
bringer en ende på situationen.

Desværre er der ikke meget der tyder på at det bliver lige foreløbigt, 
og mon ikke de fleste er ved at have vænnet sig til vilkårene?
For lokalrådet er arbejdet stadig påvirket af vilkårene. Vi ville jo gerne 
have samlet nogle arbejdsgrupper, og ikke mindst holde en general-
forsamling. Men det er simpelthen for usikkert, og kvaliteten vil være 
for lav som det er nu. Vi håber at kunne gennemføre en general-
forsamling først i det nye år, men indtil videre tør vi ikke låse os fast 
på en dato. Vi lover jer dog at holde jer orienterede, når vi ved mere.

Sidst efterlyste vi nogen der ville oprette og drive grupper på 
 Facebook, som kan være med til at styrke sammenholdet i landsby-
erne. Vi blev dog overhalet indenom, da der samtidig med deadline 
blev oprettet en gruppe for Nr. Herlev. Vi kan kun opfordre til at 
deltage. Gruppen er ikke lokalrådets, men vi følger med i hvad der 
diskuteres, så vi bedre ved, hvad der rør sig.

Trods pandemien er der opgaver der stadig skal udføres. Hillerød 
Kommune er ved at lægge sidste hånd på oplægget til de næste års 
kommuneplan. Det er noget alle bør være opmærksomme på, blandt 
andet fordi det der vil fremgå hvilke områder kommunen fremover 
ønsker udlagt til bebyggelse.

Hvis man har særlige ønsker, idéer osv. til hvordan kommunen frem-
over skal være indrettet, så er det en god idé at få det med, når 
kommuneplanen i de næste måneder er til høring.

I lokalrådets område er der da også en række ønsker om byudvikling. 
Flere har været i medierne, og enkelte har præsenteret deres tanker 
på sociale medier og præsentationsmøder.

Det er vigtigt at understrege at der er tale om tanker og idéer. Der er 
således ikke vedtaget noget, og vi er endnu langt fra høringsfasen, 
men det er positivt at flere åbner op for dialog så tidligt i forløbet.
Generelt er der tale om villakvarterer, nyfortolkede landsbymiljøer, 
enkelte rækkehuskvarterer og flere har lagt op til at supplere med en 
dagligvarebutik. Hvis lodsejerne vælger at gå videre til en ansøgning, 
vil der komme en høring. Her vil det være muligt at se de projekter i 
detaljer, som ikke allerede er fremlagt.

Aktuelt er der tale om tre områder. Ved Brødeskovparken, ved papir-
uld-fabrikken og i forlængelse af Ny Hammersholt, ned mod Brøde-
skovvej. Tidligere har andre områder været nævnt, og indtil videre er 
det kun de to områder i den østlige ende, der har været præsenteret.

Landsbyvisionerne for vores område skal opdateres.
Visionerne er en ledetråd for politikerne, som herigennem kan få et 
overblik over hvad vi der bor her har af drømme og tanker for vores 
nærområde. De beskriver også de særlige værdier der kendetegner 
området, og gør det til et attraktivt sted at bo. Visionerne kan derfor 
bruges direkte i arbejdet med kommuneplanen, og ved tilpasninger af 
lokalplaner.

De eksisterende visioner har efterhånden ti år på bagen. De blev 
skrevet efter opfordring fra politikerne, og er de første vi har lavet. 
Vores landsbyvisioner fylder det samme som alle andre områders 

Byudvikling?
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visioner samlet fylder, og det vurderer vi er alt for omfattende. Der er 
simpelthen for stor risiko for at vores landsbyvisioner ikke vil blive 
læst.

Opgaven består derfor i at omformulere dem, så de er mere ensartede, 
overskuelige og ikke mindst så budskaberne ikke går tabt. Men en 
vigtig opgave består også i at fjerne uaktuelt stof, og supplere med 
nye og mere relevante tanker. Essensen, tænker vi, bliver nogenlunde 
den samme.

Vi har indtil videre opbygget en god skabelon, og mens denne avis er i 
trykken, bliver teksten fyldt ind i skabelonen. Vi regner derfor med at 
kunne rundsende vores udkast i starten af december, så det vigtigste 
kommer med; tankerne og meningerne fra alle jer der ønsker at give 
jeres besyv med.

Ud over en række kontaktpersoner, vil vi også sende oplæggene ud til 
dem der står på vores mailliste. Så hvis du gerne vil bidrage med 
noget, eller måske bare er nysgerrig på hvad vi skriver om netop din 
landsby, så er det en rigtig god idé at sende os din mail og hvor du bor, 
så vi kan få de enkelte oplæg ud til flest muligt i de landsbyer det 
drejer sig om.

Husk at det er her du kan være med til at tegne området, og på den 
måde påvirke udviklingen, længe inden der overhovedet er kommet 
noget i høring.

Jeg vil gerne lige afslutningsvist opfordre til at støtte lokalrådets 
arbejde, ved at betale et beskedent medlemsbidrag. Vores udgifter 
går stort set kun på udgivelsen af dette blad, og vi håber at dem der er 
glade for bladet, også vil bakke det op med et lille bidrag. Betalings-
informationerne fremgår af faktasiden.

Husk også at du kan komme på maillisten om lokale aktiviteter, ved  
at sende et helt kort ”ja tak til at komme på maillisten”, til  
bestyrelsen@brodeskov.net.

Skriv også gerne hvilket lokalområde du bor i, så vi har mulighed for at 
målrette informationer der er relevante for dig.

Det er også hertil du kan skrive, hvis du har et emne vi bør tage op, 
gerne vil varsles om generalforsamlingen, eller holdes orienteret om 
emner som f.eks. de nye byggeforslag, eller når vi vil rundsende vores 
oplæg til landsbyvisionerne.

På gensyn i det nye år. Må det blive bedre  
end det forgangne.

På vegne af bestyrelsen

Glædelig jul
Mathias Skarby

Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

Tlf.: 48 26 56 85  
info@nysogaard.dk  
www.hillerodgolf.dk 

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

 
 

 
 

 

Se på vores hjemmeside vedr. åbningstider. 
Du kan også sende en mail eller ringe på 40 33 03 36. 

Venlig hilsen Anders Kjergaard
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

 
 

HHOOSS  BBRRØØDDEESSKKOOVV  SSPPEEJJDDEERRNNEE  
 
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 november/december: 
 
 
Lørdag d. 28. november   11:00 – 15:00 
Søndag d. 29. november   11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 5. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 6. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 12. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 13. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 19. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 20. december  11:00 – 15:00 

 

Hilsen Brødeskov Gruppe 
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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, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  

 

  

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 



To byer: Hammersholt 
og Ny Hammersholt
Sådan er det i dag. Og sådan ønsker vi det skal vedblive 
at være.

Men andre drømmer store drømme om at bebygge marken foran 
Slettebjerget, marken foran Lilleskolen og den forhenværende papir-
uldsgrund. Ligesom der er et ønske om at opføre en dagligvarebutik, 
alt i alt bliver det til knap 400 nye boliger i området.  Indbyggertallet i 
de to byer stiger dermed fra rundt regnet 1500 til omkring 2300*. Det 
vil sige en stigning på mere end 50 pct. Pludselig er der meget lille 
forskel på at bo her og inde i Hillerød. Ikke at der er noget galt med 
det, men vi har blot valgt at bo i en lille landsby omgivet af mark og 
skov. 

I februar 2021 tager kommunalbestyrelsen endelig stilling til den nye 
kommunalplan som skal gælde for perioden 2021-24. I denne plan 
fastlægges bl.a. hvilke områder der må bebygges ved at de ændrer 
status fra landzone til byzone. Hvis områderne får ny status som 
byzone, så har vi tabt slaget for vores to landsbyer.

Det er derfor nu vi skal stå sammen for at få bevare vores landsbyer og 
det åbne land omkring dem. Det siger sig selv, at der er stærke økono-
miske interesser der arbejder for at få lov til at bygge 400 boliger, så vi 
har virkelig brug for alle hænder og hoveder for at kunne modstå dette 
pres. 
 
Hvis du også ønsker at bevare Hammersholternes særpræg og 
beliggenhed i det åbne land, så meld dig i de to grupper på facebook: 

“Rent miljø Hillerød syd” og “Bevar marken foran Slettebjerget”. Har du 
lyst til og måske ideer til at være med til at kæmpe for at vi bevare 
vores landsbyer og det åbne land omkring dem, så er det også rigtig 
dejligt, da der er masser af opgaver at tage fat på.   
    
Har du ikke, og ønsker du ikke at have en facebookkonto da skriv til 
bevarmarkerne@gmail.com.

  På vegne af
  Lille Sveriges Vej 13, 9,7,3 og 2
  Lille Sverige
  Slettebjerget 122, 124 og 126

  *Beregnet pba Danmarks Statistiks tal
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Nej tak til storbytunneler; nej tak til markant øget trafik på Gammel 
Frederiksborgvej og Brødeskovvej; nej tak til kunstige sommerfugle-
haver som erstatning for fri natur og nej tak til “tilbage til naturen” 
som begrundelse for byggeri i det åbne landskab omkring Hammers-
holterne. 

Kort sagt: Nej tak til byggeri på markerne omkring Hammersholt og 
Ny Hammersholt! 

Nyder du, at der rundt om vores to landsbyer er marker, sådan at vi kan 
lade blikket og tankerne vandre ud over horisonten og tilbage igen, 
sådan at vi på en tidlig morgen kan se mosekonen brygge, sådan at vi i 
foråret kan være heldige at høre en vibe eller to kvidre og se hjorte 
krydse marken i flok?

Dette kan ændre sig. OG det vil ændre sig, hvis vi ikke gør noget 
sammen! Der er ved at blive udarbejdet planer for markerne omkring 
Ny Hammersholt og Hammersholt, som giver byudvikling og sammen-
hæng til Hillerød. I denne tid sendes forslagene til kommunalbestyr-
elsen. Kommunalbestyrelsen vil tage stilling til områdernes status i 
februar 2021. 

Nej tak ...

12 13

Der er forslag om, at markerne foran Slettebjerget skal bebygges, at 
marken foran Lilleskolen skal bebygges og at den forhenværende 
papiruldsgrund skal bebygges. Ligesom der er et ønske om at opføre 
en dagligvarebutik. Samlet set er det byggerier, der vil betyde kæmpe 
ændringer for vores området, der vil gå fra at være idyllisk og rig på 
natur, til et område med meget biltrafik på de små veje, øget belys-
ning, støj og forurening.   

Hvis du også ønsker at bevare Hammersholternes særpræg og 
beliggenhed i det åbne land, så meld dig i de to grupper på facebook: 
“Rent miljø Hillerød” og “Bevar marken foran Slettebjerget”. Har du lyst 
til og måske ideer til at være med til at kæmpe for at vi bevare vores 
landsbyer og det åbne land omkring dem, så er det også rigtig dejligt, 
da der er masser af opgaver at tage fat på.   
    
Har du ikke, og ønsker du ikke at have en facebookkonto da skriv til 
bevarmarkerne@gmail.com.

Venlig hilsen
Trine, Marie og Ann 
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Samlingspunktet BIF er igen ramt af udfordringer med 
den drilske Corona.
Men vi er klar til at møde den med oprejst pande, så vi gør, hvad vi kan 
for at alle aktiviteter holdes åbent. Vi vil på den anden side ikke 
omdanne BIF til et ”Epicenter” for Corona – derfor har vi forsøgt at 
tilpasse os og afbalancere adfærd i denne ”nye” verden. Det har 
betydet at nogle ting har været lukket i kortere tid for at få styr på, 
hvordan vi skal indrette os og sikre trygge rammer i denne tid.

Det har betydet, at der er lavet om på de træningstider, vi har på 
kunststofbanen. Ændringerne skal sikre at alle trygt kan træne inden 
for de regler og rammer der nu er. Vi er forberedte på at der vil komme 
tilretninger hele tiden. Vi vil gerne sikre at vi også der er ”indenfor 
kridtstregerne”; så ingen får ubehagelige overraskelser med bøder eller 
lignende i forhold til begrænsningerne i forsamlingsfriheden. Man må 
for eksempel ikke stå inden for hegnet, når der trænes på banen. Hver 
eneste lille kvadratmeter kunstgræs er afmålt efter det præcise og 
maksimale antal, som må være der ad gangen.

Yoga fortsætter med begrænsninger i deltagerantallet på 10 personer 
ad gangen. Der er iværksat en fordelingsplan, der sikrer at de, der er 
tilmeldt holdet, alle får chancen for at dyrke yogaens glæder. Nye 
interesserede kan rette henvendelse til Karin; så alle kan deltage en 
del gange før jul.

Brødeskovhallen er selvsagt også ramt af de nye færdsels- og sam-
værsrestriktioner; men i skrivende stund er der styr på alle aktiviteter. 

Mundbind er et krav når man bevæger sig til og fra aktiviteterne inde i 
hallen. Mundmasken beholder man på indtil man har sat sin bane og 
rekvisitter op. Så kan man til gengæld være maskeløs under selve akti-
viteten. Endelig husker vi lige det hele i omvendt rækkefølge, når man er 
på vej ud og hjem.

Det gælder i øvrigt at uanset om du går til badminton om fredagen kl. 
16.30 eller har en badmintonbane en hverdagsaften eller lørdag midt på 
dagen – eller for den sags skyld er deltager i krible-krable lørdag formid-
dag kl. 9.30. Der må kun være en voksen pr barn.

Skal du med til Ski-fittnes tirsdag kl. 19.00 eller skal til Floorball torsdag 
aften, så skal der mundbind på ind og ud af hallen.

For alle aktiviteter gælder at omklædningsrummene ikke må anvendes.
Vi skal alle hjælpe med til, at alt foregår efter de retningslinjer, der er 
udstukket; simpelthen fordi vi gerne vil sikre at aktiviteterne kan 
fortsætte; corona til trods. 

Mange tak for jeres forståelse. Tak fordi I støtter op omkring BIF.  
Vi i bestyrelsen vil gerne ønske alle et aktivt efterår og en god juletid.

Venlig hilsen
Kenneth Sørensen
Formand for Brødeskov Idrætsforening

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING

Corona er over os
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Hillerød Lilleskole · Brødeskovvej 3 · 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 65 86 · www.hillerod-lilleskole.dk

Hillerød Lilleskole er en fri grundskole, som ligger smukt 
placeret i den nordsjællandske natur. 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 hjemmesiden, 
Facebook og Twitter.

Brødeskov IF og Brødeskov IF’s Venner

STORT LOPPE-
MARKED 2021   
Kollerødvej 1, Hillerød

Vi samler lopper ind til de stort loppemarked i 2021. Vhar ikke afholdt 
loppemarked i 2020 ( Corona ), så det bliver i maj 2021.

Loppemarked afholdes i Brødeskovhallen. Kollerødvej 1, Nr. Herlev

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. 

Vi modtager gerne frimærkesamlinger, møntsamlinger, rejsevaluta, 
porcelæns figurer, køken udstyr, møbler, smykker og alt elektronik.
METAL : Gl. kabler, sodavands- og øldåser, aluminium og rustfri stål, 
som vi kan realisere til fordel for det gode formål.

Afhentning
Svend Beeck, Gl. Frederiksbogvej 9, 3400 Hillerød
send en mail svend.beeck@live.dk. Eller send en SMS på 26636515
Husk adresse og tlf. nr., så vi kan ringe til dig.
Eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.

Alt overskud går til vores medlemmer  i Brødeskov IF.

Hilsen
Brødeskov IF og Brødeskov IF’s Venner



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt 23 82 17 35
Næstformand Brian Jørgensen 22 42 91 34 
Kasserer Ove Chr. Sørensen 40 19 36 80
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Sekretær Iben Theakston 31 41 37 30
Vicevært/diverse Niels Bagge 40 43 18 59

Vicevært/diverse Jan Bast 50 57 89 58
Suppleant/hjælpeudlejer  
Annette Novotni 24 67 79 09 
Suppleant Niels Clausen  22 23 18 48 
Forsamlingshuset er åbent hver  
torsdag 17.30 - 19.00   2136 16 50

SKET SIDEN SIDST

Corona har desværre betydet, at vores forsamlingshus har været 
lukket for egne arrangementer, og at det ser ud til at fortsætte året 
ud.

Det betyder at vores planlagte bankospil, julemarked og juletræs-
fest desværre er aflyst.

Det er rigtig ærgerligt, og især for alle de børn, som plejer at være 
aktive i vores julespil. Vi håber meget, at børnene vil være med til 
næste år.

Bestyrelsen har drøftet mujligheden for eventuelt at holde en 
udendørs juletræsfest. Men vi afventer situationen omkring covid 19, 
inden det endeligt meldes ud på vores Facebook side.

Udlejning af huset til private fester er heldigvis forløbet fint indtil 
videre – og vi håber det fortsætter.

Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning til vores forsam-
lingshus. Generalforsamlingen er fastsat til søndag den 21. februar 
2021 – og hvis du mangler at betale dit kontingent for 2020, vil vi med 
glæde modtage det inden den 31. december 2020. Så er du også sikker 
på, at få en indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Pas godt 
på jer selv og hinanden.
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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
6. - 13. februar 2021

Deadline
17. januar 2021

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlem-
mer samt beboere at notere sig disse datoer.

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 

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov 
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne 
og alle husstande i foreningens område

Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et 
almennyttigt formål. Formålet er at skrive om, 
hvad der rører sig i området, at trykke læser-
breve fra alle i området - eller fra andre om os/
vort område samt at give rum for områdets 
foreningsliv

Redaktion 
Per Christiansen, 22 26 97 94.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Svend Beeck, 26 63 65 15 

Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

Annonceansvarlig: Svend Beeck,  
svend@brodeskov.net 

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
ellen@brodeskov.net 

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

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
tom@brodeskov.net

Anne Pontoppidan
Slettebjerget 29
anne@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

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

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem  områdets 
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige,  Hammersholt, 
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
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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, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  

 

  

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

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


