S E P T E M BE R 2021
N R . 237 • 51. Å R G A NG

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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Her kommer
forsidetekster

Luksus i hverdagen
Forkæl dig selv eller giv en unik gave
Besøg myglas.dk eller book en aftale
til et besøge mit værksted i Birkerød.

Kontakt mig på:
Facebook - MyGlas by Myrup
Instagram - myglasbymyrup
www.myglas.dk.
Mobil - 28500344
Britt Lind Myrup

Til en særlig lejlighed kan du også
designe dit eget glasprodukt efter
eget ønske, og jeg laver det til dig.
Bliv inspireret af farver og form på
www.myglas.dk.
Arbejder du med glas, kan du booke
tid til brænding eller du kan deltage i
private glaskurser hos mig.

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

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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Brøde

skov L
okalrå

d

Restaurant Nysøgaard

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

Næste nr. (238) er på gaden 20. - 27. november 2021.
Indleveringsfrist den 31. oktober 2021 – 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

Planer for valgår,
borgermøde og
helhedsplan
Endnu en sommer er gået, og lokalrådet er i fuld gang med
planlægningen.
Det er valgår i byrådet, og det giver os gode muligheder for at få
politikerne i tale. Traditionen tro, vil Brødeskov Lokalråd være vært for
et politisk møde, hvor alle i området har mulighed for at stille
spørgsmål og sammenligne svar, partierne imellem. Vi forbereder os
på en dato 2-4 uger inden valget, som finder sted tirsdag d. 16.
november. Vi håber mange vil deltage, ikke mindst set i lyset af de
mange holdningstilkendegivelser om byudvikling, industri og trafik,
som prægede dette forår.
Vi annoncerer i landsbyernes Facebook-grupper, og vi rundsender
invitationer til dem der er på maillisten. Hvis du ikke allerede er på
listen, så er det et godt tidspunkt at sende os en mail og et jatak, til
bestyrelsens fællesadresse: bestyrelsen@brodeskov.net.
Det er også hertil du kan skrive, hvis der er emner du synes vi skal
tage op.
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Henover sommeren har kommuneplanen været i høring. Den havde
svarfrist 10. september, og lokalrådet deltog i et borgermøde torsdag
d. 19. august. Mødet var primært et oplæg til høringen, hvor det var
muligt at stille spørgsmål til politikere og forvaltning.
På mødet var forholdsvist mange fra Brødeskov mødt op. Det er dejligt
at flere engagerer sig og følger med. Vi fik nogle gode snakke, og vi
håber at I der deltog, vil dele jeres idéer med lokalrådet, så vi kan løfte
de gode tanker i fællesskab.
Om selve kommuneplanen er der nogle emner der springer i øjnene.
Først og fremmest er lokalrådene nævnt adskillige steder. Politikerne
har ønsket at den fremtidige udvikling i kommunen skal ske under
inddragelse af lokalrådene, og det er vi glade for. Det understreger
endnu mere lokalrådene som kontakten mellem kommune og borger,
og sikrer at lokale stemmer bliver hørt.
Det kommer blandt andet til udtryk i at byrådet ønsker en helheds
plan for store dele af vores lokalområde. En helhedsplan der skal tage
afsæt i de landsbyvisioner som så mange har givet deres input til.
Også støj var et tema. Byrådet peger primært på trafikstøj, ikke mindst
fra motortrafikvejen. Det kan betyde at der er støjvolde i vente – og
det skal vi holde dem op på.
Der hvor det kniber lidt, og vi stadig har noget tilbage at ønske, det er
vedrørende et par af de større virksomheder i området. Grunden hvor
Perlite og lagerhotellet ligger ved Hammersholt, den er der ingen
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Entreprenør
J
Christiansen
visioner for. Lagerhotellet medfører en del tung trafik, og PerlitefabrikJørn Christiansen
ken er fortsat til gene for naboerne. Vi havde håbet på der var gjort
Bygaden 7
nogle tanker om at omdanne området til boliger, så erhvervsområdet
Nr. Herlev
kan afvikles over tid. Det var et af forslagene i landsbyvisionerne.
3400 Hillerød
Endeligt er det ikke lykkedes kommune og byråd at finde en mere
hensigtsmæssig placering for J. Jensens upcykling-center. Dermed
Mobil
51 50 00 59
er det endnu ikke endeligt afgjort hvad der skal ske på
virksomhedens
Privat
48 24 75 68
nuværende adresse. En usikkerhed der hverken gavner virksomheden
eller dem der bor i nærheden af den.
Jord & beton
Kloak & anlæg
Forhåbentlig har mange været inde på kommunens hjemmeside, og
Udføres
har kommenteret på kommuneplanen.
Den endelige vedtagelse sker på årets sidste byrådsmøde, umiddelbart efter valget, af det siddende byråd. Derfor er det vigtigt at være
med i processen i høringsperioden, for efter valget ligger planen fast.
Husk at vores visioner kan findes på lokalrådets hjemmeside:
www.brodeskov.net

På vegne af bestyrelsen
Mathias Skarby

Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have

alt indenfor
Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden
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Lars Frederiksen

Mette Wolf

Leif Jonasson

Anette Bang

v/Mette Wolf og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.

Hovedgaden 17A, 3320 Skævinge
Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Vi træffes alle dage

48 26 08 05

www.nord-begravelse.dk
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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

Efterår uden corona
– forhåbentlig
Skal man juble nu eller lige krydse fingre? Vi vælger det sidste og
håber at corona snart er ude af syne, men nok ikke ude af sind. Det vil
sige at selv om vi er startet op med fuldt program, håber vi at alle lige
tænker sig om så der tages hensyn til andre om det er som tilskuer
eller udøver. Håber at se mange på stadion, når der spilles kampe og
mange der vil deltage i vores tilbud i hallen.
Det første tegn på at vi kunne lave store aktiviteter var sommerens
fodboldskole som igen i år var en kæmpe begivenhed. Den er nu
blevet med mere end 100 deltagere, så der skal laves et kæmpe
forarbejde for at alt kan gå op. Tak til alle der ydede en kæmpe indsats
som deltager eller træner/leder – TAK.
Nu kan vi håbe på at der kan inviteres til landskampe eller anden idræt
på storskærm i klubben, så det store fællesskab som en klub som
vores også skal være. Med forhåbninger om et frit efterår.
Indendørs opstartstider fra de forskellige aktiviteter
og kontaktpersoner
Mandag 30/8 kl. 17.30 til 19.00: Yoga starter det foregår som normalt
på 1. sal af klubhuset. Kontakt karin@bondejohansen.dk for mere info
eller bare møde frem.
NYHED mandag den 30/8 kl. 17:30 til 19:00 der starter FODTENNIS i
hallen ved Laura Bojesen bare mød frem. Det er gratis frem til jul.
Kontakt for mere info lb@bojesen.info
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Tirsdag 14/9 kl. 19.00 til 20.00: Skigymnastik i hallen, bare møde frem
for mere info kontakt Kenneth Sørensen ks@venstre.dk
Torsdag 2/9 kl.20.30 til 22.00: Hockey i hallen, bare mød frem eller
kontakt Jesper Jacobsen 4076 6683
Fredag den 3/9 kl.16.30 til 18.00: badminton i hallen, træning ved
Josephine Holst, bare mød frem eller kontakt josseholst95@gmail.com
Lørdag den 4/9 kl.9.30 til 11.00 Krible krable i hallen for de 2 til 5 årige
leg og rytmik ved Thomas Bøje her er der leg med børn og forældre.
kontakt boie_claussen@hotmail.com mød bare frem. Nogen forældre skal
hjælpe med op og nedtagning af baner/redskaber samt hjælpe når
Thomas ikke kan.
Badmintonbaner til spil er der mulighed for på følgende tider der kan
startes fra uge 33. kontakt for bane eller andre spørgsmål kontakt@
broedeskov.dk vi har følgende tider i hallen mandag kl.19.00 til 20.00 og
kl. 20.00 til 21.00 tirsdag kl. 19.00 til 20.00 og kl. 20.00 til 21.00 og kl.
21.00 til 22.00 Lørdag kl. 11.00 til 12.00.
Fodbold som jo er den største sportsgren BIF har der er hold fra u-7 til og
med superveteraner som noget nyt er der kommet oldboys. Se alle hold og
træningstider på bifs hjemmeside. Kvindesenior er stadig en kæmpe
succes i BIF. Det vi mangler er ungdomspigehold,
så hvis nogen vil starte noget op på den front
så kontakt kontakt@broedeskov.dk
Venlig hilsen
Kenneth Sørensen
Formand for Brødeskov Idrætsforening
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Fodboldskole
med højt humør
på BIF

Med hele 128 deltagere var der rekordmange drenge og piger i alderen 6
til 15 år på DBUs fodboldskole på Brødeskov Idrætspark. Lokale unge
ledere var med til at give de mange deltagere en perfekt sommeruge, som
var fyldt med masser af fodboldøvelser, leg og sjov. Denne gang blev
fodboldskolen ledet af Sandra Nikolajsen.
Der var både seje drenge og seje piger på fodboldskolen, og de fik også
prøvet en nye disciplin - fodtennis – hvor det var Laura Bojesen, som
underviste.
Ugen bød på en masse solskin og den sluttede med en stor fodbold
turnering, hvor alle hold var blandet mellem store og små. Vinderholdet
skulle spille finalekamp mod alle trænerne, hvor der var mulighed for at
give trænerne en masse vand, hvis de f.eks. lavede frispark - det var et
kæmpe hit!
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Brødeskov
Lokalhistoriske
Forening afholder
generalforsamling
Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 19 på Stationen,
Stationsvej 1

Evt. side om at BIF vil starte fodbold for 56
årige

Efter generalforsamlingen vil Christian Obel fortælle om Frederik
d. 2.s kanaler ved Frederiksborg.
Vandet til Slotssøen kommer fra Frederik d. 2.s gamle kanaler,
hvoraf nogle stadig virker i dag. Vandet kom både fra syd og nord
og nogle af kanalerne kan stadig ses i Brødeskov.
Nogle steder meget synligt og andre steder noget tilgroet.
Følg med på en spændende tur langs de gamle kanaler og få øjnene op
for et utroligt anlægsarbejde fra 1500-tallet i egner omkring Hillerød.
Der er gratis adgang til arrangementet.
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Støt Brødeskov IF
Venner
BIFs venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål dels at skaffe
midler til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig arbejdskraft til
de mangeartede små og store opgaver, som driften kræver. Det kan
være fodboldturneringer i ind- og udland, miniputstævner på eget
anlæg eller de årlige afslutningsfester for både små og store medlemmer.Vennerne har også ansvaret for kioskens drift.
BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør
Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige udstilling i
Frederiksborg Slotshave, Loppemarkedet og Byfesten i Hillerød.
Vennerne er altid på udkig efter nye indtægtskilder, og vi har været
involveret i diverse koncerter og plakatophængning.
BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere ungdomsmedlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd med. Som
medlem yder du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes med at
støtte vennerne med en årlig indbetaling på 100 Kr.

Brødeskov IF og Brødeskov IF’s Venner

STORT LOPPEMARKED
24. oktober 2021 kl. 10.00
Vi samler lopper ind til det stort loppemarked helt frem til dagen.
Loppemarked afholdes i Brødeskovhallen.
Kollerødvej 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød
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,
porcelænsfigurer, køken udstyr, møbler, smykker og alt elektronik.
METAL : Gl. kabler soda og øl dåser, aluminium og rustfri stål
som vi kan realisere til fordel for det gode formål.

Ønsker du at blive medlem?
Så kan du betale på MobilePay nr. 71090 eller
Reg. nr. 1551 Konto nr. 8214239

Afhentning: Svend Beeck, Gl. Frederiksbogvej 9, 3400 Hillerød

Husk at angive navn og adresse, så er du medlem.

send en mail svend.beeck@live.dk. Eller send en SMS på 26 63 65 15
Husk Adr. og tlf. nr. så vi kan ringe til dig.
Eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.

Kontakt eventuelt Svend Beeck på mail svend.beeck@live.dk
ALT OVERSKUD GÅR TIL VOR MEDLEMER I BRØDESKOV IF.
Hilsen
Bestyrelsen
Brødeskov IF Venner
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Hilsen
Brødeskov IF og Brødeskov IF´s Venner
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Indlæg fra Morten Hansen:

“Rent miljø i
Hillerød syd”
SCT’s lastbiltrafik på Brødeskovvej
Jeg rekvirerede en fotovogn hos nordsjællands politi sidste gang SCT
kørte med materialer til Nordisk Perlite - hvor de kørte vildt hurtigt
igennem 50 km-zonen på Brødeskovvej udfor Hammersholt Byvej.
Jeg fik en fin bekræftelse på min rekvirering, og i sidste uge var
fotovognen på plads - med 159 målinger og 16 fik en bøde.
I mail fra politiet fortæller de at de vil overvåge området - og specielt i
forbindelse med skolestart i august.
Så hvis du fik en bøde i sidste uge - så er det min skyld !!!!
Nååå nej, det er jo din egen skyld hvis du kørte for stærkt.
Men det er da glædeligt at politiet reagerer på henvendelser - selvom
jeg hellere ville have fået knaldet SCT i forrige måned.

 astigheden. Det hjalp dog intet - der blev fortsat kørt mindst 80 i
h
50km zonen med SCT’s 12 tons. biler med fyldt lad - så de umuligt
kunne nå at stoppe hvis der kom et skolebarn på cykel på tværs af
vejen. På tredjedagen gav jeg op og kontaktede politiet.
Jeg er ikke ude på en hetz af SCT - kun at de overholder fartgrænserne
så det ikke går ud over andre ….
Her er link til bestilling af trafikkontrol:
https://politi.dk/bestil-en-betjent/bestil-en-faerdselskontrol
Med venlig hilsen
Morten Hansen
Hammersholt Byvej 2
3400 Hillerød
mobil: 28 80 87 52

Kommentar:
Måske jeg lige skal forklare mig omkring SCT i forrige måned:
Jeg ringede først til deres kundeservice og blev henvist til driftchefen,
som jeg skrev til 2 gange med dags mellemrum om at dæmpe farten.
Hver gang fik jeg fint svar at han ville sørge for at få sænket
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Søndag den 8. august blev der afholdt loppemarked i forsamlingshuset. Det gik rigtig godt, og vejret var med os det meste af dagen. Der
kom rigtig mange besøgende, og der var godt gang i salget rundt
omkring i boderne. Baren var åben for salg af øl og vand og kaffe og
kage, og der blev også langet mange grillpølser over disken. Vi er
meget glade for det store fremmøde, og det var dejligt igen at kunne
få gang i et af husets egne arrangementer.
Ellers må vi jo konstatere, at husets øvrige arrangementer har været
aflyst i år. Men der er lys forude – og der er heldigvis rigtig godt gang i
udlejningen.
Det skal da også lige nævnes, at vi har fået opsat et rigtig flot fotota
pet (med motiv fra Hammersholt) på bagvæggen i salen – det kan I
godt glæde jer til at se. Derudover har vi fået installeret nye ”coronavenlige” håndvaske på toiletterne.
Kommende arrangementer
HØSTFEST/REVY – Fredag den 1. oktober og lørdag den 2. oktober
2021 er der høstfest med sang og revy med lokale aktører. Om fredagen er det med serveret smørrebrød, og om lørdagen er det med mad
fra Skævinge Kro og efterfølgende dans til Buffer Classic. Køb af
billetter kan ske ved henvendelse til Niels på telefon 4043 1859). Men
skynd jer – der er rift om billetterne.
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VÆLGERMØDE/FREDAGSCAFE – Fredag den 5. november 2021
gentager vi succesen fra 2017 og afholder fredagscafe og uformelt
vælgermøde. Vi har allerede nu fået tilkendegivelser om deltagelse fra
mange af de opstillede kandidater i Hillerød kommune. Dørene åbner
kl. 17, hvor der er mulighed for fællesspisning (medbragt mad), og
baren er åben for salg af drikkevarer til fornuftige priser. Alle er
velkommen til at komme og deltage – eller bare lytte med. Der lægges
sedler på bordene, hvor de fremmødte borgere kan skrive spørgsmål/
emner, som de gerne vil have drøftet. Vi regner med, at selve vælgermødet starter omkring kl. 18:30, og forsamlingshusets formand Lillian
Schmidt er ordstyrer.
JULEMARKED – Søndag den 21. november 2021 afholdes det
traditionsrige julemarked i forsamlingshuset. Der vil være salg drikkevarer smat gløgg og æbleskiver. Boder kan bestilles hos Gitte på
telefon 2679 8751.
JULETRÆSFEST – Søndag den 5. december 2021 er der juletræsfest. Vi håber, at vi som tidligere år kan få nogle børn fra lokalområdet
til at være med til at lave juleteater. Men mere herom senere på
facebook og andre kanaler.

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt
Næstformand Brian Jørgensen
Kasserer Ove Chr. Sørensen
Udlejer Gitte Pedersen
Sekretær Iben Theakston
Vicevært/diverse Niels Bagge

23 82 17 35
22 42 91 34
40 19 36 80
26 79 87 51
31 41 37 30
40 43 18 59

Vicevært/diverse Jan Bast
Suppleant/hjælpeudlejer
Annette Novotni
Suppleant Niels Clausen
Forsamlingshuset er åbent hver
torsdag 17.30 - 19.00

50 57 89 58
24 67 79 09
22 23 18 48
2136 16 50
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Indlæg fra Tue Tortzen:

Om cykelstier, bebyggelse
og omfartsvej
Det cykelstiprojekt vi fik iværksat op igennem 10’ erne er desværre
gået i stå og der er ikke meget på tegnebrættet for næste år. Derfor er
det vigtigt at vi fortsat arbejder på at få ført Brødeskov-stien op forbi
Lilleskolen og til Gl. Frederiksborgvej så det bliver et sammenhængende cykelsti-net mellem Lyngevej og stien Hillerød-Allerød.
Vi var jo meget glade da stien blev anlagt fra Hulvejen ud til Brødeskov
Skole og Lyngevej, men forholdene har ændret sig så den megen
lastbiltrafik skaber utryghed på en del af strækningen , særligt ud for
Kassernen. En god, samlet løsning for hele stien kræver at der sættes
autoværn op på de strækninger hvor der ikke er bred rabatsådan som
det er gjort ved broen over Motortrafikvejen.
Den omfattende debat og protest mod nybyggeri på markerne i den
østlige ende af Brødeskovvej - op mod Settebjerget gjorde indtryk på
politikkerne, og begge projekter blev afvist i forbindelse med forberedelsen af ny kommuneplan.

Men der var ikke plads i kommuneplanen og projektet er nu skudt til
hjørne.
I samme moment lukkede Papiruld-fabrikken, så produktionen og en
del af folkene blev fyret. Der skal fremover være lager for en konkurrerende virksomhed - hvor længe vides ikke.
Det kan blive et problem, hvis der kommer en anden virksomhed, som
får besøg af mange lastbiler, men det er ikke noget Byrådet har
indflydelse på.
Debatten om en omfartsvej bag om Kirken i Nr. Herlev fortjener også
at komme op igen. Det har været et ønske så længe jeg kan huske, og
problemet er ikke blevet mindre.
Alt i alt er der nok at tage fat i for de nye byråd som vælges til november – og til borgerne som skal bruge deres argumenter og lokalkendskab til at påvirke beslutningerne.
Med venlig Hilsen
Tue Tortzen, Slettebakken 1 Ll. Sverige
Byrådsmedlem, Enhedslisten (Ø)

Det gjorde projektet Hammersholt Enge langs Banen også – om end
ikke så kategorisk. For mig at se er det et helt andet projekt end de to
andre, og det kunne være en berigelse af området med et boligområde, som sætter fællesskab og bæredygtighed i centrum. Ikke mindst
et ”Ollekolle”, som ville gøre at nogen af os kunne blive i området, når
hus og have efterhånden bliver for store eller krævende.
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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

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

PRIS

MOMS

PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

1/2 omslag inderside
1/4 omslag inderside
1/1 tekstside
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

2.100
1.400
2.800
1.800
1.400
1.100

525
350
700
450
350
275

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75

Husk
håndværkerfradraget er
der stadig

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

Annonceansvarlig: Svend Beeck,
svend@brodeskov.net

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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Aut. Skorstensfejermester

Christian Bast
Ring på 47 17 00 08

Næste nummer på gaden
20. - 27. november 2021
Deadline
31. oktober 2021
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

Se mere på www.skorstens-fejer.dk

Distribution
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet,
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige
hjælpere.

Brødeskov Lokalråd

Bestyrelsen:

Rensning af kedler, brændeovne
og ventilation og rådgivning
om alt vedrørende brandsikring,
skorstene og ildsteder.

Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Bankkonto
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230

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

Kaniner
sælges

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen

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

