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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Læs om:

Vælgermøde på Brødeskov skole
– hvad mente politikerne før valget.
Også nyt om trafik, cykelsti, BIF mm.

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. (239) er på gaden XXXXXX 2022.
Indleveringsfrist den XXXX 2022 – 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

Tak for et
spændende år
Efter et spændende år, hvor vores landsbyvisioner for alvor kom i spil,
er det tid til at takke af for denne gang.
I skrivende stund ved vi endnu ikke hvordan det nye byråd bliver
sammensat. Men vi ved at alle partierne er opmærksomme på at
lokalområdet har en holdning til udviklingen.
De fleste partier har tilkendegivet opbakning til at visionerne skal
danne grundlag for helhedsplaner, så vi er godt i gang – men langt
fra i mål. Det vil vi arbejde videre med i det nye år.

af Brødeskov Borgeravis. Det er Pers fortjeneste, at alle
de ”skriblerier”, vi andre har leveret, er blevet samlet og forvandlet
til fire flotte og indbydende blade.
Og sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til de mange
frivillige uddelere, der har sørget for, at bladene er landet i jeres
postkasser.
I ønskes alle en glædelig jul og
et rigtig godt nytår
På vegne af hele bestyrelsen
Mathias Skarby
Formand for Brødeskov Lokalråd

I løbet af første kvartal vil vi fastsætte en dato for den længe ventede
generalforsamling.
Der er behov for at supplere bestyrelsen, så vi håber at rigtig mange
vil deltage. Alle er velkomne, når blot man har adresse i vores område.
Og så vil vi gerne invitere alle til en forsinket jubilæumsfest.
Forhåbentlig er det fortsat muligt at holde en god fest i 2022.
I dette nummer kan du læse referatet fra lokalrådets vælgermøde i
skolens samlingssal. Det er altid godt at have in mente, når vi skal
drøfte det videre arbejde med politikerne. God læselyst.
Her i årets sidste leder vil jeg gerne på lokalrådets vegne rette en tak
til Per Christiansen, der igen i år har sørget for den grafiske opsætning
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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
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Din lokale hestevogn
kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale
kunstværksteder) eller hvad du
kunne ha’ lyst til.
Ring til kusken og hør nærmere
på 2164 9866 efter kl. 18

Vælgermøde på
Brødeskov skole
Tirsdag d. 9. november – arrangeret af
Brødeskov Lokalråd.
Læs på de næste sider, hvad politikerne
mente før valget – bl.a. om hvad der skal
gøres i vores område >>>

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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Aut. Skorstensfejermester

Christian Bast
Ring på 47 17 00 08

Rensning af kedler, brændeovne
og ventilation og rådgivning
om alt vedrørende brandsikring,
skorstene og ildsteder.
Se mere på www.skorstens-fejer.dk
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Referat af
Vælgermøde på
Brødeskov skole
arrangeret af Brødeskov Lokalråd tirsdag d. 9.11.2021
Deltagere i panelet, der repræsenterer de forskellige politiske partier
forud for kommunalvalget 16.11.2021 i vilkårlig rækkefølge:
Socialdemokratiet: Mie Lausten
SF: Peter Langer, Rasmus Meyer
Venstre: Klaus Markussen, Mathias Skarby
Det Konservative Folkeparti: Peter Ingemann Bendtsen
Enhedslisten: Tue Tortzen
Liberal Alliance: Martin Plambech
Dansk Folkeparti: Lars Ove Skovgaard
Radikale Venstre: Jørgen Suhr
Nye Borgerlige: Martin Vinther
Frihedslisten: Bjarne Holm
PUNKT 1.
Svend Beeck, næstformand i Brødeskov Lokalråd, byder velkommen.
Grundet Covid orienteres deltagerne om at spritte mikrofonen af, når
den gives videre.
Svend orienterer om, at deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til
følgende spørgsmål, når hvert parti indledningsvis har 3 minutter til at
præsenterer deres politik.
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•	Hvordan kan borgere i de små samfund rundt om Hillerød have tillid
til at deres mærkesager ikke forsvinder i store flertalsbeslutninger?
Altså hvordan sikres demokratiet i alle afkroge af kommunen, så 40
års tomme løfter og beslutninger undgås i fremtiden? Er lokal
rådene en vej til mere lydhørhed over for de små samfund? Og i
givet fald kan vi få eksempler på vores lokalråds betydning i
hidtidige processer og beslutninger?
•	Solrødgård Klima og Miljøcenter skulle fremtidssikre kloakerings
systemet, og gøre det mere økonomisk effektivt. De små rensnings
anlæg eksisterer dog stadig.
•	Hvad er jeres holdning til separatkloakering, og hvem skal bære
udgiften? Og hvad vil I gøre ved de små rensningsanlæg?
•	Hvad mener I at kommunen kan og skal gøre, for at begrænse
støjgener fra Hillerødmotorvejen?
•	Er I tilfredse med den projekterede ubelyste grussti for cyklister og
gående fra Hammersholt og Ny Hammersholt til den nye Favrholm
Station? Vil I arbejde for en bedre løsning, med asfalt og lys, og med
en linjeføring der bedre tilgodeser både brugerne og lodsejerne?
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•	Solceller og vindmøller er gode, vedvarende energikilder, men
kræver plads og kan være til gene for naboerne. I Haderslev bygges
anlæg på op til 2000 hektar. Ser politikerne mulighed for private,
eller andelsbaserede anlæg i Hillerød Kommune? Og i så fald hvor
– henholdsvis for solceller og vindmøller?
PUNKT 2.
3 minutters politiske oplæg, præsentation og indledende tale fra
kandidaterne.
Tue Tortzen, Enhedslisten: “Noget af det vigtigste er arbejdet med
Brødeskovvej og den tunge trafik. Der vigtigste er dog at sørge for
skolebørnene, så cykelstien skal færdiggøres, og Brødeskovvej gøres
færdig. Støjgener ved Gl. Frederiksborgvej, det må vi se på.
Vej uden om kirken (i Nr. Herlev), jeg håber på flertal om en løsning i
næste valgperiode.
Ellers ser Enhedslisten gerne dette valg som et klimavalg, der skal bl.a.
etableres fjernvarme og arbejdes med geotermi.”
Martin Plambech, Liberal Alliance: “Jeg oplever, det er de samme
punkter som ved sidste valg. Nu må der snart ske noget. Bor selv
herude, har gjort det i 20 år. Foreningslivet laver en del arbejde, der
ikke anerkendes, der sker ikke nok.
De lokale råd skal med på råd. Der er dog ingen midler afsat til lokal
rådene. Lokalsamfundet skal involveres.
Skift ud i politikerne, så vi kan få lavet nogle hele løsninger.”
Mathias Skarby, Venstre: “ Bor selv i Nr. Herlev. Har arbejdet med
lokalrådet i ca 8 år. Det vigtige for mig er arbejdet med infrastruk
turen, vores vej til Uvelse uden om Nr. Herlev og cykelstien ved
Brødeskovvej.”
Klaus Markussen, Venstre: “Vi glæder os til at komme i gang med
helhedsplanen her i dette område. Det er vigtigt at de løsningerne, der
findes, forstyrrer mindst muligt i forhold til åbent land og natur.
Manglende stykke af cykelstien skal prioriteres, og Brødeskovvej skal
gøres mere trafiksikker.”
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Lars Ove Skovgaard, Dansk Folkeparti: “Jeg er meget glad for alle de
små lokalsamfund. Jeg går til valg på et Hillerød i balance. Der er for
meget Hillerød kontra de små lokalsamfund. Vi bygger nyt, men vi er
ikke gode til at vedligeholde, det vi har. Vi kan ikke være det bekendt. I
dag vil vi alle det hele, men på den anden side af valget så hedder det
Hillerød bymidte, Hillerød, Hillerød, Hillerød. Vi er nødt til at lave det
nødvendige nu.”
Peter Ingemann Bendtsen, Det Konservative Folkeparti: “ Jeg vil
gerne starte med at rose foreningslivet og lokalsamfundet for deres
store arbejde. Lokalrådene er gode til at have dialog med borgerne
også mellem valgene. Jeg synes, Hillerød skal bremse lidt op og tænke
over, at vi også får de små lokale samfund med.
Jeg kan høre der er noget, der skal kigges på med manglende cykelsti
ved Lilleskolen.
I forhold til separatkloakering mener vi( de konservative) at det skal
ske ad frivillighedens vej. De fælles områder skal tages først.
Støj fra motorvejen, der skal laves støjmålinger i forbindelse med
færdiggørelse af motorvejen.”
Mie Lausten, Socialdemokratiet: “Jeg har boet i Hillerød i mange år.
Jeg går til valg på et trygt familieliv, en grøn fremtid, og at støv støj og
lastbiler ikke hører til der, hvor der bor mennesker. Landsbyerne skal
ikke sammenbygges med Hillerød. Politikkerne og forvaltningen skal
levere et trygt og gennemsigtigt samarbejde med lokalsamfundene
og den enkelte borger.
Helhedsplanen, ja, der skal samarbejdes. Vi må mødes med borgerne
om de trafikale udfordringer. Vi når i mål, hvis vi forpligter os til
hinanden.”
Rasmus Meyer, SF: “Jeg har boet i Hillerød det meste af mit liv, og har
gået på Lilleskolen. Det vigtige for mig er klimaet, vi bør have mange
klimamål. Bl.a. bør der arbejdes på, at man bruger lokalproducerede
varer. Her kan lokalsamfundene være forbilleder.
Og så skal der ses på etablering af solceller og vindmøller.”
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PUNKT 3.
Spørgsmål fra salen, suppleret med forberedte spørgsmål fra lokal
rådet.
Svend (ordstyrer) mente, at der var talt meget om den tunge trafik
både på Brødeskovvej og gennem Nr. Herlev og opfordrede til at
kandidaterne også tog nogle af de andre emner op.
Industrien væk fra byerne, placering af J.Jensen osv.
Rasmus Meyer, SF foreslog et ekstra sidespor til jernbanen ved det
gamle teglværk, så de tunge “industriting” kunne fragtes med toget i
stedet for at belaste vejene.

Peter Langer, SF: “Det er vigtigt med en helhedsplan, der er behov for
det manglende stykke cykelsti etableres. Der skal lyttes mere til
lokalrådet, ja, selvfølgelig skal der lyttes til borgerne.”
Jørgen Suhr, Radikale Venstre: “ Jeg vil gerne genvælges, fordi det er
spændende og vigtigt at påvirke kommunens udvikling. Visions
oplæggene, dejligt at der er nogen, der vil gøre en stor indsats for at
her stadig er godt at leve. Gode landsbyvisioner. En god helhedsplan.
Manglende cykelsti, det skal der bruges penge på.
Separatkloakering der skal en finansieringsmodel til, så borgerne ikke
selv skal betale.”
Martin Vinther, Nye Borgerlige: “Jeg bor selv i området, det vigtigste
er de mange trafikale problemer og udfordringer, der skal løses.”
Bjarne Holm, Frihedslisten: “Frihedslisten er ikke noget egentligt
parti. Frihedslisten interesserer sig for klima, miljø. Jeg er imod en hver
form for vækst, går ind for livskvalitet og udvikling.
Vi skal have frihed for individet, vi skal bestemme over vores egen
krop, familie og lokalsamfund.”
Efter denne præsentationsrunde blev der holdt en kort pause.
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Mie Lausten, Socialdemokratiet slog til lyd for den nye Arkitektur
politik. Hun er næstformand i arkitekturudvalget. Mie synes det er
vigtigt med en strategisk tilgang, hvor man tager et område af
gangen, bl.a. med den strategiske trafikplanlægning, hvor man er
startet med Nødebo, nu er man i gang i Skævinge, ved ikke hvornår,
vi når til jeres område, men vigtigt, at der fortsættes med denne
strategiske tilgang.
Tue Tortzen, Enhedslisten, mener ikke at J. Jensen skal ligge på
Lyngevej, Den er ikke egnet til den tunge trafik fra virksomheden.
Enhedslisten vil gerne have virksomheden flyttet til Solrødgård.
Klaus Markussen, Venstre, gav udtryk for vigtigheden af, at der
kommer en løsning på problemet J. Jensen. Venstre vil gerne have den
på Solrødgård og dermed også bevare arbejdspladserne i Hillerød.
Trafikudfordringer, vi går nu i gang med helhedsplanen, det er et
vigtigt håndtag. Vigtigt at borgerne engagerer sig i det.
Bjarne Holm, Frihedslisten, mente det var en god ide med et ekstra
sidespor til tog og trafik af tunge ting.
Lars Ove Skovgaard, DF, mente at helhedsplaner er rigtig godt, så vi
kan få kigget på området herude også, men det går for langsomt, vi er
nødt til at gøre noget i hele kommunen. Der er områder hvor bilerne
dårligt kan komme ud og ind, der er for lange køer, når de store veje
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ikke fungerer så vil man ind på de små veje. Lars Ove havde ikke de
vises sten. Vedr. fjernelse af industrien, mente Lars Ove ikke man kan
fjerne det, når det ligger der i forvejen. Hvis man kan ændre det fra
erhverv til boligområde så ville det kunne lade sig gøre.

Tue Tortzen, Enhedslisten, fortæller at teglværket jo har ligget der i
mange år. Der har været virksomhed i mange år, så det kan kun
ændres ad frivillighedens vej, hvis der skal være boliger i stedet for
erhverv.

Peter Ingemann Bendtsen, Konservative, Kom med en opfordring til
at borgerne (Lokalsamfundene) skulle sikre sig at det er dem, der får
lavet det hele. I må ikke tro på de politikere, der lover, at det klarer vi,
det vil tage tid.
God ide at flytte industrien væk, vi må anvise dem nye steder, hvor de
kan have erhverv.
Peter mente ikke, at “Perliten” kan placeres andre steder i Hillerød.
God ide med fartdæmpning til 40 km. i bysamfundene.

Martin Vinther, Nye Borgerlige, mener at Industri der har været der i
mange år skal respekteres. J. Jensen er ikke en god placering ok med
Solrødgård.

Martin Plambech, Liberal Alliance, spurgte ind til om helhedsplanen
er gennemført ? Han mener, der gøres noget, men det sker ikke hurtigt
nok. Pengene skal findes, nogle vil hæve skatterne. Det mener han
ikke er en god ide, i stedet bør man se på andre stedet at spare,
eksempelvis er der de mange mellemledere i kommunen, måske
skal der spares der. Hvad sker der i de udvalg der er i kommunen
spørger han.
Peter Langer, SF, undrer sig over, hvorfor, der i trafikudvalget, ikke har
været talt om vejen syd om Nr. Herlev de sidste 4 år ?? Cykelstien siger
han ja til. J. Jensen fint at flytte den til Solrødgård. Industrien gerne
væk, men det kan vi ikke bare lige, grundet den private ejendomsret.
Jørgen Suhr, Radikale finder omfartsvejen interessant og vigtig, og
efterspørger om der er lavet konkrete forslag, projektering m.m.
Hammersholt Erhvervspark måske kan området på sigt blive til boliger
eller lignende.
Helhedsplaner det er noget nyt, der skal være planlægning og ikke
knopskydning.
Mie Lausten,socialdemokratiet siger, at socialdemokratiet er i mod
placeringen af J. Jensen, men at virksomheden er et godt projekt og
fint hvis det kan ligge ved Solrødgård.
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Mathias Skarby, Venstre, oplyser at helhedsplaner ikke er her endnu,
der er lavet landsbyvisioner. Han opfordre til at der laves helheds
planer, så der derfra laves en kommuneplan. Når det er tænkt sammen
er det nemmere at vurdere hvordan tingene hænger sammen. Han
mener, Hillerød Kommune har en størrelse nu, hvor vi selv kan be
stemme hvor og hvornår.
Peter Ingemann Bendtsen, Konservative, mener at landsbyvisioner
stort set er det samme som en helhedsplan.
At J.J ensen giver arbejdspladser og skat til kommunen, og at de tager
folk der har det lidt svært ind og giver dem arbejde.
At Lokalrådene skal optimeres med mere målrettet dialog.
Peter Langer, SF, mener det var et godt indspark fra Mathias, og at
det vil være godt hvis lokalrådene selv kommer tidligere ind.
Jørgen Suhr, Radikale, roser også Mathias for input vedr. landsby
visionerne og helhedsplanerne. Der skal tages afsæt i de forskellige
steder.
Spørgsmål fra salen: Frank Østergaard. Har fulgt udviklingen gennem
mange år. Synes det kendetegner Hillerød at tingene sker ved hovsa
løsninger. Frederiksbro hvor meget af løsningen her var en vennetjen
este, spørger han. Vi mangler en helhedsplan for hele Hillerød ikke kun
de enkelte lokalområder. I må tage jer sammen og få lavet en helheds
plan i stedet for hovsapolitikken.
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Iris fra Brødeskovparken. For 4 år siden talte vi om en cykelsti/vej til
stationen, hvorfor er det ikke aktuelt mere, der er fortsat mange unge
mennesker på Lyngevej, en meget farlig vej at gå på.
Pernille fra Freerslev: Var det ikke en ide at lave en mastepolitik for
Hillerød Kommune, så det ikke kun er TDC, der kan bestemme dette.
De vil sætte 48-50 meter høje gitter master op. TDC er ligeglad med
naturen, de skal bare tjene penge på det. Hvorfor bruges de eksiste
rende master ikke. Kig på en mastelov for Hillerød.
Svar fra politikkerne:
Mie Lausten, Socialdemokratiet, svarer, at der er kun 2 steder, hvor
kommunerne er forpligtet til at sætte master op. Og at der var fuld
opbakning fra forvaltningen til at de ikke skulle stå i Freerslev.
Klaus Markussen, Venstre, slår fast, at de ikke indgår i vennetjene
ster. Trafik og byudvikling har været vigtige emner på alle vælger
møderne. Vi skal kunne håndtere udviklingen med det, der er der i
forvejen. Det er ekstremt vigtigt, at vi kan følge med, at der er plads i
skoler, dagtilbud og ældrepleje. Indrømmet at nu er det kaos på det
trafikale område. Vi er nødt til at starte med indfaldsvejene, noget
kunne være flere spor, evt. buslommer. Byrådet har brug for lokalråd og
borgernes stemmer. Interessen for bymidten skal nedtones og i stedet
skal man få taget fat på Favrholmbydelen. Denne skal ikke vokse
sammen med Nr. Herlev.
Tue Tortzen, Enhedslisten, Det er rigtigt, at vi sidst talte om en sti til
stationen, men nu skal stationen jo flyttes, så det løser problemerne.
Der er en mastelovgivning.
Mie Lausten, Socialdemokratiet, problemet med knopskydning var
grunden til, at hun gik ind i byrådet. Helhedsplanerne er en god ide
Mathias. Mie mener Lokalbanen er i gang med at planlægge flytningen
af stationen.
Ja, vi skal have set på det med indfaldsvejene.
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Mathias Skarby, Venstre, er glad for det med stationen, selvfølgelig
skal den over på Nr. Herlev siden, glad for at regionen har behandlet
det, så det er lykkes.
Hvis der er en helhedsplan så skal mastepolitikken også med.
Peter Langer, SF, Bevaring af de ældre huse er et mål for SF.
Fint med de grønne områder, cykelbroer osv.
Peter Ingemann Bendtsen, Konservative, ønsker at bevare de små
landsbyer med det præg de har. Konservative er for, at man bygger i
højden, for at byen ikke skal brede sig her ud til landsbyerne , og for at
kunne bevare de grønne pletter der er i byen.
Måske snakker man ikke sammen politikerne og lokalrådene?
Jørgen Suhr, Radikale, giver kredit til SF i forhold til arkitektur politik
ken. Og ønsker mere kontrolleret vækst fremover.
Bjarne Holm, Frihedslisten, mener at væksten i befolkningen kommer
fra indvandrene. Vi bliver ikke lykkeligere fordi vi bliver flere.
Spørgsmål fra salen: Torben fra Hammersholt ønsker svar på, hvad
det er for en kommune, vi gerne vil have om 20-30 år, vi skal kigge
længere frem end 4 år, han mener, man skal adskille menneskeliv
indkøbscentre, hovedveje og erhvervsliv.
Perlitefabrikken kan godt ligge sammen med J. Jensen på Solrødgård.
Der kan laves særlove så erhvervsområder kan laves til boligområder.
Der ville være kommet meget mere trafik, hvis der blev bygget 250
boliger ved Papiruldsfabrikken.
Niels Erik fra Hammersholt synes, det har været en god proces med
arbejdet omkring de 3 forskellige byggeprojekter i Hammersholt, bl.a.
Hammersholt Enge. Han ved Enhedslisten og Konservative synes, det
var synd det ikke blev til noget. Landsbyvisionerne er et udtryk for,
hvad lokalsamfundet gerne vil, som gerne skal blive til en helhedsplan,
så vi ikke sidder med de samme spørgsmål om 4 år. Kan vi regne med
at politikkerne holder sig til disse visioner?
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Casper bor ude på Hanebjergvej, han mener en omfartsvej uden om
Nr. Herlev er en god ide, men at der er meget trafik på Uvelsesvej, og
der køres stærkt, så der er et problem med krydset ved Hanebjergvej,
om der er kigget på det?
Martin Vinther, Nye borgerlige, mener godt der kan bygges ud i de
små samfund.
Klaus Markussen, Venstre, mener at i den udvikling, der skal ske med
Hillerød skal der være respekt om den forskellighed, der er i Hillerød og
de omkringliggende landsbyer. Han mener bestemt man skal have det
lange lys på. Vi skal have borgernes stemmer med. Nøgleord er dialog
og det lange seje træk.
Til Niels Erik; vi arbejder forpligtigende med helhedsplanerne. Byrådet
skal involvere lokalrådene så tidligt som muligt.
Mathias Skarby, Venstre, det er rigtigt at Hanebjergvej ikke er med i
visionerne, men I skal med, vi har bare ikke hørt noget fra jer. Og ja det
er en farlig vej, som vi er opmærksomme på.
Byplanlægning for at undgå, at der ligger to modsatrettede ting op af
hinanden.
Lad os få rettet op på de fejl, der har været, derfor en helhedsplan.

Peter Langer,SF, mener at kan der laves mageskifter gennem en
langsigtet proces omkring erhvervet, kunne det være godt.
Ser gerne handel og liv i bymidten, og færre biler samme sted.
PUNKT 4.
Opsamling og afslutning v/ordstyrer.
Svend spørger, hvornår kommer der affaldssortering til institutioner
m.m. i Hillerød
Klaus Markussen, Venstre, svarer at det kommer nu, der skal sorteres
affald på daginstitutioner og skoler, så det rulles ud nu.
Svend takker for i aften, for god ro og orden og spændende input.
Lokalrådet vil selvfølgelig følge op og arbejde videre med de forskellige
sager og områder.
Referent. Eva Vester.

Tue Tortzen, Enhedslisten, byen er ved at være færdigudviklet, vi skal
fastholde en levende bymidte, have fjernvarme, osv.
God ide at få lavet den helhedsplan nu.
Jørgen Suhr, Radikale, synes at fokus på at adskille erhverv og
mennesker er en god ledetråd. Derudover mener han, at Hillerød skal
have nogen af de bedste skoler i landet.
Mie Lausten, Socialdemokratiet, siger tak for det kæmpe arbejde
omkring projektet Hammersholt Enge. Der leveres meget ind fra
borgerne og lokalrådet, og det betyder meget for byrådsarbejdet.
Fremtidsvisioner, vi skal også finde ind til det historiske Hillerød og
holde fast i det. Vi er attraktive, og derfor skal vi også være modige.
Hanebjergvej skal ind i lokalrådets arbejde.
18
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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

Tak for i år – og
velkommen til
flere frivillige!
Nu går fodboldsæsonen på held. Der er ikke flere turneringskampe,
men der trænes på livet løs på kunstbanen og der er også besøg fra
andre klubber her i vintersæson.
Vores mindre årgange er i gang med at træne i hallen. Vi er ikke
kommet i gang med et hold for de 5 til 7 årige, da der ikke er forældre
til at hjælpe med træning.
De andre idrætsgrene kører på livet løs i hallen og på 1. sal i klubben.
Se med på vores hjemmeside eller facebookside.
Der har været ungdomsafslutning den 14/11, hvor der var 150 der
skulle have burgeer og pomfritter. Der blev uddelt fortjenstbægre og
årets spiller og andet godt. Så tak for en super ungdomsafslutning.
Nu starter så indendørs forboldstævner og dem har vi nogle stykker af
i løbet af vinteren. Så der vil være masser af liv omkring hal og kunst
stofbanen i løbet af hele vinteren.
Tak til de frivillige
Dette bare for at takke alle, der hjælper omkring et hold for at det kan
fungere. Det er lige fra tøjvask til frugtordning eller kørsel, eller hvad
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nu de forskellige hold nu kan finde på. Dette kan kun lade sig gøre.
hvis der er nogen som hjælper til. Så tak til alle dem som giver en hånd.
Dette er også DNA for at en idrætsforening som vores. kan fungere.
Så der skal også lyde en stor tak til de frivillige. der knokler for at få et
loppemarked op at stå.
Men en forening som vores har brug for mange hænder og der kunne vi
godt bruge flere. Det er jo også beskrevet ved at vi ikke kan starte et hold
op for de 5 til 7 årige.
Vi er ved at lave en frivillig liste til event Hillerød, hvor man kan tilmelde
sig og så støtte BIF. Det kunne være vagter til skøjtebanen eller andre af
den slags.
Skriv til Svend Beeck på mail svend.beeck@live.dk, så vil i få et link hvor i
kan tilmelde jer til en bruttoliste. I vil så få besked omkring de forskellige
aktiviteter man kan hjælpe med.
Man behøver ikke at deltage – det bestemmer man selv fra gang til gang.
Det er bare vigtigt at have en liste med folk. som kan kontaktes
Tak og forhåbentligt en næsten Coronafri jul og godt nytår og
tak for det år, der er gået.
Venlig hilsen
Kenneth Sørensen
Formand for
Brødeskov Idrætsforening
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Entreprenør
Brødeskov IF herresenior
J
Christiansen
cheftræner Benno
Bergmann siger tak for
Jørn Christiansen
Bygaden 7
denne gang
Nr. Herlev
3400 Hillerød
Det blev til fire år i førersædet for herreseniorfodbolden
i Brødeskov – men altså ikke ”four more years”.
Mobil 51 50 00 59
Privat
48det
24 75 68
Ikke desto mindre har Benno efterladt et solidt aftryk på både
sportslige og personlige plan hos spillere og trænere i klubben.
Jord & beton
Benno har været engageret og ambitiøs omkring det sportslige,
Kloak & anlæg
hvilket sikrede Brødeskov ”overlevelse” i Serie 2 som oprykker for
Udføres
første gang i årtier. Samtidigt har han udvist klubengagement ved
blandt andet at vikariere som kvindesenior træner i en periode, hvor
der var udskiftning på den post.
Seniorformanden for herre fodbolden i Brødeskov IF Tommy Thomsen
bemærker derudover, at Benno har investeret mange ressourcer i at
lære spillerne at kende og det har været vigtigt element for sammen
holdet i en trup, der blandt andet spænder over mange forskellige
profiler aldersmæssigt.

Lækre cremer & shampoo

Brødeskov IF ønsker Benno alt godt fremover og af
siger
mange råvarer
tak for og urter
naturlige
fra egen have
denne gang
Kenneth Sørensen
Formand

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
6

15

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

23

T R A F I K U D VA L G E T O R I E N T E R E R

3.	Cykelsti til Hillerød Lilleskole fra Gl Frederiksborgvej. Vi tror, den er
med på det kommende budget; men det skal kontrolleres.

Stadig mange
trafikudfordringer
Efter en lang corona-pause er trafikproblemerne
genopstået - så vi må i gang igen i vores trafikudvalg.
Vi har opsummeret trafikproblemerne i vores lokalområde og priori
teret nogle emner. Efter en gennemgang af emnerne, besluttede vi,
at lave et høringssvar til kommunebudgettet, hvor de udgiftstunge
emner blev fremført. Aktuelt arbejder vi med følgende emner:
1.	Omlægning af den gennemgående trafik gennem Nr. Herlev til
Uvelse. Det er et gammelt emne, og det koster en del penge. Dette
emne var med i høringssvaret.
2.	Nedsat hastighed på Uvelsevej omkring udmundingen af
Hanebjergvej. Hanebjergvej skal være en af de nye cykelveje med
nedsat hastighed på 60 km/timen, men for at knytte den til
cykelstien langs Uvelsevej, skal cyklisterne krydse Uvelsevej nede i
hullet uden oversigt og med en tilladt hastighed på 80 km/timen.
Vi skal have en dialog med den aktuelle ingeniør om problemet.
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4.	Hvad sker der med flytningen af Brødeskov Trinbræt. Mathias
oplyser, at trinbrættet er på årets budget og at planlægningen
burde være i gang. Vi vil gerne høres om kommunens del
af projektet.
5.	Roskildevej i Freerslev - kamp mod inkompetence, da Vejdirek
toratet ikke sætter sig ind i sagerne.
6.	Den planlagte cykel- og gangsti mellem Ny Hammersholt og den
nye station. Stien er planlagt som en grussti uden lys og med en
linieføring, der gør afstanden længere end hvis stien gik langs
banen. Der skal kæmpes for en stiføring langs banen med fast
belægning. Projektet er forbundet med et øget budget, så det er
også med i høringssvaret.
7.	Der er også budgetteret med en skolesti fra ”Det nye Favrholm” til
Hanebjerg Skole. Da Favrholm boligområde først senere vil få deres
egen skole, kommer det under Hanebjerg Skoledistrikt i første
omgang. Her er det lidt omvendt, man har afsat nogle midler; men
man har ikke placeret stien endnu. Denne skolesti vil vi gerne vide
mere om. Der er således planlagt to stier fra det nye byggeområde
ved Favrholm til vores lokalområde. Der er i øvrigt meget kort
afstand fra rensningsanlægget ved Gl. Hammersholt til Hestehave,
kun ca 200 meter. Her kunne man billigt lave en grussti til cykler
og gående, så ville dette lokalområde også blive forbundet med
den nye station.
8.	En gennemgang af de private fællesstier i vores område evt. med
kort så beboerne i området kan se nye muligheder for gå- og
cykelture.
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9.	Meget og tung trafik på Brødeskovvej - noget må gøres. I et
høringssvar til den nye kommuneplan opfordrer vi til, at industri
området ved de gamle teglværker omklassificeres til bolig
områder. Efterhånden som firmaer lukkes eller flyttes skal
områderne overgå til boligområder. Firmaerne skal ikke kunne
udvide deres virksomheder på teglværksarealerne. Denne løsning
vil hen ad vejen mindske den tunge trafik.
10.	Hammersholt Byvej – regulering af trafikken. Nedsat hastighed
eller 2-1 vej. Vi laver et forslag, som kan sendes til udvalget.
Vi vil i kommende numre af bladet 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)

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
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Husk
håndværkerfradraget er
der stadig
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der, hvor de kan få overblik. Ved Hjortevænget skal bilisterne så langt
ud på stien for at få udsyn, at bilernes front er midt på cykelstien. Det
giver utryghed, og det er farligt. Cyklisterne har heller ikke mulighed
for at opdage udkørslerne eller gående i tide på grund af stiens sving.
Fællesstien benyttes ofte af cykelryttere, som kan komme med meget
høj fart ned af bakken.
Der er tilfælde, hvor børn er væltet af hurtigkørende cyklister og hvor
cyklister er kørt frontalt sammen. I år har der været en meget alvorlig
ulykke med en hårdt kvæstet cyklist, der blev ramt af en bil. Ifølge
Region Hovedstaden var der også en ulykke i 2020 og en i 2019, hvor
en ambulance blev tilkaldt. Men de mange nær-ved-uheld, hvor folk
må springe for livet, de bliver ikke registreret af myndighederne.

Farlig cykelsti
kræver handling nu
Vi har en rigtig farlig cykelstrækning i Ny Hammersholt
og borgere, Cyklistforbundet Hillerød og Lokalrådet
opfordrer kommunalpolitikkerne til at beslutte en
sikker cykelløsning på strækningen.
Det drejer sig om den dobbeltrettede cykelsti på Gl. Frederiksborgvej,
især stykket som strækker sig fra Fyrrestien i syd til Hjortevænget i
nord. Den dobbeltrettede cykelsti er en fællessti med cykeltrafik i
begge retninger samt gående trafik.
Umiddelbart ser stien tilforladelig ud med forholdsvise brede baner og
tydelig afmærket midterlinje. På grund af stiens sving og cyklisters
hurtige fart ned ad bakken har bilisterne fra de 4 sideveje og flere
huse ikke mulighed for at se cyklerne i tide, hvis de kører direkte ud til
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Der er stor risiko for, at der sker en alvorlig ulykke igen.
Cyklistforbundet Hillerød takker for et godt møde ”på stedet” d. 22.
september, hvor lokale beboere, Lokalrådet i Brødeskov og en med
arbejder fra Trafik, Vej og Park deltog i gennemgangen af fællesstien i
Ny Hammersholt.
Der er behov for en sikker cykelvej fra Ny Hammersholt til den nye
Favrholm station og det nye hospital. Her har Kommunen planer om en
natursti over golfbanen uden belysning, uden snerydning og gennem
et stykke meget bakket skovområde, tæt ved et beboet grævlingebo.
Det synes Cyklistforbundet Hillerød ikke er en god løsning. Brug hellere
pengene på at afhjælpe de akutte og alvorlige problemer på Gl.
Frederiksborgvej og vent til der er penge til en rigtig cykelsti. Der er
desværre ikke afsat nok penge til at afhjælpe problemerne for cyklis
ter i Hillerød kommune, så brug dem dog på de vigtigste strækninger.
Hanne Hellberg Poulsen			
Cyklistforbundet Hillerød		

Anne Pontoppidan
Brødeskov Lokalråd
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Nyt fra
Hammersholt
Forsamlingshus

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

Sket siden sidst
Fredagscafe/vælgermøde
Fredag den 5. november var der fredagscafe/vælgermøde i forsamlingshu
set. Vi startede med fællesspisning (medbragt mad) for dem, der havde lyst
til det, og baren var åben for salg af øl, vand, vin og kaffe.
Vores formand Lillian Schmidt var ordstyrer på selve vælgermødet, og en
kandidat fra hver liste fik 2 minutter til en kort præsentation. Ordet blev
givet til Mie Jensen (Socialdemokratiet), Klaus Markussen (Venstre), Peter
Langer (SF), Christina Thorholm (Radikale), Tue Tortzen (Enhedslisten), Lars
Ole Skovgaard (Dansk Folkeparti), Peter Ingemann Bentsen (Konservative),
Elisabeth Stieper Tofte (Liberal Alliance) og Bjarne Holm (Frihedslisten).
Derefter var der spørgsmål fra salen og en livlig diskussion om alt fra trafik
og cykelstier til lokalplaner, helhedsplaner og industri. Det var en rigtig god
aften, og vi siger mange tak både til fremmødte borgere og til de mange
kandidater, som havde fundet tid i en ellers travl kalender.

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt
Næstformand Brian Jørgensen
Kasserer Ove Chr. Sørensen
Udlejer Gitte Pedersen
Sekretær Iben Theakston
Vicevært/diverse Niels Bagge
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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
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2136 16 50
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