
 1



 
2 

 
KALENDEREN  2005 i Fælleshuset v/WB 

22/1  Øl og vin holder møde 
23/1  Bridgeklubben holder møde 
29/1  Gourmetklubben 
01/2  Generalforsamling i  
          Eftermiddagsklubben 
06/2  Fastelavns fest 
07/2  Blomster vennerne holder møde 
24/2  Generalforsamlinger i 
         Egebjergklub og Fælleshus 
25/2  Billard holder møde 
07/2 Sidste frist for stof til Egebjergblad 
19-20/2ebjergbladet uddeles 
Beboerannonce 
Sammen med en veninde kan jeg hjælpe 
i køkkenet, afrydde, vaske op og andet, 
når I har fest i Fælleshuset 
Astrid Viola Kalmeyer, 14 år, Pileagervej 3 
Tlf: 4466 7472 eller mobil 2230 5366 
 
Eftermiddagsklubben indkalder herved til  
generalforsamling tirsdag 1. februar kl.11.00 
i Egebjerg Fælleshus 
Der er adgang for ikke-medlemmer, idet 
rejseleder Bent Krause kommer og holder 
foredrag med dias om emnet: Gå med en 
københavnerdreng gennem København – 
en vandring gennem det historiske 
København. 
 
Tid: kl. 13.30  Entre 25 kr.  Varighed 1½ 
time  
Flemming Adrian (formand) 

Grundejerforeningen 
Egebjerglund Syd 
 
afholder ordinær generalforsamling 
torsdag den 31. marts 2005 kl. 20 i 
Fælleshuset, Agernhaven 8. 
 
Dagsorden og regnskab vil blive omdelt til 
foreningens medlemmer, samt vil blive lagt 
på foreningens hjemmeside: 
www.egebjerglund-syd.dk. 
så snart materialet foreligger. 
 
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at 
det er en ny hjemmeside, som foreningen 
for nylig har taget i brug. 
 
Hjemmesiden opdateres nu normalt hyppigt, 
og  indeholder væsentligt flere oplysninger 
end den tidligere hjemmeside, f.eks. kopier 
af breve med Kommunen (Pæremosevejs 
asfaltering) og med Vejdirektoratet (Støjen 
fra Ring IV) 
 
På bestyrelsens vegne, Henrik Jensen. 
 
Foreningen til Pinsens bevarelse 
ønsker alle nuværende og kommende 
medlemmer Godt Nytår. 
 
Jeg glæder mig til, at vi ses i skoven den  
15. maj.  
La Presidente 
 
Efterlysning 
Vi havde indbrud 9. december om aftenen, 
I tidsrummet 18.00-24.00 
Tyven løb med et digitalt kamera, Kodak 
Easy Share LS 743, nr. KCTDA 40500009, 
værdi 2.899 kr. + diverse tilbehør.  
Samt en pose med julegaver. bl.a. dyrt 
sengetøj fra Norling Bo:  
3 pakker x2-del Malmø og 1 lagen, 
140x200x45,  
samt fra  Inspiration: 6 styk lagener, 
140x200. 
Hvis nogen hører om, at disse varer er  
tilbudt til billig penge, så giv et praj på tlf. 
4497 2421                        Finn J 
 
Egebjerg Kunstforening holder maleaften tirsdag 8. 
februar 2005, kl. 19.00 i glashuset, Agernskrænten 33, 
også for nye medlemmer 
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Vil du holdes informeret om 
Bredbåndsudviklingen i relation til 
Egebjerg?  

Den her i bladet tidligere omtalte arbejdsgruppe 
arbejder stadig med at undersøge og vurdere 
mulighederne. De øges som bekendt for tiden i et 
meget hurtigt tempo. Der er efter de senere måneders 
megen presseomtale næppe tvivl om, at hurtigt 
bredbånd via lysledere er fremtiden. Der kan måske 
også være muligheder i såvel trådløse løsninger 
(WIMAX f.eks.) som kabel-TV (coax) baserede 
løsninger, så vi prøver at følge med i de sider af 
udviklingen også. 

Vi har som tidligere omtalt haft et konkret skriftligt 
tilbud i hånden klar til underskrift fra NiaBolig, men 
det indeholdt nogle elementer, som vi ikke mente ville 
kunne ”sælges” til tilstrækkelig mange husstande;, og 
inden vi blev klar til at gå i forhandling om det, gik 
NVE (NiaBolig) ud af privatboligmarkedet. Det er 
vort indtryk, at NESA og NiaBolig nu ”taler 
sammen”, hvilket kunne tyde på en forestående 
sammenlægning. 

 

Som tidligere omtalt har vi også forsøgt at 
følge udviklingen på et par nære områder, 
og her er en kort status:  

• Digternettet er nu ”lagt i dvale” en 
tid, efter at en afstemning blandt 
beboerne ikke gav en tilstrækkelig 
tilslutning.  

• Bynettet er fortsat i de ret indledende 
faser (se evt. her om kommunens 
aftale med TDC om ʺopstilling af en 
økonomisk analysemodelʺ 
http://www.ballerup.dk/content.jsp?o
_id=18352&#_Toc85952860). Det er ud 
fra det foreliggende indtrykket, at 
bynettet – kort udtrykt – vil blive en 
”sammenkobling” af boligforeningers 
og andre sammenslutningers egne 
fysiske net.  

Etableringen af arbejdsgruppen havde som nævnt et 
konkret skriftligt tilbud som udgangspunkt, og 
organisering og målsætning for vort arbejde (se 
separat tekstboks) havde i nogen grad samme basis. 
Vi tror fortsat, at et lysledernet vil være det mest 
optimale og fremtidssikrede, men forsøger også at få et 
overblik over de mange eksisterende og kommende 
muligheder, jf. foran.  
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Vi arbejder derfor nu mere bredt ud fra en kort 
version af målsætningen, ”at arbejde for at 
skaffe det bedst mulige, herunder service, 
sikkerhed, kvalitet og tjenesteudbud, og 
billigste tilbud til Egebjergs beboere på: TV og 
Radio, Telefon (fastnet), og Internet.”  
Vi er en 10-15 enkeltpersoner, der mødes hver 
2.-3. måned og i øvrigt har en løbende 
elektronisk kommunikation. Vi er helt 
uafhængige af grundejerforeningerne (selv om 
der i noget omfang er tale om 
personsammenfald). Nogle af 
grundejerforeningerne og Egebjergklubben 
”sponsorerer” dog (f.eks. med baggrund i en 
generalforsamlingsvedtagelse) i begrænset 
omfang vort virke med mødelokaler, øl/vand til 
møderne, ledig hjemmesideplads, etc., således 
at ikke alt skal betales af vore egne lommer.  
Vi er en åben interessegruppe: nye 
interesserede er velkomne. 
Vi har hidtil informeret lejlighedsvis her i 
bladet, hvilket vi vil fortsætte med.  
Herudover er Grundejerforeningen  
Egebjerglund Syd’s hjemmeside i den senere tid 
benyttet til en  

 

mere bred information om udviklingen generelt mht. 
bredbånd, Internettelefoni, etc., herunder nyt fra 
pressen og links til operatører, tjenesteudbydere, 
regulering, etc. Det kan ses her  
http://www.egebjerglund-
syd.dk/Bredbaandssider/Bredbaandsforside2.htm  På 
startsiden af www.egebjerglund-syd.dk  er der bl.a. 
link direkte til siden med nyt fra medierne om 
bredbånd m.m. 

Det skal præciseres, at anvendelsen af netop den 
hjemmeside kun har baggrund i personsammenfald 
og ledig kapacitet. Det ideelle ville være egen 
hjemmeside til formålet. 

Vi overvejer nu at tilbyde at sende et elektronisk 
Nyhedsbrev til de, der måtte være interesseret i at 
modtage det, f.eks. ca. hver anden måned.  

Vi har dog også behov for lidt information den 
anden vej. Når vi drøfter indholdet af og prisen på 
de mange muligheder, der findes eller kommer, 
står vi ofte med en betydelig usikkerhed om, 
hvad der vil kunne være interessant for 
tilstrækkelig mange i området (eller tilgrænsende 
boligområder). Når vi snakker med andre i 
området, får vi naturligt nok et meget varieret 
billede af situationen. 
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Vi vil derfor gerne kunne gennemføre 
hurtige elektroniske og uforpligtende 
høringer for at have et noget bedre indtryk 
af de reelle muligheder for en gennem-
førelse, inden vi lægger et større arbejde i 
undersøgelse og vurdering af konkrete 
projekter (det er ulønnet fritidsarbejde).  
Så hvis du er interesseret og 

• Ønsker via email at modtage nyheder 
og anden information periodisk, og 

• Vil hjælpe os ved at besvare nogle få 
spørgsmål engang imellem, 

så send en kort email med emnet 
”Nyhedsbrev om bredbånd m.v.” og som 
minimum et ”ja tak” til 
bredbaand@egebjerglund-syd.dk snarest 
belejligt. Vi regner p.t. med at kunne sende 
det første ”brev” ud senest i begyndelsen af 
marts 2005. 
Vort næste møde er mandag den 7. marts 
2005 kl. 2000. Det afholdes i Fælleshuset, 
Agernhaven 8, se evt. 
http://www.egebjergklubben.dk/ .  
/nhj  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

Målsætningen for arbejdet er, at arbejde for at 
skaffe det bedst mulige, herunder service, 
sikkerhed, kvalitet og tjenesteudbud, og 
billigste tilbud til Egebjergs beboere på: TV og 
Radio, Telefon (fastnet),  og Internet. Det 
prisniveau, vi p.t. ”går efter” er en månedlig 
udgift pr. husstand på ca. 400 kr. om måneden 
de første 10 år. Derefter er selve lysledernettet 
formentlig betalt, og den månedlige udgift 
falder til omkring 150 kr. pr. måned.  Det 
skulle give en besparelse – og 
serviceforbedring – fra dag ét for de fleste 
afhængig af, hvorledes ens nuværende 
abonnementer og anvendelsen heraf er 
”skruet sammen”, herunder eksempelvis 
anvendelse af internettelefoni (Skype; 
Messenger, etc, etc.) .

Red.: Hvis du ikke selv har en PC, så du 
kan se hjemmesider, så kan du hver 
onsdag kl. 16-18 gå hen til Egebjergskolens 
PC rum og bruge skolens PC-er. Det er 
gratis 
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stærkt de busser. At stå op når bussen i fuld fart kører rundt i 
svingene, er ikke for sarte sjæle  - og bedstemødre. 
Vi havde på forhånd hørt, at man ikke tager til Malta for at spise, 
men det var vi nu ikke enige i. Vi fik meget lækker mad  hvor vi 
spiste, selv om aftensmaden for det meste blev indtaget på centrets 
egen restaurant, som bestemt kunne servere meget lækre retter. 
Malta laver selv vin og den kostede kun det halve af fransk og 
italiensk vin. Og det vi smagte var rigtig godt. De laver også en 
glimrende øl.  
Rygterne havde også fortalt, at prisniveauet kun var omkring 10 % 
billigere end i Danmark. Men den holdt nu heller ikke stik. Maden 
og vinen var absolut billigere Vi havde derfor fået vekslet for 
mange penge, så vi var simpelt hen nødt til at investere i lidt 
tekstiler (og tasker), og også her fik vi noget for pengene. 
Vi var på farten hver dag og så en masse. Vi var også på en 
heldagstur til naboøen Gozo. Men vi oplevede også noget helt 
specielt. Vi havde et gigantisk tordenvejr, der varede i 15 timer, 
foruden de 3 timers lyn, inden det  brød løs. 
Da vi kom derned var det meget varmt (ca. 28 gr.) og fugtigt med 
en luftfugtighed på 95 %. Vi havde slet ikke overtøj på hverken dag 
eller aften Men da vi havde været der i 3 dage, fik vi som sagt dette 
voldsomme uvejr. Dagen efter var temperaturen faldet 7 grader og 
vi kunne trække vejret igen. Så resten af ferien var det med sol, 
skyer og noget blæst. Altså som en dansk sommer. Men det er nok 
et lotterispil, når man tager så sent af sted. Ugerne efter vi kom 
hjem, så det nu ikke alt for godt ud, kunne vi se i avisen og i TV. 
Men som sagt havde vi kun regnvejr den aften og nat det tordnede 
samt lidt småbyger, som tilfældigvis altid faldt når vi var indenfor. 
Det er nok ikke sidste gang, vi besøger denne spændende ø. 
Mona og Lone 
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Kulturhistorisk Forening for Egebjerg & Omegn 
 

Der indbydes til 

  Besøg i Måløv Kirke 
lørdag, den 22. januar kl. 14.00 

Medlem af menighedsrådet Gustav Blomberg vil gennemgå den spændende kirke, bl.a. med 
interessante kalkmalerier. Gennemgangen forventes at vare ca. 1 time. 

Vi mødes uden for kirken kl. 14.00 

Efterfølgende kan de interesserede indtage en kop kaffe i Jytte Markussens nyåbnede restaurant 

Café Skomagerhuset 

på Måløv hovedgade. 

Alle er velkomne. 
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