


 
 
Kalenderen 
23/06  Midsommerfest v/Egebjergklubben 
01/08  Blomstervennerne holder møde 
24/08  Bridgeklubben holder møde 
25/08 TorsdagsTræf åbner igen 
28/08 Fisketur – se side 6 
31/08 Bridgeklubben holder møde 
 
Udlejning af Fælleshuset i ferien: 
   I ferieperioden kan stadig bestilles leje af 
lokalerne. Ring på 4497 0037 eller 2021 8037 
mellem kl. 17 og 18 på hverdage.  
   Jeg ønsker alle en god sommer. William  
 
Skt Hans i Egebjerg !! 
Der er mulighed for, at vi spiser sammen – 
enten ved selv at have mad med – eller via 
indkøbt spisebillet til en bøf med tilbehør.  
Spisebilletter sælges i TorsdagsTræf 2/6, 9/6 
og 16/6 og hos Egebjerg Grill 2/6 – 19/6   
Pris 50 kr.  
 
EGEBJERGBLADET 
Holder sommerferie i juli måned. 
 
Sidste frist for stof til næste blad:  7. august 
Send evt. til Jappe@FIJ.DK 
Bladet uddeles: 20. og 21. august  
 
Klik ind på Egebjergklubbens 
hjemmeside  
WWW.Egebjergklubben.DK 
Måske er der nyt  ! 

Beboerannoncer: 
 
Bord, 50 x 80 cm med udtræksplade – Solidt 
metalstel. Låsbare hjul og højderegulering. Har 
været anvendt til kopimaskine. Bordet kan 
afhentes hos: 
Nutzhorn, Pæremosevej 15, tlf.: 4497 5955 
 
Skal du bygge brænde- eller cykelskur, så kan 
du få hjælp her!  
Lindar Ståltegl (ligesom bølgeeternit) Sort.  
1 pl. 6,0 m - 1 pl. 4,8 m – 1 pl. 2,1 m, alle med 
bredde på 1,1 m. 
Kan afhentes for kr. 200,-.  
Pæremosevej 16, tlf.: 4465 2953 
 

Den glade pizzamand 
Han kommer, når du ringer  
 
Egebjerg Grill & Pizzabar kommer rent faktisk, 
hvis du ringer. Forretningen har nemlig en bil 
med 75 graders opvarmede ovne, hvor de bestilte 
varer kan sættes ind, så de fortsat er varme, når 
de når frem til kunden. Det koster 25 kr. pr tur at 
få kørt en håndfuld pizzaer eller andet til døren. 
 
Sidst i april måned omdeltes en farverig folder 
med alle forretningens tilbud. Den kan man 
gemme, så man kan bestille pr telefon, når 
trangen til et nemt måltid mad dukker op. 
   Pizzamanden hedder Mustafa Filikc og har boet 
i Danmark i ca. 20 år, hvor han har været ansat i 
forskellige pizzeriaer.  
   Mustafa stammer fra Tyrkiet og 1. april 2004 
startede han som selvstændig på Egebjergvej 72, 
hvor han har 3 ansatte hjælpere. 
 
Og så skal det også noteres, at Mustafa hjælper 
Egebjergklubben ved at sælge billetter til de 
forskellige arrangementer, der afholdes.  
   Det siger vi så mange tak for. 
 
 





Du kan leje Egebjergklubbens 
Grill m/tilbehør for kun 100,00 kr. 
 
Grillen er 50 x 80 cm. 
m/regulerbar rist i rundjern 
Grillen har håndtag og hjul. 
 
Tilbehør: 
Weber grillstarter 
3 grill tænger 
3 grill paletter 
 
velegnet til party e.lign. 
 
Grillen kan transporteres i bagagerummet 
på en bil. 
 
Kan afhentes og tilbageleveres i 
Fælleshuset, Agernhaven 8 
mellem  kl. 20 og 21.30 
(når der er TorsdagsTræf) 
 
Husk depositum 500 kr. når du henter. 
 
Grillen kan reserveres hos: 
William Bierregaard 
Tlf 4497 0037/mobil 2021 8037 
 

 

Navne og adresser savnes 
 
Efterhånden er alle generalforsamlinger og 
møder i Interesseforeningerne samt 
generalforsamlinger i grundejerforeninger 
overstået. 
Så har jeg en bøn til alle:  
Jeg vil gerne udbede mig navne, adresser samt 
telefonnumre og evt. e-mailadresser  på nye 
ansigter, både på formænd og kasserere.  
 
E-mail kan evt sendes til: 
LB @ vibo.dk  eller på. tlf: 2021-8037. 
 
Hilsen William Bierregaard.  
 
Fejl i Egebjergbladet 
 
Vi prøver og prøver at læse korrektur, men ak! 
undertiden smutter det for os. 
 
Eksempelvis var interviewet med Hans Christensen 
korrekt opsat, inden det gik til trykker. 
 
Men så skete der noget mærkeligt. Længden på linier 
så  besynderlige ud i det færdige tryk. Fagfolk siger at 
det var fordi der var mange tvungne linieskift. 
Så lærte vi det !                  redaktøren 
 

Sankt Hans Aften 
fejres som bekendt den 23. juni, dagen før 
Johannes Døbers (Sankt Hans) helgendag. 
   Festen er dog kun af navn andet end resterne af 
en hedensk højtid i tilslutning til sommersolhverv 
den 21. juni. 
   Fra den hedenske fest har vi stadig bevaret 
bålet og ritualet med at sende hekse til bloksbjerg 
ved at brænde dem af. 
   Før i tiden mente man, at alt det onde, trolde og 
hekse havde allermest magt omkring midsommer 
og især Sankt Hans aftenen. Og overtroen sagde, 
at man bedst holdt troldtøj borte ved hjælp af ild, 
som Holger Drachmann skriver i sin midsommer-
vise: hver by har sin heks og hvert sogn sine 
trolde – dem vil vi fra livet med glædesblus holde 
   Sankt Hans var det tidspunkt, hvor man kunne 
tage varsler for liv og død i det kommende år. 
Det var også en udbredt overtro, at syge og 
invalide kunne blive helbredt, hvis de tilbragte 
aften og nat ved en hellig kilde. 
   Sankt. Hans Aften fejres i Egebjerg med fælles-
spisning  i Egebjerg Fælleshus, hvor grillen står 
klar kl. 19.00 til den medbragte mad eller til den 
indkøbte bøf med tilbehør (spisebillet 50 kr.) 
   Senere kan interesserede gå til bålpladsen i det 
ny by-kvarter, hvor der er båltale og musik. 



Nyt fra Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd 
 
MYSTISKE INDBETALINGER 
 
I grundejerforeningen Egebjerglund-Syd er vi 
gået over til at opkræve kontingentet elektronisk 
til vores bankkonto i NORDEA 
 

2279 8133 003 895 
 
Det kan de fleste sagtens finde ud af. Og de kan 
også finde ud af at skrive de første tre bogstaver i 
vejnavnet + husnummeret som identifikation af 
betalingen. Og havde det nu været 2000 kr. og 
ikke kun 200 kr., der skulle betales, ville alle 
sikkert have været  mere omhyggelige. 

En del har kun skrevet deres navn, men det er da 
til at finde ud af, så det er løst. 

 

Men nu sidder jeg altså med 5 gåder. En har 
skrevet ”Bioanalytiker”, en anden har skrevet 
”LÆGE” , en tredje og en fjerde har skrevet 
PÆR 9, hvor jeg altså selv bor, (den ene har så 
tilføjet ”konsulent”) og om den femte 
uidentificerbare indbetaling ved jeg blot, at den 
er overført via ”Netbank”. 

 

Så hvis nogen føler sig ramt, må de meget gerne 
henvende sig med en kvittering, så jeg kan få 
posteret indbetalingerne korrekt 

 

Thomas Seeberg,   

Pæremosevej 9 

4465 1391 

tseeberg@get2net.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY SNEORDNING 

 

I Aagesdal og Syd har vi været på jagt efter en ny 
snemand. Han er nu fundet. Brolægger Asger 
Bak Thomsen var enig med os i, at han ikke 
kunne lægge sten i snevejr,. I stedet kunne han 
godt køre vores snetraktor, og han har allerede 
sikret sig en afløser, når han bliver nødt til at 
holde fri. 
 

Men han kan ikke opbevare maskinen. Så nu får 
Juhl Lykke Nielsen på Pæremosevej 37A 
huslejen. 
 

Ellers er ordningen som tilforn. Der skal  normalt 
køres før kl. 7, når der er faldet mere end to cm 
sne, og hvis der er kraftigt snefald, kan det blive 
nødvendigt at køre flere gange. Hvis der falder 
meget tung sne, eller hvis vi skulle få 
maskinskade på et kritisk tidspunkt, har vi 
henvendt os til Digterparkens snemand og lavet 
en aftale om, at når han er færdig der, kan han 
komme over og hjælpe os med sit noget 
kraftigere materiel. 
 

De to grundejerforeninger har aftalt, at 
undertegnede er primær kontaktmand. 
 

Thomas Seeberg,   

Pæremosevej 9 

4465 1391 

tseeberg@get2net.dk. 



Fisketur 
 

Egebjergklubben har planer om en 
fiskekonkurrence, hvor beboerne i Egebjerg 
kæmper mod kommunalbestyrelsen om, hvem 
der fanger flest fisk, den største fisk osv. 
Inge Magnussen har venligst stillet sin sø 
”Bøndermosen” til rådighed, så alt i alt er der lagt 
op til en hyggelig eftermiddag den 28. august. 
Mere herom i næste nummer, men se her, hvor 
galt kan det gå ?  
 
En mand ringede hjem til sin kone og sagde: 
”Skat, jeg er blevet inviteret på fisketur af en 
masse af mine kolleger. Vi skal være væk i en 
uge… Vi skal af sted lige fra arbejde, så vil du 
ikke være sød og pakke mit fiskegrej og noget 
tøj, så henter jeg tingene på vejen. Åh, ja, for 
resten, pak også lige min nye blå silkepyjamas!” 
Konen syntes, det lød lidt mystisk, men som den 
gode hustru, hun er, gjorde hun præcis, hvad han 
bad hende om. 
Weekenden efter kom manden så hjem igen – lidt 
træt, men ellers glad og tilfreds. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Konen tog imod ved døren og spurgte, om han 
havde fanget mange fisk. Han svarede: ”Ork ja! 
Masser af forskellige fisk. Men sig mig engang, 
hvorfor pakkede du egentlig ikke min nye blå 
silkepyjamas, som jeg bad dig om….?” 
Konen svarede: ”Det gjorde jeg da også. Den er 
i fiskekassen….”                           (cito Anita) 
 
 

 
 
 

 



Læ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foreningerne i Egebjerg.  Websteder/hjemmesider:  
Egebjergklubben/Fælleshuset:    www.egebjergklubben.dk/  
Grundejerforeningen Skovbo:    www.gfskovbo.dk  
Grundejerforeningen Egebjerglund Syd:   www.egebjerglund-syd.dk 
Bredbånd:                              www.egebjerglund-syd.dk/Bredbaandssider/Startside.htm 
Egebjerg Sportsklub:                         www.egebjergsportsklub.dk 
Ældreidræt og Stavgang:                www.egebjergsportsklub.dk/Aeldreidraet/startside.htm 
Billiardklubben:                     www.egebjergsportsklub.dk/Billiardklubben/Startside.htm  
Bridgeklubben:       www.bridge.dk/2123/    
Fællesvirket (i ”det nye Egebjerg”):      www.egebjerg-ballerup.dk/   
På mange af stederne er der links til de andre.  
Har du kendskab til andre Egebjerg-links, så giv redaktøren et praj, og listen vil blive udvidet i næste 
nummer! 



Referat fra Foreningen til Pinsens 
Bevarelse 

Søndag  15 marts 2005. 
 
Atter i år samledes medlemmerne i Skoven ved 
bålpladsen, hvor vi spiste vor medbragte mad og 
drikkelse.  

Vi startede kl. 12, som vi plejer, i et dejligt 
solskinsvejr. 
Da foreningens flag blev hejst, startede 
festlighederne. Der blev taget en masse billeder, 
både af Erik Hagen og Flemming Adrian, så vi 
håber på nogle gode billeder. 
 
Kl. 14 startede Generalforsamlingen, som 
vedtægterne foreskriver. Ordensmarskallen i 
skikkelse af Finn Jappe orienterede om, hvem der 
var mødt, og hvem der ikke var tilstede. 
Det blev konstateret, at 24 var mødt op, 10 havde 
meldt afbud, og 9 var udeblevet uden besked, og 
3 nye medlemmer blev godkendt. 
Til orientering kan meddelelse, at afbud gives til 
enten La Presidente Anita Mørk, 
ordensmarskallen Finn Jappe eller  skriveren 
William Bierregaard. 
Næste punkt på dagsordenen var La Presidentes 
beretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Præsidentens beretning: 
 
Først vil jeg sige velkommen til alle. Det er 
dejligt, at så mange er mødt op til den årlige 
generalforsamling i Foreningen til Pinsens 
bevarelse.  
 
Først lidt om, hvorfor vi danskere holder pinse. 
Ordet pinse stammer fra det græske ord ”pente-
koste” – den halvtredsindtyvende. I den kristne 
festkalender er pinsen en fest til minde om 
Helligåndens komme – altså 50 dage efter påske 
og deraf navnet. Indtil 1770 fejrede man også en 
3. pinsedag, men den afskaffede Struense, og det 
var måske medvirkende til, at han den 28. april 
1772 foran en begejstret menneskemængde først 
fik hugget højre hånd af og derefter hovedet, 
hvorefter de sørgelige rester blev lagt på hjul og 
stejle. Lad dette være en advarsel til de politikere, 
som kunne finde på at afskaffe nogle af vores 
helligdage! 
 
Det var så lidt om, hvorfor vi fejrer pinse, og jeg 
vil nu gå over til min beretning, som I jo altid ser 
hen til. Til alles overraskelse indeholder min 
beretning denne gang ikke meget, for Foreningen 
har kun et formål – i hvert fald så længe jeg er 
 
 



præsident – nemlig at vi samles 1. Pinsedag, for 
sammen at hygge os i den grønne skov. 
 
Lidt indhold i min beretning skal der dog være. 
Jeg har valgt at fokusere på den furore, der 
opstod i verdenspressen, da et dansk parti her i 
foråret fik en kvindelig formand. Hvorfor fik 
netop denne begivenhed så stor opmærksomhed? 
Hvor var medierne, da Foreningen til Pinsens 
bevarelse fik en kvindelig præsident? Jeg spørger 
bare. Helt ærligt, det er da større at blive 
præsident end at blive formand! Ak ja, priori-
tering har aldrig været pressens stærke side. 
 
Med dette lille hjertesuk slutter jeg min beretning 
for 2004 med tak til Ordensmarskallen og 
Skriveren for deres store arbejde i årets løb. 
 
En lille tilføjelse: Når vi kommer til valg, vil jeg 
sige, at skulle nogen have ønske om at overtage 
præsidentembedet, er jeg ikke uvillig til at træde 
tilbage. Præsidentembedet kræver kun, at man 
har et godt forhold til vejrguderne. 
 
Endnu en tilføjelse: Foreningens general-
forsamling i 2006 er fastlagt til søndag den 4. 
juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så endnu en tilføjelse: Desværre glemte jeg i min 
beretning at omtale det meget spændende besøg 
på Kriminalhistorisk Museum, som Lis Folke og 
Christa havde arrangeret.  
Stort bifald til Præsidenten. 
 
Finn Jappe meddelte, at som sædvanlig er hans 
have åben, når vi er færdige her. Inge-Lise giver 
mad til dem, der har lyst til at komme. 
Derefter gik valget i gang: Præsident Anita Mørk 
blev genvalgt. Ordensmarskal Finn Jappe modtog 
genvalg, ligesådan for Skriveren William 
Bierregaard, der også modtog genvalg. 
Skriveren  William 25.05.2005.  
 
 
Mange planer 
 
Fisketurkonkurrence med kommunalerne 
Valgmøde, optakt til kommunevalget 
Banko 
Julehygge 
Modeopvisning af børnetøj 
Førstehjælpskursus 
Jo, der var nok at tage fat på ved 
bestyrelsesmødet den 9. juni 
 
Vi følger op i augustnummeret 
 
  
 
 
 



Billig telefoni, TV/radio og Internet 
- nu ser der ud til at være noget konkret på vej! 
 
Bredbåndsgruppens møde den 26. maj var det 
bedst besøgte møde til dato; knap 20 deltagere. 
Vi fik tre spændende indlæg fra: 

 Fibernet A/S, der har foretaget en 
grovprojektering på fiber-kabling af en 
del af området.  

 ComX, der præsenterede deres produkter 
og priser (se evt. Egebjergbladet fra 
februar i år). 

 Balslev A/S, der er et rådgivende 
ingeniørfirma med speciale i bl.a. 
rådgivning at foreninger, der påtænker at 
etablere eget bredbåndsnet. 

Herudover havde nogle af mødedeltagerne friske 
nyheder om Ballerup Bynet, som fremover vil 
hedde BallerupNettet. Der foreligger ikke 
mange detaljer om det net endnu, men der synes 
at være udsigt til at nettet bliver en realitet i 
indeværende år! Det synes også klart, at 
BallerupNettet vil blive et ”overordnet 
bredbåndsnetværk” baseret på fiber Der vil 
formentlig være væsentlige økonomiske fordele 
for de borgere, der bor et sted med én eller anden 
form for fælles beboernet. 
 

 

 
Mødet i bredbåndsgruppen mundede på bl.a. den 
baggrund ud i, at vi nu vil gå efter at danne en 
bredbåndsforening, der juridisk kan stå for et 
arbejde med forberedelse, etablering og drift af et 
bredbåndsnet, formentlig baseret på lysledere 
(FTTH). Det står klart, at der vil være behov for 
professionel teknisk, økonomisk og 
projektstyrings-rådgivning, f.eks. fra Balslev 
A/S, samt juridisk bistand i den proces. Det er 
ikke gratis; hvorfor vi på et tidspunkt vil opfordre 
potentielt interesserede i at melde sig ind og 
betale et mindre kontingent (skønsmæssigt 100-
125 kr.).  
 
Vi går efter at få afholdt en stiftende generalfor-
samling til efteråret, som vi regner med at 
forberede på et møde den 22. september 2005.  
 
Inden da vil vi forsøge at få talt med alle 
grundejerne i området og få forklaret fordelene 
ved at vi selv ejer et sådant fibernet. En lille 
gruppe vil i den kommende tid arbejde på at få 
udformet noget konkret materiale herom. Vi vil 
forsøge at rette det ind efter de forskellige 
forbrugsmønstre og interesser, der naturligt nok 
findes i området. Med det i hånden regner vi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



med, at gruppens medlemmer går fra dør til dør 
og uddyber efter behov. 
 
Vi tror allerede nu på, at der er fordele for de 
fleste af os. Nogle af de fordele, vi ser ved 
etablering af vort eget bredbåndsnet, er: 

 Husene bliver lettere at sælge; og stiger 
måske endda i værdi.   

 Meget lavere telefonregning; nærmest 
gratis hvis man bruger Internettelefoni. 

 Billigere kabel-TV og –radio; digitalt, 
hvis man ønsker det. 

 Billigere og meget hurtigere Internetfor-
bindelse. 

 Nye tjenester såsom leje af film via 
Internettet. 

 
Tidsplanen er lagt bl.a. under hensyn til førnævn-
te udsigter vedrørende BallerupNettet.  
 
Du kan se mere her www.egebjerglund-
syd.dk/Bredbaandssider/Startside.htm  
Der er også hyppige nyheder fra pressen og om 
BallerupNettet; samt naturligvis links til de 
nævnte udbydere med mange flere. 

Henrik Jensen (tlf. 60171953) 
 

 
 
 
 
              Nu er det tid til et besøg 
                  på din planteskole 
 
            Det kolde forår har forsinket, men 
              Nu står alt i fuld flor, parat til at 
             Blive flyttet til din have, f.eks. 
 
                    Rhododendrom, Roser 
                    Buske og Stauder 
 
     Se og så udstillingen af flotte vandmiljøer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitationen til kursus i førstehjælp  
var ikke modtaget  af  ret mange. Men de, der 
kom, fik et interessant foredrag af en instruktør 
og en dame fra beredskabsstyrelsen. 
 
Jan blev lagt på gulvet og rullet rundt.Også andre 
måtte være ”ofre” til brug for instruktionen. Uden 
på tøjet – forstås. 
 
Det hele handler om, hvorvidt vi kan samle 
mindst 12 til et reelt kursus, som vil strække sig 
over nogle uger og vil koste 125 kr. 
 
Alle de fremmødte oplyste, at de gerne ville 
deltage i et sådant  kursus, og siden er indløbet 
tilsagn fra andre, som var forhindrede i at møde 
hin torsdag. Så det ser ud til, at  kurset bliver til 
noget. 
 
Der blev nævnt mulighed for kurser, torsdage kl. 
18 til 20,  måske til 21.00. Tidspunkterne vil 
blive fastlagt, når kursisterne får talt sammen, og 
det er nok først sidst i august, at kurset starter. 
 
Hvis du er interesseret, kan du ringe til Bjørn på 
tlf. 4497 1677 
 

 



Egebjerg Sportsklub  
 
Haltimerne i sæsonen 2005-2006 bliver på 
tirsdage (kl. 21.00-23.00) og lørdage (kl. 08.00-
12.00) de samme som i den netop afsluttede 
sæson. Vi har desværre ikke længere baner om 
fredagen. 
 
Som udgangspunkt regner vi med, at medlem-
merne ønsker de samme makkere/modstandere 
og de samme timer, som i den netop afsluttede 
sæson, så det er lagt på hjemmesiden 
www.egebjergsportsklub.dk 
 
Ønsker om ændrede timer, m.v. kan allerede 
nu afleveres til n@henrikjensen.dk  (60171953) 
eller f.aabaad@ofir.dk (4468 6468). 
Til august vil haltimerne som sædvanligt blive 
omdelt til medlemmerne.  
 
Reservér allerede nu datoerne 12.11.2005 og 
29.4.2006 til juleafslutningen hhv. forårsafslut-
ningen. 
 
Der vil formentlig være muligheder for at låne 
hallen nogle timer om søndagen. Du skal blot 
henvende dig til formanden (4468 6468) et par  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uger i forvejen, så det kan ordnes med 
kommunen. 

 

Nye medlemmer er stadig velkomne!  
Kontingentet er årligt 250 kr. for badminton og 
75 kr. for fodbold. 
 
Vi spiller fodbold hver torsdag kl. 1800 på 
banen ved Skovmarksskolen. Mød bare op! 

Henrik Jensen 
 
Grundejerforeningen Egebjerglund 
Syd 
 
Vi vil stadig meget gerne have emailadresser på 
medlemmerne. Send en mail til 
n@henrikjensen.dk  
 
Og vi vil fortsat meget gerne låne papirer, 
tegninger og fotos fra ”gamle dage” til vores 
arkiv på www.egebjerglund-syd.dk og eventuelt 
et festskrift ved 60-årsfødselsdagen i 2006. 

Henrik Jensen 
 

Hørt i baren: 
 
Ka’ vi ikke få en vandreudstilling i samarbejde 
med Egebjerg Kunstforening? 
 
Har vi ikke råd til at få malet væggene lyse? 
 
 



GRENE OG UKRUDT 
-DET ER TID TIL BESKÆRING- 

 
Om sommeren kan grene og ukrudt gøre det 
vanskeligt at færdes på veje, stier og fortove, som 
af hensyn til trafiksikkerheden skal kunne bruges 
i deres fulde bredde. 

 
 
Grene 
Beplantning langs med veje, stier og fortove skal 
af grundejeren klippes og beskæres, så der bliver 
en fri højde over kørebanen på mindst 4 m og 
over fortove og cykelstier på mindst 2,50 m. 
Grene som vokser ud omkring gadelygter skal 
beskæres sådan, at lyset kan spredes optimalt. 
Hvis man bor på en hjørneejendom med dårlige 
oversigtsforhold, må træer og buske omkring 
hjørnet kun være en meter høje, så man kan se 
over dem, inden man svinger ud fra vejen. Træer 
og hække skal beskæres helt ind til skellinien, så 
færdsel forbi ejendommen kan foregå uhindret. 
 

 

Som hovedregel befinder skellinien sig oftest ca. 
30 cm bag fortovets inderste flisekant eller bag 
eventuelle lysmaster. 
Hvis ny hæk skal plantes ved offentligt areal eller 
vej, skal den placeres mindst 30 cm bag skel-
linien, så den ikke senere gror ud over skel. 
 
Ukrudt 
Som grundejer har du pligt til at holde fortovet 
rent for ukrudt og andet. 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at henstille til 
grundejerne at fjerne ukrudtet ved håndkraft og i 
videst muligt omfang undgå at bruge kemiske 
ukrudtsbekæmpelsesmidler. 
De nævnte bestemmelser er omfattet af Ballerup 
Kommunes regulativ for ren- og vedligeholdelse 
af veje og stier. 
Hvis grundejeren ikke selv sørger for beskæring, 
ukrudtsbekæmpelse og renholdelse, vil arbejdet i 
henhold til lov om offentlige veje, kunne udføres 
ved kommunens foranstaltning for ejerens regning. 
 
Oplagring på vej og fortov 
Du må ikke oplagre byggematerialer eller andet 
på vej eller fortov uden vejmyndighedens 
tilladelse. 
 

 



 


