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Egebjergbladet bliver udgivet af 
Egebjergklubben. 
www.egebjergklubben.dk 
Formand Lone Tegner 
formanden@egebjergklubben.dk  
Tlf. 4497 5943, mobil 2264 1263 
 
Årets sidste deadline er 
den 2. november kl. 12 

EGEBJERG FÆLLESHUS 

Priser for leje af Egebjerg Fælleshus  
 
Én hverdag          kr.   650 
Fredag       kr.   950 
Lørdag       kr. 1600 
Søndag       kr. 1600 
En weekend bestående 
af lørdag/søndag          kr. 2550 
En weekend bestående 
af fredag/lørdag/søndag     kr. 3100 

Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og 
der erlægges 1000 kr. i depositum. 

Der er trådløs netadgang i Fælleshu-
set for medlemmer af tilknyttede 
foreninger, og password udleveres i 
baren eller af den tilsynsførende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egebjergbladets ”ældste” annon-
cør har sagt farvel og tak. 
Murermester Preben Hansen har 
på grund af alder nedlagt forret-
ningen og indstiller derfor annon-
ceringen i bladet. 
Preben var med fra begyndelsen, 
da bladet, for ikke at belaste 
Egebjergklubbens slunkne penge-
kasse, indførte annoncer. Det ske-
te i 1970, samtidig med at man 
gik over til at få fremstillet bladet 
på et falset A-3 ark.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke en meget stabil annon-
cør, godt 40 år, for et gnidnings-
løst samarbejde. 
De bedste ønsker 
Erik 

(Den første annonce fra 1970) 

    
Okt.  26. ÆldreidrætOkt.  26. ÆldreidrætOkt.  26. ÆldreidrætOkt.  26. Ældreidræt    
            ----      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben    
Nov.     1. BlomstervennerneNov.     1. BlomstervennerneNov.     1. BlomstervennerneNov.     1. Blomstervennerne    
            ----        2. Seniorklubben        2. Seniorklubben        2. Seniorklubben        2. Seniorklubben    
            ----        4. BANKO        4. BANKO        4. BANKO        4. BANKO    
            ----      12. Billardklubben      12. Billardklubben      12. Billardklubben      12. Billardklubben    
            ----     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben    
            ----     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet    
            ----     25. GF Syd     25. GF Syd     25. GF Syd     25. GF Syd    
            ----   26/27/28 Blomstervennerne   26/27/28 Blomstervennerne   26/27/28 Blomstervennerne   26/27/28 Blomstervennerne    
Dec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGE    
        ----       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne    
        ----       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben    
        ----  16. Årets sidste TorsdagsTræf  16. Årets sidste TorsdagsTræf  16. Årets sidste TorsdagsTræf  16. Årets sidste TorsdagsTræf    

    2011201120112011        
Jan.  3. BlomstervennerneJan.  3. BlomstervennerneJan.  3. BlomstervennerneJan.  3. Blomstervennerne    
            ----    4. Seniorklubben    4. Seniorklubben    4. Seniorklubben    4. Seniorklubben    
            ----    6. Første TorsdagsTræf      6. Første TorsdagsTræf      6. Første TorsdagsTræf      6. Første TorsdagsTræf      
            ----   20. GF SYD   20. GF SYD   20. GF SYD   20. GF SYD    
            ----   23. Gourmetklubben   23. Gourmetklubben   23. Gourmetklubben   23. Gourmetklubben    
            ----   29. ØL&Vinlavet   29. ØL&Vinlavet   29. ØL&Vinlavet   29. ØL&Vinlavet    
            ----   30. Bridgeklubben    30. Bridgeklubben    30. Bridgeklubben    30. Bridgeklubben     
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BANKOBANKOBANKOBANKO     

Torsdag den 4/11-2010 kl. 19.30 afholder Egebjergklubben det årlige bankospil. 
Det plejer at være en rigtig hyggelig familieaften, hvor også børnene kan følge med, da det 
hele foregår i et stille og roligt tempo. 
Der er gevinst ved 1 række, 2 rækker og ved fuld plade. Præmierne er meget flotte, og der 
er masser af små sidegevinster. Der er nemlig ikke lagt op til, at arrangementet skal give 
overskud. 
Vi spiller 7 spil med en lille pause efter 4. spil, hvor vi sælger et ringlotteri - også med flot-
te præmier. 
Baren har åbent hele aftenen med salg af vand, øl, vin og kaffe til små priser. 
Vi starter som sagt spillet kl. 19.30, men dørene åbnes kl. 19. Der plejer at være rift om 
pladserne, så kom i god tid. 
Vi tilstræber at slutte ved 22-tiden, så de kære poder kan komme i seng i rimelig tid. 
Rygere henvises til baren i pausen eller under åben himmel, så ingen bør blive hjemme ved 
tanken om meget tobaksrøg. 
Det foregår som sædvanligt i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, og alle er velkomne. 
 

På Egebjergklubbens vegne 
Lone Tegner 



Egebjerg oktober 2010 

4                   Husk arrangementet med Dorte Hesselholt torsdag den 21. oktober kl. 20 i Fælleshuset om den nye arvelov 

 Vampyr i ske  f oræ ldre   

Vi kender allesammen de forældre, der roser deres 
børn sønder og sammen. Og det er fint, men alting 
med måde. For hvis man som lille får at vide, at man 
er fantastisk af ALLE og HELE TIDEN, så kan det 
udvikle sig til, at man tror, at hele verden drejer rundt 
om en selv. 
Når man så bliver teenager og lige pludselig ikke kan 
få ting ved at blinke med øjnene, kan det være en 
endnu mere drastisk omvæltning end normalt. Ung-
domslivet burde afgjort være forbudt for børn og 
mennesker generelt. 
 

Vi kan, Vi vil, Vi tør, Vi prøver 
Musical er en regelmæssig ting på vores skole med en 
ny Musical med nye elever hvert år.  
Det kræver noget specielt at lave musical. Alene er vi 
måske hverken pligtopfyldende eller hårdtarbejdende, 

men sammen bliver vi nødt til at være det. Så selvom 
musical tager lang tid, så gavner det faktisk skolear-
bejdet – har vi hørt. ☺ 
Eleverne til musicalen bliver ikke optaget til store 
castings, dækket af landsdækkende tv. Vi melder os 
derimod til af egen fri vilje, og det forhindrer, at man 
har Anders, der sidder nede i det ene hjørne af klassen 
og bare synes, at det er sygt. Men det forpligter at 
melde sig til musical. For når man har set manuskrip-
tet, er der ”no going back”, og så hænger vi på hinan-
den. 
Til musical lærer vi hinanden at kende på en anden 
måde. For vi er alle under pres og kan derfor ikke kun 
vise de gode sider af os selv. 

Livets spørgsmål 
I Tusmørke vil vi gerne fortælle, at når man stræber, 
er det vigtigt at have noget at have det i. Vi stiller 

Handler vores musical selvfølgelig ikke om. Musicalen på Egebjergskolen hedder i år ”Tusmørke”, men 
det er bestemt IKKE en efterligning af filmen. Denne gang handler Tusmørke om alle teenagelivets prø-
velser, og hvordan forældre kan påvirke deres børn (godt og dårligt!). Hvis du ikke tidligere har set sko-
lens årlige musical, er det på tide – det er jo det største kulturelle arrangement i lokalområdet! 
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 Vampyr i ske  f oræ ldre   og  blodsugende børn  
spørgsmål ved alt lige fra børneopdragelse til dødsstaf 
– forfulgt af spas, grin og humor.  
Vi lover en dosis alvorlighed, men vi vil også gerne 
tilføje, at hvis du kan lade være med at grine, så må 
det være et andet stykke, du har set!  
 

Se os! 
Stykkets officielle målgruppe er ”tweens” teenagere 
og deres forældre, men kære forældre til børn i 2-5 
klasse: I skal da bare tage ind og se stykket alligevel! 
Det kunne være, I kunne lære noget? For lille Lise og 
Anders bliver jo også teenagere på et tidspunkt, ikke? 
(gys!). Og ud over det så ved alle (☺), at 
Egebjergskolens Musical er langt 
bedre end det gennemsnitlige folke-
skolestykke! 
Tusmørke opføres 4 gange: 
Den 18. November kl. 18 og 20.30 
Den 19. November kl. 16 og 19. 
Billetter: I Egebjergskolens kantine 
i november måned kl. 9.30-9.50 og 
11.20-12.05 eller ring til Arne på 
26961057. 

Vi glæder os til at se et forhåbentligt engageret publi-

kum! ☺ 
Billeder fra prøverne 
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Den 29. september afholdtes et borgermøde om em-
net med ca. 400 deltagere (trods kommunens ret be-
skedne annoncering). Borgmester Dalsgaard indledte 
med at fortælle, at en enig kommunalbestyrelse net-
op havde besluttet, at man var sindet at gennemføre 
en besparelse på vejene i Ballerup på 11,5 mill. kro-
ner ved vedtagelsen af budgettet for 2011 den 11. 
oktober. Borgernes bemærkninger vil således kun 
kunne indgå i videre overvejelser om, hvordan det 

udmøntes. 
Så når dette læses, er besparelsen formentlig vedta-
get. Derefter skal der udarbejdes en konkret plan for 
hvilke veje, der påtænkes privatiseret, og planen sen-
des i høring, formentlig i dec-februar. I henhold til 
forvaltningsloven vil hver enkelt af grundejerne på 
de efter nævnte plan berørte veje skulle høres. For-
valtningsloven indeholder en række konkrete krav til 
indholdet af informationen til den enkelte om den 
påtænkte beslutning. Eksempelvis vil teksten i for-
slaget til den tinglyste nye matrikulering af det vej-
stykke, den enkelte grundejer bliver ansvarlig for, 
formentlig skulle fremgå.  
Kommunen lagde op til, at grundejerne bør  overlade 
administrationen af vejene til grundejer-
foreningerne, og hvor sådanne ikke findes, tilbød 
kommunen at bistå med dannelsen af dem eller nye 
vejlaug. Denne opfattelse blev stærkt problematiseret 
på borgermødet, og mange eksempler på komplikati-
oner blev nævnt. To af de vigtigste var, at mange bo-
ligveje går gennem flere grundejerforeninger, og at 
mange af disse rummer både boligveje, der vil forbli-
ve offentlige, og andre, der formentlig vil skulle pri-
vatiseres. Kommunen gav udtryk for, at man vil be-
stræbe sig på at undersøge, hvordan man i de 45 
kommuner, der arbejder med lignende planer, vil lø-
se den slags problemer. Man vil også overveje, om 
lovgivningen kan ændres, så det vil blive lettere at 
gennemføre de planlagte ændringer. 
Når nævnte høring går i gang, må det forventes, at 
mange grundejerforeninger indkalder til ekstraordi-
nære generalforsamlinger for at høre medlemmernes 
synspunkter på de til den tid foreliggende helt kon-
krete forslag og drøfte den videre ageren..  
I hvert fald har bestyrelsen for grf, Egebjerglund Syd 
besluttet det, hvis ikke det erstattes af andre fælles-
møder i kvarteret. 
Det blev lovet, at spørgsmål og svar fra mødet vil 
blive lagt på kommunens hjemmeside. 
 

Udgangspunkter og handleplanen 
I dag er 153 km af vejene i kommunen ejet af Kom-
munen, dvs. offentlige, mens 36 km ejes af  

grundejerne – de såkaldte private fællesveje. (på 

www.kms.dk fremtræder sidstnævnte normalt med 

selvstændigt matrikelnummer medens offentlige veje 

har et litranr. 7000xx) Forskellen i ejerskabet er ikke 
objektivt begrundet, men af historisk karakter. Det er 
primært veje i de nyere boligkvarterer, der er privat 
fælleseje, mens det i de lidt ældre kvarterer er Kom-
munen, der ejer og driver vejene. Dertil kommer, at 
de almene boligselskaber selv ejer og driver deres 
boligveje. 
Økonomiudvalget har 15. juni 2010, i forbindelse 
behandlingen af prioriterings- og sparekatalog for 
budget 2011-14, besluttet, at der fremover skal ligge 
mere objektive kriterier til grund for, om en vej er 
kommunalt ejet eller ej. Det vil medføre, at et større 
antal boligveje, der i dag er offentlig vej, fremover 
vil være privat fællesvej. Derved opnår Kommunen 
en besparelse på driften af veje. 
 Miljø & Teknik foreslår, at følgende kriterier lægges 
til grund: 
 • Veje klassificeret som trafikveje, som betje-

ner den gennemkørende trafik og trafikken 

mellem kommunens bydele, skal som ud-

gangspunkt være offentlige veje. 
 • Veje, som primært betjener den lokale tra-

fik i et boligområde, skal som udgangs-

punkt være private fællesveje. 
 Nogle lokal- eller boligveje har dog en trafikal be-
tydning eller belastning, der efter Miljø & Tekniks 
opfattelse bør føre til, at disse veje alligevel klassifi-
ceres som offentlige veje. Ved klassificering vil føl-
gende kriterier derfor blive taget i anvendelse for at 
vurdere, om en vej som udgangspunkt skal være of-
fentlig vej: 
• Lokalveje med kollektiv trafik.  

• Lokalveje, der er adgangsvej til folkeskoler, 

samt større private skoler og specialskoler,  

• Lokalveje med cykelstier, der indgår i et 

overordnet net eller hvor vejen indgår i re-

gionale cykelruter  

• Lokalveje, som er adgangsvej til offentlige 

parkeringspladser. 
 Det er vigtigt at præcisere, at lokalveje er veje, der 
først og fremmest betjener de lokale områder og der-
med de boliger og institutioner (eksempelvis børne-
institutioner), der er beliggende i det konkrete områ-
de. Der kan derfor forekomme gennemfartstrafik på 
disse veje, men den primære trafikbelastning vedrø-
rer lokalområdet. 
 Offentlige institutioner, der er beliggende på en pri-
vat fællesvej, skal betragtes som en grundejer på lin-
je med vejens øvrige grundejere, og skal derved be-

Orientering om privatisering af vore veje 
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    Trio-træer – 3 forskellige sorter af pærer 
eller æbler på samme træ. Tilbud i oktober 
kr. 399,95 (Spar kr. 100,-). 
 

Gratis frugtsmagning i hele efterårsferien. 
 

Skimmia til krukker og bede. Stedsegrøn 
med røde blomsterknopper hele vinteren. 
Knopperne springer ud til maj med duftende, 
hvide blomster. Store planter til kr. 99,95 
(spar kr. 50,-). 
 

Nu er det tid til at plante ligusterhæk, og vi 
giver 20% rabat på bøgehæk, der bestilles og 
betales inden 1. november. 

tale sin del af omkostningerne til vejens drift og ved-
ligeholdelse. Det samme gælder private virksomhe-
der. 
Med de foreslåede kriterier vil det kunne forekom-
me, at veje, der i dag er klassificeret som private fæl-
lesveje, vil blive omklassificeret til at være offentlig 
vej. 
 Miljø & Teknik foreslog, at når de ovennævnte kri-
terier har været forelagt grundejerforeningerne og på 
et offentligt borgermøde i september), vedtager Tek-
nik & Miljøudvalget  kriterierne endeligt på bag-
grund af de indhentede kommentarer. 
 Derefter vil Miljø & Teknik gennemgå de lokale 
boligveje og foretage en klassificering ud fra vedtag-
ne kriterier. Lokale forhold kan betyde, at Miljø & 
Teknik foreslår afvigelse fra de vedtagne kriterier. I 
så fald vil det i hvert enkelt tilfælde blive begrundet. 
Klassificeringen vil blive sammenfattet i en plan, der 
vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godken-
delse, hvorefter den vil blive sendt i offentlig høring. 
Høringen forventes gennemført december 2010-
januar 2011 
 
Forventede opgaver for den enkelte grundejer 
• Færdselstavler 
• Vejbelysning 
• Græsrabatter 
• Renholdelse, fejning 
• Afvandingsforanstaltninger, tømning af vej-

brønde 
• Vedligehold af kørebanearealer, huller og 

revner 
• Vedligehold af cykelarealer 
• Afstribning 
• Vintertjeneste 

 

Forventede gennemsnitlige årlige vejudgifter 

for den enkelte grundejer 

 

• Daglig drift  650 kr. 
• Belysning  500 kr. 
• Vintervedligehold 350 kr. 
• I alt:                 1.500 kr. 
• Slidlag            400 kr. 
• Administration 100 kr. 
• Moms   500 kr. 

I alt i gennemsnit årligt pr. grundejer: 2.500 kr. 
 
Om lovgrundlaget 
Der er ingen tvivl om, at det nuværende lovgrundlag 
er i orden for at privatisere offentlige veje. Men flere 
politikere, heriblandt trafikminister Hans Chr. 
Schmidt, er kritiske over for planerne og følger ud-
viklingen nøje med henblik på at foretage ændringer. 
 
Information om udviklingen 
Grundejerforeningen Egebjerglund Syd bringer lø-
bende status for situationen i en debatblog for med-
lemmerne. Den kan læses af alle her http://
blog.egebjerglund-syd.dk/, 
men skriveadgang er forbeholdt medlemmerne.  
På bloggen kan du bl.a. se den powerpoint-
præsentation, der blev brugt ved borgermødet. 

Henrik Jensen/Thomas Seeberg 

PS: Et medlem har bemærket over for os, at kommu-

nalbestyrelsen ultimo september påregnede en for-

bedring af kassebeholdningen (likvide midler) på 

100 mio kr. i løbet af 2010.  
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NÆRDEMOKRATI? 

 
Set på kommunens hjemmeside: 

 
"Teknik- og Miljøudvalget 

tirsdag den 7. september 2010, kl. 13:00 
i Shanghai 

Åbent møde" 
 

Nå, stedet betyder næppe så meget for nærdemokra-

tiet, idet der efter det oplyste aldrig er adgang for 

borgerne til at overvære udvalgsmøder. 

 

Den folder om nærdemokrati i Ballerup, som ligger 

på kommunens hjemmeside, indledes i øvrigt såle-

des:  

” I Ballerup Kommune ser vi nærdemokrati som en 
hjørnesten - det er vigtigt, at borgerne har medindfly-
delse og medansvar for kommunens udvikling. Det 
er åbenlyst hvorfor: de kommunale opgaver er så 
mange og komplekse, at vi politikere har brug for 
borgernes hjælp til at løse dem.” 
I det aktuelle tilfælde med vejene ser de fleste nok 

helst, at knap så mange vejopgaver som p.t. forudset 

bliver flyttet fra forvaltningen  til de berørte grund-

ejere. 

Klippene er naturligvis taget ud af deres større sam-

menhæng; men alligevel….. 

 

Henrik  
 
 
 

 

                     

40 års JUBILÆUM 
Medlemmerne har modtaget en indbydelse til vort 
jubilæumsarrangement. 
 

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding ha-
ster, hvis det ikke allerede er for sent. 
 

Sidste frist er – hvis der ikke er fuldt forinden - den 
23. oktober. 
 

Du kan skrive til post@egebjergsportsklub.dk eller 
ringe til 6017 1953.  

 

Henrik 
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Jeg synes, at det er fantastisk, at direktøren for kommunens største boligselskab, som tilsyneladende ikke 

engang bor i kommunen, blander sig i debatten om privatisering af vejene, men det er jo altid let at gøre 

sig klog på noget, hvor man ikke selv har noget økonomisk i klemme. Mon ikke vi også havde hørt klyn-

keri, hvis kommunen f.eks. havde valgt at lave en afgift på husleje, som boligselskaberne ikke måtte op-

kræve hos lejerne – selv om det selvfølgelig heller ikke var direktørens private økonomi, der så ville blive 

berørt. 

Jeg er desværre nødt til at have forståelse for, at kommunen mangler penge og derfor forsøger at 

skabe nogle indtægter, men vejnettet, som alle benytter, må da være en fælles opgave, for ellers sæt-

ter fantasien ikke grænser for, hvor der kan laves privatisering eller brugerbetaling. Hvorfor er det 

egentlig, at vi både betaler ejendomsskat og værdi af egen bolig, og hvad får vi for disse penge??  

Der er da også den meget væsentlige forskel på dem, der bor i boligselskaberne eller de nye kvarte-

rer med små lukkede vejnet, som de vidste var private veje, da de byggede eller købte ejendommen. 

Dermed havde de mulighed for at vurdere/budgettere med den ekstra udgift, der måske også har af-

spejlet sig i købsprisen. 

Der er endnu ikke kommet nogle konkrete tal på bordet, om hvad det i givet fald vil komme til at 

koste, men hvis man bare tænker på de almindelige driftsudgifter, så bliver det formentlig flere tu-

sinde kroner årligt, og det vil i hvert fald både pensionister og småbørnsfamilier have svært ved at 

skaffe. 

Det vil formentlig også skabe kaos hos udbyderne af vejvedligeholdelse, når alle de berørte veje el-

ler grundejerforeninger skal indhente tilbud, og det er altså ingen betingelse for at være med i en 

bestyrelse, at man har indsigt i priserne på disse ydelser. Derfor et helt urimeligt ansvar og arbejds-

byrde for disse personer, der formentlig ikke alle har mulighed for en kvalificeret vurdering. 

Hvis vi får private veje, hvilke rettigheder har vi så over dem?? Hvem skal vurdere, hvor ofte der 

skal ryddes sne, hvornår vejen skal repareres, og hvis vejbelysningen hører med, hvornår og hvor 

længe skal den være tændt?? Der har været forlydender om, at kommunen stadig vil bestemme over 

de privatiserede veje, skal der så oprettes en afdeling på rådhuset til at føre tilsyn med det, og hvad 

mon det i givet fald vil koste?? 

Jeg forstår ikke, at der ikke er flere af de berørte borgere i kommunen, der reagerer og giver deres 

mening til kende. Hvis det ikke sker, tror kommunalbestyrelsen jo bare, at vi alle sammen synes, at 

det er i orden.  

Der er snart kommunevalg, og hvis der er mange flere, der skriver læserbreve og på andre måder 

giver deres mening til kende, så kan man da håbe, at de, der skal træffe beslutningen, tænker sig om 

en ekstra gang. 

 
Med venlig hilsen 

Finn Madsen 
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 SSP-Familiemarkedet søndag 
den 12. september 2010 

 

måtte desværre aflyses på grund af vejret eller rettere: på 
grund af vejrudsigten et døgn før. 
 
                                                 Hans Christensen. 

Sidste nyt om vej-

skatten før deadline: 

 
I Politiken den 4. oktober, bebu-

der trafikminister Hans Chr. 

Schmidt  en  gennemgang af 

vejloven mhp: 

1) at sikre at kommuner ikke 

kan overdrage veje til private 

uden at gøre dem i stand først, 

således at de ikke overdrages i 

forskellig stand, og 

 2) om muligt at flytte kompe-

tencen til at ændre status fra of-

fentlig til privat vej fra kommu-

nerne til vejdirektoratet.  

Han skulle være villig til at fore-

tage det fornødne, uanset om det 

måtte kræve lovændring eller ej. 

Og målet skulle være, at det får 

virkning med det samme, dvs. 

fra og med budgetåret 2011.   

Bem: besparelserne ved omklas-

sificering af veje kan måske gå 

hen og blive en kortvarig fornø-

jelse? 

                                               

Ths/nhj 
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Søndag den 3. oktober foretog for-
manden og næstformanden for 
grf. SYD den store rundgang for 
at se, om hæk og hegn og fortove 
var klar til vinterens snerydning. 
Det er jo sådan, at hæk og hegn 
skal være klippet ind til fortovs-
kanten mindst. Faktisk siger kom-
muneregulativet, at de første 30 
cm fra fortovets bagkant hører til 
fortovet, og de skal blandt andet 
bruges til at nedlægge kabler i. Og 
overhængende grene skal hænge 
mindst 2,5 meter oppe for at give 
plads til snetraktoren. Fortovene 
skal være ryddede, for ikke at 
traktoren skal efterlade is og sne i 
det grønne. Og vi lagde en seddel 
i postkassen, hvor vi påpegede 
mangler, så længe de fortrykte 20 
sedler slog til, resten blev noteret, 
så nye sedler kan komme ud i lø-
bet af ugen 

Samtidig fotograferede vi alle de 
steder, hvor der var lunker i forto-
vet for at kunne dokumentere det i 
forhold til kommunen i forbindel-
se med den påtænkte privatise-
ring, så fortovene kan afleveres i 
pæn stand. Det blev til så mange 
billeder, at apparatets batteri løb 
tør, så også her var vi nødt til at 
notere, hvor fotografen skulle ud. 

Det var en fornøjelse at se, at 
hække og hegn var pænt klippede 
ind langt de fleste steder, så det 
var ikke grunden til, at sedlerne 
slap op. Det var de grønne forto-
ve, som trængte til en kærlig hånd 
med en skovl eller et skuffejern i. 

Men når de påpegede udbedringer 
finder sted, er SYD godt rustet til 
nye snemasser, hvis det skulle bli-
ve aktuelt. 

Thomas Seeberg/Niels Damgaard 

 

Vinterforberedelser EFTERÅRS-
MATINÉ  
 

Nu falmer skoven trindt 

om land, og Egebjerg 
Kulturhistoriske Sel-
skab arrangerer en sang-
eftermiddag tirsdag den 
26. oktober kl. 15 – 17 i 
FÆLLESHUSET, hvor 
Kirsten Heyn vil ak-
kompagnere til mange 
af de gode gamle efter-
årssange og -salmer og 
enkelte nye. 
Vi sælger kaffe og kage 
for en blank 10’er. 
Pbv 
Thomas Seeberg 
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HARESKOVENS LILLESKOLE  
 

• Små klasser  
• Trygge rammer  
• Et kreativt miljø  
• Fokus på sociale kompetencer 
• Højt fagligt niveau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åbent Hus lørdag 6. november kl. 11.00-14.00  
i forbindelse med skolens arbejdsweekend. 

 
Kom og hør om vores skoletilbud  

Du kan møde repræsentanter for skolens ledelse, bestyrelse, lærergruppe, Fritidsordning. 
Rundvisning, kager og kaffe ved elever fra 7.kl. 

  
Skovbovænget 124  

 2750 Ballerup  
Tlf. 4498 8210 

  
www.hareskovenslilleskole.dk 

  
Vi har ledige pladser i 1.kl og på enkelte andre klassetrin. Ring evt. og hør nærmere. 


