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EgebjergBLADET
Nr. 2 februar 2015, 47. årgang

Husk generalforsamlingerne, hvor du også 
kan stille op - torsdag den 12. marts kl. 19.30

Gå ikke glip af vores aften med spændende 
vinoplevelser

Familiearrangement med  kylling i  
chokoladesovs torsdag den 26. februar
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Ønsker du at leje lokale i 
Egebjerg Fælleshus?

Reservation af Fælleshuset kan ske 
kl. 20-21, når der er Torsdagstræf. 

Når Torsdagstræf er lukket enten på 
grund af ferier eller arrangementer, 
kan man på Fælleshusets hjemme side  
www.egebjergfaelleshus.dk under 
”Regler for leje” læse, hvordan man 
skal forholde sig. 

Husk at medbringe 150 kr. til 
reservationsgebyr.

Er du medlem af en tilknyttet 
forening, kan du også bruge det 
trådløse netværk. Du får password 
ved henvendelse i baren eller af den 
tilsynsførende.

Priser for leje:

Én hverdag  kr.   750

Fredag   kr. 1.250

Lørdag   kr. 1.850

Søndag/helligdag kr. 1.850

Fredag og lørdag kr. 2.600

Lørdag og søndag kr. 3.000

Fre., lør. og søndag kr. 3.800

Du kan ikke leje Egebjerg Fælleshus 
til ungdomsfester.

Egebjerg Fælleshus,Agernhaven 8, 
2750 Ballerup

post@egebjergfaelleshus.dk

Egebjerg Gourmetklub
Mester: Leif Aage
egebjergvinimport@ofir.dk
Egebjerg Billardklub
Formand: Flemming Peters
flemming@egebjergsportsklub.dk
Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian
fleve@webspeed.dk
Egebjerg og Omegns  
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll
l.poll@mail.dk
Egebjerg sportsklub
Formand: Erik Neergaard
formanden@egebjergsportsklub.dkk 
Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy
bibidan@webspeed.dk
Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup
frantsquottrup@outlook.dk
Foreningen til Pinsens 
bevarelse
Præsident: Benny Rasmussen

Foreninger &  
kontaktpersoner

Se vores annoncepriser
Størrelse Pris Farvetillæg  

58 x 188 320 kr. 100 kr.
133,5 x 188 480 kr. 150 kr.
270 x 188 650 kr. 200 kr.

Størrelse Pris Farvetillæg 

42,5 x 60 95 kr. 30 kr.
42,5 x 124 180 kr. 50 kr.
88 x 60 180 kr. 50 kr.
88 x 124 320 kr. 100 kr.

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben.dk

Aktivitets- 
kalender
Vi glæder os til at se dig til vores 
aktiviteter i Egebjerg Fælleshus.
Torsdagstræf finder sted hver 
torsdag kl. 19.30.

Februar  
Torsdag den 26. Familiearrange-
ment med kylling i chokoladesovs

Marts
Fredag den 6. Vinsmagning
Torsdag den 12. Generalforsamling 
for Fælleshuset og Egebjergklubben
Torsdag den 26. Familiearrangement

April
Torsdag den 23. Jazzaften

Grundejerforeningen Egebjerglund 
Syd holder  generalforsamling tors-
dag den 19. marts 2015 kl. 20:00 i  
Fælleshuset.

Indbydelse med dagsorden omde-
les til medlemmerne i løbet af fe-
bruar. Den kan som øvrigt materia-
le ses på www.egebjerglund-syd.dk 
under Generalforsamlingen.

Har du ikke modtaget din indby-
delse sidst i februar, så skriv til  
post@egebjerglund-syd.dk eller 
ring til 6017 1953.

Kære læser
Det er ikke så længe siden, vi 
holdt jul og pyntede vores ha-
ver med juledekorationer, der 
skulle bidrage med lidt lys i 
vinterens mørke. Og allerede 
nu går vi hastigt imod lysere 
tider, hvor de fleste nok kan 

mærke, hvor meget længere dagene er blevet.

Efter vinteres dvale og med de  lysere dage 
kan de fleste af os mærke energien vende til-
bage. Lysten til at være mere nærværende og 
aktiv melder sig, og hvis du endnu ikke har 
truffet et valg om, hvad dit engagement skal 
gå ud på, så kan det være, at du her i bladet 
bliver inspireret til at tage fat og give dit bidrag 
til fælleskabet i området. 

Drømmer du om at gøre en forskel som besty-
relsesmedlem, er det nu chancen er der, da 
generalforsamlingen, hvor der skal væl-
ges nye medlemmer til Egebjergklubben, 
afholdes primo marts.

Også SSP i lokalområdet søger frivillige, som 
ønsker at være med til at forebygge ungdoms-
kriminalitet. Det er jo en meget vigtig sag for 
os alle, og SPP ser frem til nye kræfter, der har 
lyst til at hjælpe med at få løftet denne betyd-
ningsfulkde opgave.

Du kan også overveje at tilmelde dig na-
bohjælp-ordningen eller tage del i forbe-
redelserne til nogle af Egebjergklubbens 
familieaktiviteter? Mulighederne er 
mange. Jeg håber, at du finder motiva-
tion og inspiration i dette nummer af 
Egebjergbladet.

God læselyst

Vesna Keller-Larsen, redaktør

Sidste frist for indlæg til næste nummer: 
Mandag den 2. marts 2015

Mandolin til salg

300 kr.

44 97 22 69

I dette nummer ...
Vigtig begivenhed giver nye muligheder
Indkaldelse til generalforsamlingerne  4

Praktisk nyt fra kommunen
Du må godt parkere med det ene hjulpar lidt inde på fortovet i Ballerup   5
Billigere svømmetur i East Kilbride Badet  5
Ny køreplan for linje 142 og 145  fra 1. marts  11

Egebjergklubbens arrangementer i Fælleshuset
En aften med spændende vinoplevelser og særlige delikatesser  6
Slip for indkøb, madlavning og opvask   7
Vi har det rigtig sjovt sammen ....  7

Dit engagement kan gøre en forskel
SSP i Egebjerg har brug for dit engagement  8
Tilmeld dig nabohjælp-ordningen  9
Ti års kamp er slut  10
Bliv en del af fælleskabet   12
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Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to revisorer og 

én revisorsuppleant
7. Eventuelt

Efter Fælleshusets generalforsamling 
er der en kort pause – derefter holder 
Egebjergklubben generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Budget
6. Valg 
7. Eventuelt

Foreninger byder på øl/vand og vin.

Torsdag den 12. marts 
kl. 19.30

Indkaldelse til  
generalforsamlingerne i 
Egebjerg Fælleshus samt  
Egebjergklubben

En række ændringer af færdselsloven 
trådte i kraft 1. marts 2014 – blandt 
andet måtte der ikke mere parkeres 
delvis på fortove med f.eks. de 2 hjul.

Det har været muligt for kommunerne 
at dispensere fra denne bestemmelse. 
Det har Ballerup Kommune og i øv-
rigt de fleste kommuner i Københavns 
Vestegns politikreds gjort.

Det vil sige, at det pr.1. september 
2014 igen er tilladt at parkere med det 
ene hjulpar (normalt det højre) lidt 
inde på fortovet dog således, at parke-
ringen ikke er til gene for færdslen på 
fortovet.

Du må godt parkere med det ene 
hjulpar lidt inde på fortovet i 
Ballerup Kommune

Af Hans Christensen

Plads til fodgængere
Det er en udmærket ordning, forudsat 
den bliver overholdt. Det vil sige, at 
der fortsat skal være plads til fortovs-
gængerne på fortovet, og det vil igen 
sige, at man f.eks. skal kunne færdes 
uhindret med en tvillingebarnevogn, 
og at to skal kunne gå hånd i hånd el-
ler arm i arm for dem, der kan li’ det. 

Tunge køretøjer over 3500 kg bør 
ikke benytte ordningen med to hjul på 
fortovet.

Dog skal du parkere således, at parkeringen ikke er til gene for 
færdslen på fortovet.

Billigere svøm-
metur i East 
Kilbride Badet
En almindelig voksenbillet 
koster nu 35 kr. og to gan-
ge om ugen er der gratis 
vandgymnastik.

Fra januar er det blevet billigere at tage 
en svømmeturi Ballerup Kommunes 
eget svømmebad East Kilbride Badet. 
Fra 41 kr. for en vokset billet er prisen 
sat ned til 35 kr. , mens børn under 
syv år kan bade gratis.

Priserne er også sat ned for måneds-
kort og 10-turs kort, som nu ko-
ster henholdsvis 250 kr. og 300 kr. 
Pensionister, efterlønnere, ledige 
og studerende kan svømme endnu 
billigere.

Desuden tilbyder East Kilbride vand-
gymnastik gratis to gange om ugen.
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Som omtalt i det forrige nummer af Egebjergbladet inviterer Egebjerg 
og omegns Ølbrygger og Vinmagerlav til vinsmagning i samarbejde 
med Egebjergklubben fredag den 6. marts klokken 19.30.

Vi har aftalt med vinimportøren 
Seasonvine her fra Ballerup, at de 
kommer og fortæller om oversøiske 
vine. 

Mere om Saesonvine
Saesonvine er et relativt ungt vinfir-
ma, som Michael Vecht Rasmussen 
og Jakob Muus Bischoff startede op i 
sommeren 2011. Saesonvine er gros-
sist - virksomheden importerer selv 
og i samarbejde med andre importø-
rer, hvor de selv udvælger og sælger 
velsmagende vine og delikatesser især 
i mellemprisklassen.

Godt kundegrundlag 
Saesonvine har et godt kundegrund-
lag specielt i mindre og mellemstore 
virksomheder, enkelte store virksom-
heder og så et stadigt stigende antal 
restauranter.

Vinsmagning på Brydehusvej 
Ud over import og business-to-bu-
siness-salg afholder Saesonvine 
hver fredag gratis vinsmagning på 
Brydehusvej 30A i Ballerup, hvor pri-
vate er mere end velkomne. Der er 
gode tilbud, og man har mulighed for 
at bestille forud for smagningen.

Man kan også skrive sig op til virk-
somhedens ugentlige mail, hvoraf 
tilbuddene fremgår, da Saesonvine 

En aften med spændende vinoplevelser og 
andet godt

ikke annoncerer i medierne. Det gør 
man enten på forsiden af Saesonvines 
hjemmeside www.Saesonvine.dk (ude 
til højre på forsiden) eller på deres 
side på Facebook.

Yderst spændende program
Til vinaftenen i Egebjergklubben har 
Saesonvine sammensat et spænden-
de smagsprogram, der består af en 
række vine fra: Sydafrika, Australien, 
Californien og Washington i USA 
samt Chile. 

På den måde får man mulighed for 
at sammenligne samme druetype fra 
forskellige egne i verden og forskellige 
producenter i samme egn. 

Smag otte forskellige vine
Til vores vinaften skal vi smage to 
hvidvine og fem rødvine, og vi slutter 
med en blindsmagning, hvor man skal 
prøve at gætte, hvad det er for en vin.

Smagsprøver
Ud over vinene vil vi medbringe nog-
le særlige delikatesser: olivenolie til 
at dyppe i med brød, tapenader fra 
Syditalien, bloc de foie gras de canard, 
lidt ost og pølse og så lidt snacks og 
kager til at hygge med, når smagnin-
gen er forbi.

Saesonvine tager naturligvis nogle 
rigtigt gode tilbud på alle vine og deli-
katesser med på aftenen.

Køb billetter i  Fælleshuset til Torsdagstræf, eller i  
Egebjerg grillen senest 

torsdag den 26. februar100 kr. pr. person 

Spørg gerne  naboerne,  om de vil med 

Jeg har haft fornøjelsen af at 
lave mad til familiespisningen i 
Egebjergklubben tre gange indtil nu. 

Det er altid spændende at se, hvor 
mange der mon kommer, men vi ple-
jer at være omkring 30 deltagere – 
næsten halvdelen børn, og heldigvis 
er de fleste kommet mere end én gang. 

Er der nu mad nok 
De to første gange var det spaghetti 
med kødsovs, og her sidste gang var 
der lasagne på menuen. Det er hver 
gang noget med tilbudsjagt for at hol-
de prisen, og er der nu mad nok, så 
alle bliver mætte. 

Vi mødes nogle fra bestyrelsen for 
at dække bord, og så er der altid 
nogle, der hjælper med oprydning, 
mens det er barvagten, der tømmer 
opvaskemaskinen. 

Hyggeligt med børn 
og yngre familier 
Alle gangene har det været hygge-
ligt at se børn og yngre familier i 
Fælleshuset, og selvfølgelig har det 

”Det er altid spændende at se, 
hvor mange der mon kommer. 
Det er hver gang noget med til-
budsjagt for at holde prisen, og 
er der nu mad nok, så alle bli-
ver mætte ... ”

også været dejligt, at man tilsynela-
dende har kunnet lide maden - også 
børnene, Det sagde de i hvert fald. 

For alle aldersgrupper 
Efterhånden er det mest os ”gamle” 
beboere, der kommer, når der er ar-
rangementer i Fælleshuset, og derfor 
er det jo rigtig godt at høre børn, der 
leger sammen, medens forældrene 
kan få sig en lille snak. 

Ingen borddækning eller opvask
Det er da også en god måde at få nye 
bekendtskaber og legekammerater, 

Af Ingrid Madsen, én af madmødrene

Vi mødes igen torsdag den 26. februar 
kl. 17.30 til en menu bestående af  kyl-
ling i chokoladesovs.

Skynd dig og tilmeld familien
Send sms til 5066 6048 senest 

mandagen før. Husk at skrive dit 
navn, hvor mange børn og voksne 
I kommer og gerne din adresse.

Slip for indkøb, madlavning og opvask - 
på en helt almindelig torsdag

Vi fortsætter traditionen med familiespisning sidste torsdag i 
måneden, hvor vi glæder os til at se venner, naboer og familier 
både med og uden børn.  

Tilmeldinger sker efter ’først til møl-
le’-princippet. Vi stopper ved 40 pers.

Sæt kryds i kalenderen
Sæt også allerede nu kryds ved 
torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.30

så bare mød op næste gang. Det er 
jo nemt - man behøver hverken dæk-
ke bord eller vaske op, hvis man skal 
hjem og lægge børnene i seng. 

Det kan absolut anbefales at deltage 
i disse fællesspisninger, og det gør jo 
ikke noget, hvis vi er blandede alders-
grupper, så de ”gamle” kan bare mel-
de sig. 

Det ville selvfølgelig også være godt, 
hvis der var nogen flere, der havde 
lyst til at stå for madlavningen.

Kom og prøv 

kylling i cho-

koladesovs
20 kr. pr. person over 

12 år - 10 kr. for 
børn under 12 år. 
Børn under to år er gratis

Invitér 

gerne na-

boen med

Vi har det rigtig sjovt sammen ....
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Af Henrik Jensen

 

 

 

Få tilsendt nye mærkater fra Det Kriminalpræven-
tive Råd ved at tilmelde dig nabohjælp-ordningen
Du kan tilmelde dig ordningen på www.nabohjælp.dk, hvor du også kan få gode råd til, hvordan du 
mindsker faren for indbrud og snyder tyven til at tro, at der er nogen hjemme.

I Hans Christensens ellers ud mærkede 
artikel i januarnummeret havde inds-
neget sig en lille men ikke uvæsentlig 
fejl om, at de nye nabohjælp-mærka-
ter bl.a. kan fås hos politiet, ligesom 
de gamle kunne (mærkater med de to 
tårne på). Det kan de altså ikke.

Tilmeld dig ordningen
De nye mærkater, som allerede ses på 
en del postkasser i kvarteret, får man 
tilsendt fra Det Kriminalpræventive 
Råd, efter at man har tilmeldt sig ord-
ningen på www.nabohjælp.dk

Advarsel til alle i nærområdet
Denne nye ordning indeholder anven-
delse af moderne hjælpemidler som 
edb- og sms-”alarmer”. 

Man kan således sende en advarsel, 
som når frem til alle i ens nærområde, 
som hver enkelt selv kan indstille via 
såvel email som sms; hvis man f.eks. 
ser mistænkelige forhold eller er be-
kendt med aktuelle indbrud. 

Det forekommer at være ret hurtigt og 
effektivt. 

For undertegnedes vedkommende vil 
sådanne ”præventive beskeder” fra 
70 andre, der bor inden for en radius 
af 300 meter fra min bopæl - dvs ca. 
én kvadratkilometer-  p.t. nå mig via 
email og på mobilen. Især det sidste 
er en hurtig og effektiv alarmering af 
de omkringboende.

Af de nævnte 70 tilmeldte er ca. halv-
delen i øvrigt kommet til i de seneste 
måneder.

Systemet med præventive beske-
der er endnu ikke brugt ret meget i 
praksis, hvilket vel harmonerer me-
get godt med, at det forekommer at 
være nogen tid siden, man har hørt 

om indbrud i området. Men mon ikke 
kendskabet til anvendelsen af det sy-
stem her i området har en vis præven-
tiv virkning?

Men det er naturligvis ikke i sig selv en 
tilstrækkelig sikring af ens ejendom.  

Få gode råd
Der er flere andre værktøjer indeholdt 
i www.nabohjælp.dk, som vi er nog-
le stykker, der allerede har haft god 
gavn af under ferie og andet fravær 
fra bopælen. 

Og andre beboere  i området kommer 
formentlig i den kommende tid med 
anden nyttig information om sikring 
af hus og hjem i praksis. 

Jeg har i årevis været vores, næsten 
eneste, repræsentant i SSP/Egebjerg 
samt i Ballerup Kommune.

Læserne af Egebjergbladet vil have 
bemærket, at jeg løbende har orien-
teret om arbejdet i dette vigtige fore-
byggende arbejde ifm. ungdomskri-
minalitet (Skole, Socialforvaltningen 
og Politiet), og de læsere, der har læst 
mine indlæg til ende vil have bemær-
ket, at jeg i de senere år har efterlyst 
nye interesserede personer i vores 
læserkreds til at tage over og eventuelt 
supplere i denne vigtige sag.

Værn om lav ungdoms-
kriminalitet i Egebjerg
Vi er heldigvis begunstiget af, at ung-
domskriminaliteten her er statistisk 
lav. Vi er forhåbentlig enige i, at det 

er værd at værne om denne gunstige 
position.

Nye med lemmer skal på banen
Derfor må nye familiemedlem-
mer fra vores dejlige ”ungdoms-
kriminalitetsfrie” område på banen, 
for at vi i dialog med skolen, ung-
domsklubben og forvaltningen fortsat 
kan værne om denne position.

Vi, der er involveret i SSP, ønsker 
henvendelser og deltagelse af ”næsten 
hvem som helst” fra området, men 
dog gerne fra familier, der har børn 
i den relevante aldersgruppe, dvs fra 
omkring 12-16-års-alderen.

Henvendelse skal rettes til: 
Egebjergskolens SSP - kontaktlærer, 
Gitte Krogh, gittekrogh@hotmail.com 
eller underegnede: hans.bal@live.dk .

SSP i Egebjerg har brug for dit engagement

Af Hans Christensen

Har du børn i alderen fra 12-16 år, eller har du lyst til at engagere dig i forebyggelse af ungdomskri-
minalitet,  så er det dig, SSP (Skole-Socialforvaltningen-Politiet) og de unge har brug for.
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I 15-20 år har der kørt busser rundt 
i vores område fra Københavns 
kommune til børnehaverne på 
Tranemosevej.  Busserne blev med 
tiden større og større, og der var ef-
terhånden tale om internationale tu-
ristbusser, ja endog dobbeltdækkere. 

Stor gene for beboerne 

Busserne kørte til stor gene for bebo-
erne og børn i Egebjerg Nord på vej til 
Egebjergskolen og andre institutioner. 
Grundejerforeningerne Egebjerghøj, 
Tranemosen og Egebjerglund-Nord 
har sendt mange skrivelser til kom-
munen om problemerne, men ingen 
løsning fremkom. 

En dårlig løsning
I sommeren 2013 foreslog grund-
ejerforeningen Egebjerghøj og kom-
munen, at Pileagervej skulle friholdes 
for busser, og de skulle køre ud af om-
rådet via Dyndsagervej. En meget dår-
lig løsning fordi, yderligere 30-40 par-
celler blev generet, og Tranemosevej 
ved børnehaverne blev ikke aflastet. 
Løsningen blev derfor nedstemt ved 
den efterfølgende høring. 

Fælles skrivelse til kommunen 
Vi var nogle stykker fra grundejerfor-
eningen Egebjerglund-Nord, der kon-
taktede formanden for Fællesudvalget 
for grundejer foreningerne i Ballerup 
Kommune, Hans Christensen. Han 
påtog sig at samle seks af de berørte 
grundejerforeninger, og der blev ud-
arbejdet en fælles skrivelse til kom-
munen om at få busserne helt ud af 
vores område. 

Kommunen accepterede forslaget og 
børnehavebørnene skulle sættes af på 
et sikkert sted ved Skovvej 420 m fra 
børnehaverne. 

Useriøs polemik førte 
til en ny løsning
Desværre blev der så meget polemik 
på et useriøst grundlag i pressen og i 
Københavns kommune, at det endte 
med, at busser op til otte meter ger-
ne måtte køre i området, og at afsæt-
ningspladsen ved Skovvej ikke skulle 
anlægges.

Tak for stor indsats
En stor tak til Hans Christensen for 
hans store indsats i sagen. Uden ham 
var vi ikke nået til den gennemførte 
løsning. Vi fik ikke busserne helt væk, 
men vi fik en løsning, der er meget 
bedre end den, vi havde.

Ti års kamp er slut
Stor tak til Hans Christensen, som har været medvirkende til, at 
vi fik begrænset buskørslen i vores område.

Af Leif Winther, medlem af Grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Ny køreplan for 
linje 142 og 145  
fra 1. marts

De nye køreplaner er tilpasset 
antallet af passagerer på de 
forskellige strækninger og i de 
forskellige tidsrum, så borger-
ne får den bedst mulige service. 

Linje 142 - ad Harrestrupvej videre ad 
Ballerup Boulevard til Skovlunde station og 
retur. Kører to gange i timen om dagen 
og en gang i timen om aftenen. 
Linje 145 - ensrettede rute fra 
Skovlunde st. – Ejbyvej – Åbyvej – 
Lundebjerg – Skovlunde st. Kører to 
gange i timen i dagtimerne mandag til 
lørdag, og én gang i timen om aftenen 
samt om søndagen. 
Mindre ventetid
En fordel ved de nye køreplaner er, 
at linje 142 og 145 vil være koblet tæt 
sammen. Når linje 142 ankommer til 
Skovlunde st., fortsætter den som lin-
je 145 – og omvendt. De nye kørepla-
ner vil også være tilpasset S-togene på 
Skovlunde st., så ventetiden mellem 
busserne og S-toget bliver mindre.

Ny bus til Herlev
I de nye køreplaner kører linje 145 
ikke længere til Herlev. Det skyldes, 
at meget få valgte bussen mellem 
Skovlunde og Herlev Bymidte/Herlev 
st. Det letteste vil derfor fremover 
være at tage S-toget.
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... og vær med til at videreføre 
Egebjergklubben
  Kom til generalforsamling den 12. marts 

Bliv en del af fælleskabet 

Egebjergklubben blev for mange år siden oprettet af en gruppe entusiaster, 
der havde et ønske om at samle beboerne omkring forskellige aktiviteter, der 
kunne give særlig værdi for den enkelte og for området som helhed. Klubben 
har med stor succes udviklet et enestående koncept, og det, der begyndte 
med nogle få aktiviteter, har udviklet sig til en lang række arrangementer 
for alle aldersgrupper. Deltagerne i klubbens aktiviteter lærer hinanden at 
kende, relationerne styrkes og venskaber opstår - det bidrager i høj grad til 
sammenholdet i kvarteret.

Har du lyst til at være med til at vi-
dereudvikle klubbens arbejde, lære 
nye mennesker at kende og give 
både dig selv og andre nogle rigtig 
gode oplevelser?

Kontakt  
Mette Raaschou-Nielsen  
40150980

Kontakt  
Mette Raaschou-Nielsen - 40150980

Tegning af Kirsten Seeberg


