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Leje af lokaler i Egebjerg Fæl-

leshus? 

Reservation af Fælleshuset kan ske 

torsdage kl. 20-21, når der er tors-

dagstræf. 

 

Når TorsdagsTræf holder lukket på 

grund af ferie eller arrangementer, 

kan man på 

www.egebjergfaelleshus.dk læse om, 

hvordan man skal forholde sig. Se 

under ”Regler for leje”. 

 

Priser for leje af Fælleshuset: 

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 

 

Husk at medbringe 150 kr. til reser-

vationsgebyr.  

 

Der udlejes ikke til ungdomsfester.  

 

Der er trådløst internet (WiFi) i 

Fælleshuset. Adgangskode udleveres 

i baren eller af den tilsynsførende. 
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EGEBJERG FÆLLESHUS 

Agernhaven 8, 2750 Ballerup 

post@egebjergfaelleshus.dk 

Annoncepriser 
Størrelse i mm Pris Farvetillæg Størrelse i mm Pris Farvetillæg 

42,5 x 60 

42,5 x 124 

88 x 60 

88 x 124 

 95 kr. 

 180 kr. 

 180 kr. 

 320 kr. 

 30 kr. 

 50 kr. 

 50 kr. 

 100 kr. 

58 x 188 

133,5 x 188 

 

320 kr. 

480 kr. 

 

100 kr. 

150 kr. 

 

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben,dk 

Foreninger og kontaktmulighederForeninger og kontaktmuligheder  

www.egebjergfaelleshus.dk 

  
Egebjergklubben 

Formand: André Westh;                  

bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

www.egebjergklubben.dk 

Blomstervennerne 

Formand: Elise Quottrup;  

frantsquottrup@outlook.dk 

Egebjerg Bridgeklub 

Formand: Dan Bartholdy;  

bibidan@webspeed.dk 

Egebjerg Billardklub 

Formand: Flemming Peters;  

lfpeters@youmail.dk 

Egebjerg og Omegns  

Ølbrygger & Vinmagerlav 

Oldermand: Leif Poll;  

l.poll@mail.dk 

Egebjerg Sportsklub 

Formand: Erik Neergaard;  

formanden@egebjergsportsklub.dk 

Foreningen til Pinsens  

bevarelse 

Præsident: Benny Lyng Rasmussen; 

Benny Lyng@youmail.dk 

Seniorklubben 

Formand: Flemming Adrian;  

fleve@webspeed.dk 

  DEADLINE 

 for august nr. 

24.07.2016 

MobilePay 
Egebjergklubben arbejder på at kunne modta-

ge betalinger via MobilePay 

Til det har vi brug for en smartphone 

Hvis der er nogen, som ligger inde med en 

gammel smartphone, som de vil donere til 

formålet, så giv os et praj på  

bestyrelsen@egebjergklubben.dk. 

Mvh. Kassereren 

Følg os på facebook 

 

 

Egebjerg Klubben 

Forside: Kirsten Seeberg. 

http://www.egebjergfaelleshus.dk/
mailto:post@egebjergfaelleshus.dk
mailto:bestyrelsen@egebjergklubben.dk


Egebjergbladet Egebjergbladet --  Bladet om vores EgebjergBladet om vores Egebjerg  

Den nye bestyrelse i Egebjergklubben, som står bag udgivelsen af Egebjergbladet, har talt om bladets udseen-

de og indhold. 

Vi syntes, at bladet selvfølgelig stadig skal indeholde de artikler og dagsordner, som alle de involverede grund-

ejerforeninger har brug for – Selvfølgelig med skyldig hensyntagen til bladets side antal og annoncører. Vi skal 

også fortsætte, med at interesseforeningerne har deres plads i bladet. 

Vi syntes samtidig, at vi meget gerne vil arbejde for at forny noget af indholdet i bladet, så det afspejler, at vi 

er mange forskellige aldre, som bor i det ”gamle” Egebjerg. Der er efterhånden mange børnefamilier, som er 

flyttet til, så vi nu (igen) har en hel del børn og unge i vores område. 

Dette vil vi arbejde på kommer til at afspejle sig i vores blad. 

Vi opfordrer derfor børn og unge og deres forældre til at skrive om det at leve i Egebjerg. Det kan være, at 

der er nogle børn, som gerne vil vise et billede af deres kæledyr og skrive et par linjer om det. Eller det kan 

være nogle unge, som gerne vil fortælle om deres interesser, f.eks. i en sport, at gå tur med hunden, eller 

hvordan de unge syntes, at det er at være ung borger i vores område. Ja måske kunne vi voksne og ældre bli-

ve lidt klogere på Egebjerg år 2016. 

På bestyrelsens vegne, André Westh (formand) og Frank Damgaard (næstformand), juni 2016 

PS. Skulle du får stor lyst til at skrive / sende billeder, så send til: bladet@egebjergklubben.dk  



Grundejerforeningen EgebjerglundGrundejerforeningen Egebjerglund--SydSyd  

- havde generalforsamling d. 17. marts 2016 

Og hvad skete der så der…?  Her er det korte af det lange.  

 (det helt officielle referat kan ses på vores hjemmeside, som er: egebjerglund-syd.dk ) 

 

Jens Brunsgaard (som formentlig er kendt via sit politiske liv og på det seneste også via Ballerup Radio) blev valgt til dirigent. 

 

Formandens beretning var en gennemgang af hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med af store og især små emner i det seneste år.  

 

Lerholmvejs udmunding i Syvendehusvej har gennem flere år været belastet af mange parkerede biler, hvoraf de fleste vist hører 

hjemme i ’nabobebyggelsen’ Egeløvparken,  Efter en lille ’høring’ af de berørte grundejere, har vi fået kommunen til at placere nogle 

Parkering Forbudt-skilte i starten af Lerhomvej. Det gør det langt nemmere at svinge ind på vejen.  

 

Foreningen er ejere af 2 små grundstykker, som vi egentlig gerne vil af med, idet vi mener, at en grundejerforening udelukkende 

skal bestå af medlemmer, der ejer en grund – og at foreningen derfor ikke selv skal være grundejer. Det er bare ikke så lige til at få 

grundene afhændet.  Så vi har dem stadig. 

 

Nabohjælp.  Vi har i fællesskab med vores naboforening Aagesdal placeret nogle skilte med Nabohjælp.  Meningen med dette er, at 

få tyve til at fravælge området, men især at være en konstant ’reminder’ til os om at tænke i ’nabohjælp-baner’.  Det er nok noget 

af det mest forebyggende vi har i dag.  Men hjælper det? 

 

Vi er også en del af det netværk der findes her i Egebjerg af grundejerforeninger.  Den næsten navnkundige Hans Christensen, er 

talsmand for Fællesudvalgt for grundejerforeninger i Egebjerg, og via ham har vi fx kontakt til Vejdirektoratet, for at få forbedret 

nogle detaljer fx krydset, Sortemosevej / Ring 4.  

 

Sammen med vores naboforening Aagesdal har vi en glimrende og ret billig snefejeordning. Men den traktor vi har, er nu moden til 

en udskiftning og under dette punkt fik vi forsamlingens accept til at bruge en del penge på en nyere maskine.  

 

Dette var blot nogle udpluk af hvad der blev talt om på vores generalforsamling.  Hvis du er interesseret, kan du læse mere og nær-

mere i det officielle referat på vores hjemmeside. 

 

Mvh Jørn Steen Jensen, Formand for Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd 

http://egebjerglund-syd.dk


Aller sidste chance…….Aller sidste chance…….  

Det er næsten en måned siden det sidste Egebjergblad udkom, og hvis du skulle have glemt at 

købe billet, får du en ekstra chance nu! 

Midsommerfest i Fælleshuset 

Som det er tradition, arrangerer Egebjergklubben fællesspisning og en hyggeligt samvær i Fælleshuset 

Sankt Hans aften torsdag den 23. juni klokken 

18.30 

Menuen bliver, som den plejer, flotte bøffer med kartoffelsalat, ta’ selv salatbord 

og flutes, og baren er åben med vin, øl og sodavand til de sædvanlige billige pri-

ser. Der bliver dækket bord og tændt op i grillerne, så alt er klar til, at du selv 

steger dine bøffer fra klokken 18.30. Når vi er færdige med at spise, kan I gå over 

til Fællesvirkes bål med båltale ved Teglværksøen klokken 21.00, hvis I har lyst til 

det. Baren vil være åben hele aftenen, så I kan kigge ind på vejen hjem til en hyg-

gelig sludder, selvfølgelig også selv om I ikke har deltaget i spisningen. 

Billetterne koster 80 kroner pr. stk., og de kan som sædvanlig købes i Egebjerg grillen, Egebjergvej 72 eller til Torsdags-

Træf i Fælleshuset fra klokken 19.30 

allersenest nu på torsdag den 16. juni. 

Velkommen til en hyggelig aften sammen 

med dine naboer – du kan jo også spørge 

dem, om de vil med, vi glæder os til at se 

jer. 

 

Bestyrelsen 



Manglende lys på gangManglende lys på gang––  og cykelsti ………..og cykelsti ………..  

…...fra Egebjergvang til Agernhaven mellem Egebjergklubben og Egebjergskolen. 

 

Første gang, jeg konstaterede den manglende belysning, var i slutningen af januar, men jeg tænkte, at det måtte nogen 

fra skolen eller de omkringliggende institutioner nok have meddelt kommunen, og gjorde derfor ikke mere ved det. 

 

Da jeg i slutningen af februar igen kunne konstatere, at der stadig ikke var noget lys på stien, tænkte jeg, at det måtte 

jeg da hellere gøre noget ved, så dagen efter anmeldte jeg det via kommunens hjemmeside. Her gjorde  jeg samti-

dig opmærksom på, at flere af lysmasterne var helt skjult af buske og træer, så selv om der kom lys i lygterne, ville det 

kun have en begrænset effekt for lyset på stien, når først træerne sprang ud til foråret, og jeg fik et autosvar for modta-

gelsen af min henvendelse. 

 

Jeg er et tålmodigt menneske, men da der sidst i april stadig ikke var sket noget med hverken lys eller træer, ringede 

jeg til afdelingen i kommunen, som står for belysningen og fik der oplyst, at en reparation af lamperne var nært forestå-

ende, så det ville være afsluttet i den første uge af maj. På mit spørgsmål til beskæringen af træerne, fik jeg det svar, at 

det havde deres afdeling ikke noget at gøre med, og jeg kunne ikke få noget klart svar på, om min henvendelse om det-

te, automatisk også ville gå til afdelingen med ansvar for beskæringen, men jeg skal nok til at anmelde det separat. 

 

Den 19. maj kunne jeg så konstatere, at der var kommet lys i flere af masterne, men der mangler dog stadig lys i 4 ma-

ster, og her den 30. maj er der stadig ikke sket mere med hverken belysning eller beskæring, så det må være på tide til 

et rette henvendelse til kommunen igen, for at høre nærmere til sagens forventede afslutning. 

 

Hvis I er vidende om, hvor der er nogle lamper, 

som ikke virker, må I hellere gøre kommunen 

opmærksomme på det snarest, så skulle der være 

en chance for, at de kunne være repareret inden 

den mørke tid sætter ind. 

 

Bjarne Andersen      

   

       billede af buske og en lampe………. 

Herre og damecykel sælges 

600 kr. 

sælges også hver for sig 

44 97 22 69 - 60 22 27 09 



Sæt kryds i kalenderen allerede nu!!Sæt kryds i kalenderen allerede nu!!  

Tirsdag den 27. september 2016 klokken 20.00,  

får Egebjergklubben besøg af det lokale  

Ballerup orkester Swing Kings med sangsolisterne  

Helen Ann og Niels Bull. 
 

Det bliver en festlig og sprudlende koncert, og der kommer 

nærmere orientering i de næste numre af Egebjergbladet, men vær opmærksom 

på, at det foregår en tirsdag. Du kan læse mere om orkestret på deres hjemme-

side  

www.swingkings.dk. 

Husk nu kalenderen, og vi glæder os til at se jer. 

http://www.swingkings.dk


Nyt om internet fra youSee i Egebjerg…...Nyt om internet fra youSee i Egebjerg…...  

Som noget nyt så tilbyder youSee internet uden også at binde kunden til at skulle have en ka-

bel-tv pakke. Hidtil har en internetforbindelse fra youSee været bundet til minimum grundpak-

ken, som pt. er 269 kr/md. 

Teknisk blev det muligt da youSee i februar lukkede de analoge kanaler, og flyttede rundt på 

de digitale kanaler. Nu kan der sættes et filter på ude i den grønne boks ved vejen så der ikke 

leveres ukodet-TV til kunden sammen med internet. 

I øvrigt kan nye kunder ikke længere få mellem-pakken og fuld-pakken fra youSee. Fremover 

er det grundpakken + pakke med valgfri valg af et antal ekstra tv-kanaler. Ulempen er, at de eks-

tra kanaler kun fås via en tv-boks eller med et kort + modul til TV’et. 

Her i det gamle Egebjerg er alternativer til internet over youSee-kabel (coax), enten  ADSL 

over telefonledninger (kobber), eller mobil bredbånd. Og i visse områder af Egebjerg, specielt det nordlige op til Kaste-

bjergvej har vi med ADSL kun det nogle ville kalde ”smalbånd”. Jeg har indtil nu med ADSL i praksis haft ca. 3-4 Mbit/s 

download, og med lidt held  0,8 Mbit/s upload. Det er dog langt over de 256 kbit/s jeg startede med da ADSL var nyt. 

Men 3-4 Mbit/s er vist omtrent det maksimale de gamle kobberledning kan trække her på vejen. 

Det andet alternativ er mobil bredbånd, dette er dog ikke ideelt til mit brug da der er 

begrænsning på den månedlige trafik. Og til mit brug med hjemmesider, servere og back-

up, er der også nogle andre tekniske småproblemer med mobil bredbånd. 

Så jeg har længe ventet på alternativer. Fiber blev desværre ikke til noget efter DONG 

opslugte NESA, da DONG ikke var interesseret i at nedlægge fiber samtidig med el-

ledninger. Faktisk købte TDC fiberforretningen af DONG, så der ikke skulle komme me-

re konkurrence. 

I marts sendte youSee en brochure og tilbød internet over kabel uden TV-binding, og 

endda uden oprettelsesgebyr i tilbuddet. Så jeg tilmeldte mig omgående. Jeg var dog klar 

over at jeg ikke havde youSee-kabel ind til huset, så der skulle nedgraves kabel. Heldigvis vidste jeg præcis under hvil-

ken sten ved indkørsel/fortov som kablet endte, dengang TDC/youSee nedgravede kabler til kabel-TV, for 16-20 år si-

den. 

Jeg fik en tid den 20. april, hvor en tekniker ville komme forbi. Den 20. april om morgenen gravede jeg ned til kablet 

der endte i indkørslen så dette var klar. Jeg havde også fået indkøbt 5 meter kabelrør så kablet kunne beskyttes bedre i 

jorden, og eventuelt gøre det lettere at trække andre kabler, hvis det en dag skulle blive nødvendigt. 

Teknikeren forlængede kablet så det kunne nå ind i kælderen, og vi testede lige at forbindelsen virkede, inden han 

kørte igen. Så var det min tur til at optage sten og opgrave indkørslen. Jeg blev færdig sidst på eftermiddagen med ned-

gravning af kabelrør med kabel, og næste formiddag fik jeg lagt sf-stenene på plads i indkørslen. Så var det værste over-

stået. 

Kabel-internet boksen fra youSee er med trådløst internet (WiFi), og den bedste place-

ring til dette er ikke i kælderen, men helst et centralt sted i huset, f.eks. ovenpå klædeska-

bet i gangen, så det trådløse signal kan modtages bedst muligt i hele huset. Så jeg måtte 

trække et kabel derhen. 

Og nu har jeg ”bland-selv” internet fra YouSee med hele 100/20 Mbit/s (eller 80/40 

eller 60/60), det er virkelig en forskel fra 3/0,8 Mbit/s ! 

 

Frank Damgaard 



Forskellige måder at få internet på i Egebjerg…..Forskellige måder at få internet på i Egebjerg…..  

ADSL, dvs. over de gamle telefonledninger. Enten direkte fra TDC, eller de selskaber der tilbyder ADSL internet over 

TDC’s ledninger. (f.eks. fullrate, telia, telenor, …….). Desværre med noget ”langsom”  hastighed i dele af det gamle 

egebjerg.  Det gør det bl.a. dårligt egnet til streaming af TV. 

Mobil bredbånd. Disse løsninger behøver ikke at være med USB-dongle til PC, men kan også være med trådløs rou-

ter. Nogle af disse routere fås endda med batteri så de kan bruges mobilt, og f.eks. tages med til sommerhus. Ulem-

pen er begrænsning i trafik/download, så skal internet forbindelsen bruges til TV-streaming kræver det en dyrere 

pakke med mere trafik (gigabyte pr. måned). 

Kabel (coax) fra youSee , med eller uden TV pakker. Uden TV tilbyder youSee bredbåndspakker fra 249 kr/md. Der 

er også kommet selskaber der nu tilbyder internet via youSee kabel, f.eks. har Hiper.dk  allerede været ude med re-

klame om internet til 199 kr/md. 

              Af Frank Damgaard 

  

Honning 
Sommer 2015  -  20 kr. 

Sensommer 2015, lidt mørkere—25 kr. 

Ca. 450gr pr. bæger 

 

Frank Damgaard  

28110142 / 44971020 

Kastebjergvej 26A 

  

  

Cykel til salg 

Crescent Maja,sort svensk cykel med meget 

lav indstigning.  

Rustfri,indbygget dynamolygte, brede dæk. 

God skovcykel-3 indvendige gear. Har tilhørt 

Thomas og er meget lidt brugt. 

Nypris ca 6000 ,- 

Sælges for 1500,- 

 

Kirsten Seeberg Pæremosevej 9 

Her får I et billede, vist nok af en lille musvitunge, 

som nok er blevet lidt træt på sin første flyvetur, 

så den landede på vores plæne, men fløj dog vide-

re efter ca. 10 minutter. 

Bjarne Andersen. 



 

OBS! OBS! TorsdagsTræf holder sommerferieOBS! OBS! TorsdagsTræf holder sommerferie  

Sidste Torsdagstræf før ferien er midsommerfesten torsdag den 23. juni. 

 

Vi åbner igen torsdag den 18. august med grillaften. 

Allerede torsdag den 25. august – sidste torsdag i måneden, er der som sædvanlig 

familiespisning.  
Der kommer nærmere orientering i næste nummer af Egebjergbladet 

 

Det berører også lokaleudlejningen   
Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden henvises til Fælleshusets hjemmeside 

www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje. 

Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan henvendelse rettes til Christian 

Sørensen på telefon 3028 8053. Hvis du har spørgsmål om nøgleudlevering eller andet, kan der også rettes 

henvendelse til Christian om dette. 

Vi ønsker alle en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. 

På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne 

André Westh, formand for Egebjergklubben 

Christian Sørensen, formand for Fælleshuset 

Vil du også af med din allergi? 
Kan fjernes uden brug af medicin. 

Få 25% rabat 

Bjarne Geertsen 

Kastebjergvej 19 

www.tankecoach.dk 

Kirsten Seebergs elg kan være et 

farligt bekendskab….. 

læs blot  nærmere på næste side,….. 

http://www.egebjergfaelleshus.dk


Uheld på Pæremosevej!Uheld på Pæremosevej!  

Fredag før pinse var min nabo parat til ferie med tag-boks mm. Bilen holdt ved fortovskanten. Den dag var 

Nordbuen spærret, så vi havde en del fremmed trafik på vejen, da Egebjergvej jo har buler og fartbegrænsning 

og derfor ikke er så tillokkende at køre på som Pæremosevej!!! 

Pludselig blev naboens bil torpederet efter at være skubbet 4-5 m –og lidt ind på fortovet(!!) Den blev total-

skadet. 

Chaufførens forklaring var, at han skulle se på min elg! 

Han var ellers blevet orienteret, og skulle bare have benyttet bremsen. 

Dette er endnu en opfordring til at blive ligestillet med de andre meget trafikerede veje i området  

— max 40 km/t                              Kirsten Seeberg 



Til kalenderenTil kalenderen  

  
Juni 

 

Torsdag 23.06 Midsommerfest 

 

Juli 

Søndag  24.07 Deadline Egebjergbladet 

 

August 

Torsdag 18.08  Torsdagstræf åber efter ferie med Grillaften 

Torsdag 25.08 Familiespisning 

 

September 

Tirsdag 27.09 Jazzaften med Swing King  

Torsdag 29.09 Familiespisning 


