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højhuse 
på Egebjerggaard.……....? 

BORGMESTER BURCHARDT SIGER NEJ 

Foranlediget af forespørgs- 

ler fra beboerne, et læserbrev i 

EGEBJERGBLADET samt artikler i 

lokalaviserne besluttede besty- 

slsen for Egebjergklubben sig 

.11 at bede om et orienterende 

møde med borgmester Burchardt. 

Mødet blev afholdt lørdag 

den 26. september, og hr. borg- 

mester Burchardt indledte sin 

redegørelse med 

gældende areals 

Da området 

til mellemzone, 

en omtale af på- 

"historie". 

blev overført 

besluttede den 

daværende ejer sig til at sælge, 

men desværre kunne kommunen ikke 

træde ind som køber på grund af 

en anstrengt økonomi. Jorden 

blev solgt til HØM, der ville 

bygge 300 parcelhuse, som skulle 

stå færdige lå år efter. 

Derefter understregede borg- 

mesteren grundene til, at kommu- 

nen havde medvirket til, at det 

sociale boligselskab KAB overtog 

arealerne efter HØM:   

Det sociale boligbyggeri 

havde hidtil været henvist til 

mindre attraktive områder. Nu 

var her en mulighed for at råde 

bod på dette. 

Af hensyn til kommunens for- 

pligtelser mod et sådant kommen- 

de boligområde ville KABs planer 

passe bedre ind i kommunens øko- 

nomiske muligheder. De første af 

KABs lejligheder er færdige om 

ca. 24 år fra dato - de sidste 

om 5 år - mens HØMsS som sagt 

ville være betydeligt hurtigere 

færdige. 

Desuden vil de første af KABs 

lejligheder (25-30%) være for en- 

lige, hvorimod HØMS villaer ville 

betyde et for stort pres på sko- 

lerne. 

Presset af boligsøgende i 

kommunen er særlig stort for de 

enliges vedkemmende, og her tæn- 

kes ikke på folkepensionister, 

men snarere på fraskilte og ugif- 

te. 

EN SMUK BEBYGGELSE 

Videre, fortsatte borgmeste- 

ren, følte han sig overbevist om, 

at det nok skulle blive en smuk 

bebyggelse, som ikke ville volde 

de øvrige beboere gener. Han var 

ikke stemt for 16-etagers højhu- 

se, men mente nok, at nogle en- 

kelte etagehuse, trukket ind midt 

på arealet, ville bryde en ellers 

ensartet arkitektonisk flade. 
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Desuden ville disse etagehuse gø- 

re det muligt at lægge større, 

samlede grønne områder ind i be- 

byggelsen. Gårdhuse havde i 

degården vist sig at være den fo- 

retrukne bebyggelsesform blandt 

kommunens indbyggere. Terrasse- 

huse kunne også indgå i planerne, 

samt evt. kollektiv-bebyggelse. 

Etagebyggeriet for enlige vil væ- 

re det først færdiggjorte. 

Borgmesteren omtalte, at 

blandt Lundegårdens gårdhuse var 

95 halvandenrums for enlige, og 

på det tidspunkt hvor disse blev 

Lun- 

udlejet, kunne man yderligere 

have besat 200 huse fra kommunen. 

Desuden viser det sig, fordi 

skilsmissernes antal er meget 

stort, at de enliges boligproblem 

bliver større og større. 

Der var derefter lejlighed 

for bestyrelsen til at stille 

spørgsmål til borgmester 

Burchardt. 

ER DER SKOLER NOK? 

Det første gjaldt behovet 

for skoler i området og især E- 

gebjergskålens videre skæbne. 

Hr. Burchardt svarede, at denne 

skole var planlagt som en flek- 

sibel skole, hvor man uden vide- 

re kunne sætte ind med undervis- 

ning på ethvert alderstrin. Da 

man endvidere påtænkte at lade 

en del af Digterparkens børn gå 

på Egebjergskolen, ville dette 

betyde en hurtigere udbygning af 

skolen. Kommunens egen arkitekt- 

afdeling ville i fremtiden pro- 

jektere skolerne, hvilket betød 

en væsentlig billiggørelse. Ege- 

bjergskolen skulle udbygges i 

lighed med Rugvængets skole. 

På bestyrelsens betænkelig- 

heder med hensyn til den høje 
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klassekvotient (p.t. 30 i mange 

tilfælde) svarede borgmester 

Burchardt, at med de moderne 

undervisningsmidler nu til dags 

var klassekvotientens størrelse 

uden afgørende betydning. 

OG UNGDOMSKLUBBER? 

Bestyrelsen spurgte deref- 

ter, om KAB ville indrette ung- 

domsklubber og lokaler for andre 

fritidsaktiviteter, så at man 

undgik de vanskeligheder, man f. 

eks. havde i Hedeparken, fordi 

disse faciliteter kom længe ef- 

ter, at beboerne var flyttet 

ind. 

Hr. Burchardt svarede, at 

disse ting ville komme samtidigt 

med bebyggelsen og understregede, 

at HØMs 300 villaer ikke ville 

have fået disse faciliteter. 

I øvrigt fortalte borgmeste- 

ren, at der for tre år siden hav- 

de været en plan - fra en privat- 

mand, der ville etablere gårdhuse 

på arealet, men på dette tids- 

punkt var man ikke interesseret 

i privat udlejningsbyggeri, og 

når man nu konverterer, er det en 

betingelse, at et socialt bolig- 

byggeri overtager grundene. 

Prisen - kr.42 pr. kvadrat- 

meter er fra en almen betragt- 

ning rimelig, mente hr. Burchardt. 

LASTBILER MED BYGGEELEMENTER 

Der blev spurgt, om der vil- 

le blive oprettet en særlig byg- 

gevej til Egebjerggård-området, 

således at den tunge trafik med 

byggeelementer kunne gå uden om 

villakvarteret i Egebjerg. Dette, 

kunne borgmesteren bekræfte, vil- 

le ske i forbindelse med Pileager- 

vejs forlængelse til Ringvejen. 

HVAD MED BUTIKKER? 

Et spørgsmål om fornøden bu- 

tikskapacitet besvarede hr. 

Burchardt med, at der var afsat   

rigeligt med plads til butikker 

til både det gamle og det nye bo- 

ligområde. 

Borgmesteren oplyste i øv- 

rigt, at der er projekteret en 

vej fra teglværket i en bue til 

Pileagervej. Mellem den og det 

grønne område mod syd skal IBYCO 

opføre kædehuse. 

Der blev desuden spurgt om, 

hvorfor man strækker færdiggørel- 

sesterminerne, når der er så lang 

en venteliste. Svaret var, at 

det var af økonomiske årsager, 

men selvfølgelig var det ønskvær- 

digt, at der stod færdige huse 

til næste år. "Vi må holde igen 

for at mindske presset på de 

offentlige institutioner", sagde 

borgmesteren. 

KAN DET LAVES OM? ON 

Videre spurgte man, om en be- 

boeropinion i Egebjergkvarteret 

mod det kommende byggeri kunne 

forårsage ændringer heri, og 

borgmesteren svarede, at så læn- 

ge planerne ikke var endelige, 

kunne der naturligvis foretages 

ændringer - men der skulle 

tungtvejende grunde til. 

Bestyrelsen var interesseret 

i at vide, om der på den udbyg- 

gede Egebjergskole var mulighe- 

der for sportslige fritidsakti- 

viteter for voksne, og hertil 

kunne borgmesteren svare, at man 

arbejdede med planer om gymna- 

stikhaller på tre sædvanlige 

gymnastiksales størrelse, med 

sidelokaler til bordtennis etc., 

så at den konventionelle gymna- 

stikundervisning kunne afløses 

af valgfrie boldspil m.m. for 

op til flere skoleklasser ad gan- 

gen. Skolerne skulle i det hele 

taget helst anvendes fra k1.8-24, 

så der ville blive store mulighe- 

der for alle kvarterets beboere. 

Mødet med borgmester Burchardt 

forløb i en "venskabelig og hjer- 

telig atmosfære" - selv om han 

R. BJERG LAURITSEN 

KØBMANDSGÅRDEN 
EGEBJERGVEJ 70 
TELF. 97 10 32 

AVEJENS KOLONIAL 
AVEJ 30 
TELF. 98 41 32    



( "remme med mødeplanerne, da vi 

var kommet og "havde stukket ho- 

vedet i løvens gab", som han 

selv udtrykte det. 

Vi håber, at dette referat 

vil sætte læsernes tanker i 

sving, og redaktionen har med 

det samme bestilt en endnu større 

brevsprække....... 

OFFENTLIGT, TVÆRPOLITISK MØDE 

Skulle De for resten have lyst 

til at høre andre politikeres 

syn på Egebjerggård-planerne, så 

er der lejlighed til det på Ege- 

bjergskolen, mandag d.19 oktober, 

hvor en gruppe beboere fra Nysø- 

vang-kvarteret, på den anden side 

af Skovvej, har arrangeret et 

tværpolitisk møde. 

Faktisk tog de Egebjergklub- 

ben på sengekanten og var langt 

vågnede op, og da vi ikke tror, 

at det er en god idé at lave to 

offentlige møder om samme emne, 

må vi henstille til de interesse- 

rede, at de møder frem, selv om 

det for en gangs skyld ikke er 

Egebjergklubben, der står som 

arrangører..... Se i øvrigt annon- 

cen 

  

SPORT 
SVØMNING FOR SMÅBØRN 

Vi fik henvendelse om at prøve 

at etablere svømmeundervisning 

for mindre børn, og vi syntes, 

det var en sjov idé. 

Desværre viste det sig, at der 

kun var 2 x I time ledig på dår- 

lige tidspunkter, og at bassi- 

nerne var for dybe til børnene. 

Desuden skulle man skam stille 

med egen svømmelærer og betale 

for leje af bassinet. 

Sådant kan vi ikke klare. Men 

uden at ville lave gratis rekla- 

me, så kan vi da komme med en 

idé. 

Herlevbadet ligger på Krogestyk- 

ket 12 - og bus 152 går næsten 

lige til døren. (Stå af ved fod- 

gængerovergangen, lige efter at 

markerner er holdt op på Hjorte- 

springvej). Ved rabatbilletter - 

koster det kr. 3,30 for voksne 

og kr. 2,- for børn. 

TENNIS 

Det begynder at hjælpe. Ved ener- 

gisk indsats fra Egon er der nu 

33 tennisspillere, der vil spil- 

le i kvarteret. 

Formentlig er det bedst at lade 

tennisspillerne danne deres e- 

gen forening, således at man er 

tilskudsberettiget for drifts- 

omkostningerne m.v. - den dag 

hvor den første bane ligger klar. 

Egebjergklubben vil derfor ind- 

kalde de tilmeldte til en aften, 

hvor man kan vælge formand etc. 

-antageligt i løbet af november. 

Derfor, hvis De vil være mad 

fra starten, så kan De endnu nå 

at ringe 97 24 21. 

Tænk lige over, at de der ikke 

er med fra start antagelig må 

vente med at spille tennis "hen- 

ne om hjørnet", til der kommer 

interesserede nok til bane num- 

mer 2. 

  

Hvis der er interesse, kan Ege- 

bjergbladet formidle kontakt 

til en fælles ugentlig tur med 

ungerne - og sågar måske skaffe 

en svømmelærer til betaling på 

delebasis. 

PS! Herlevbadet er åbent mandag- 

fredag kl. 14-21, lørdag 9-16. 

Billetsalget lukker én time før. 

ses) ere 

  

  

iNNONCE 
BEBYGGELSEN PÅ YEGEBJERGGARDS” 

JORDER, 

HVAD MENER DE? PARCELHUSE - ETA- 

GEBYGGERI ? 

OFFENTLIGT MØDE AFHOLDES 

MANDAG DEN 19, OKTOBER KL, 1930 

PÅ EGEBJERGSKOLEN, MED DELTAGELSE 

AF: 

  

BORGMESTER K, BURCHARDT 

K. ENGGAARD 

H,. KNUDBY 

AA SØRENSEN 

DEN KONSERVATIVE DEBATKLUB     

TEMAS KONCERTGRUPPE 

ARRANGERER : 

MUSK 

MUSIKAFTEN 

MANDAG D, 9. NOVEMBER, KL. 2000 
  

PÅ BALLERUP GYMNASIUM. 

Operasanger 

TONNY NUPPENAU ( nu Landy) 

Operasangerinde 

TOVE HYLDGAARD 

synger sange, romancer og operette 

akk. af pianistinden EVA MEILE. 

Billetter a kr.8,-. Forudbestil- 

ling på tlf. 97 36 04 

PS. Hvis De er interesseret i 

at være med til at planlægge kom- 

mende koncerter, så ring! 

« 

Hare fru Jensen. 

EL- kanfuret gik 4 

Alykker, må geg nin- 

gede bil Hferlespnig. 
Huden, dy hen 

nl 

ham — 248514 og 

høre, hvad der vær 

4 Vejere, (Jeg drer 

møk, ad der var 

Mette   
 



BEBYGGELSEN I HERLEV. MEDDELELSER FRA GRUNDEJER- 
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hvornår det indtegnede butiks- 

center kan benyttes, så at vi 

får lidt flere slags butikker, 

end dem vi har. Når vi ved, 

hvilke butikker og hvornår, kom- GRUNDEJERFORENINGEN EGEBJERGLUND 

mer vi tilbage til sagen. SYD 

P. Asmussen 
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AAGESDAL GRUNDEJERFORENING. 
  å Sand 

æn På forårets generalforsam- 

ling er der sket ændringer i be- 

styrelsens sammensætning på OA 

grund af A. Poulsens bortrejse. 

Bestyrelsen er herefter: 

    sp
 

a
l
 

L 

    F 

formand: G. Hvidkjær Johannsen 
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(3 sekr. Poul Jensen 

Pæremosevej 57   

Poul Jensen 

Birkemosevej 8 

Kaj Rasmussen 

Pæremosevej 61   
Kontingentet blev fastsat 

til kr. 35,- halvårligt og opkræ- 

ves i april og oktober. 

G. Hvidkjær Johannsen    



  

SKYDEVÆGGE I KIRKEN 

Med glæde har jeg konstate- 

ret, at menighedsrådet agter at 

forbedre den kirkelige betjening 

af Ballerup Nord. 

Efter EGEBJERGBLADET at døm- 

me er der delte meninger om glæ- 

den, hvad der kan forbavse mig, 

når jeg går ud fra, at 95 % af 

befolkningen herude er medlem af 

folkekirken, og alle forældrepar, 

ved deres børns dåb, siger ja 

til at opdrage dem i den kristne 

børnelærdom. 

For mig personlig var det 

fik en bygning, 

der var i brug alle ugens syv 

dage. Jeg tænker mig det udfor- 

eller 

ønskeligt, om vi 

met som et "kulturhus" 

"medborgerhus", hvori var en 

kirkesal, og denne blev kun be- 

nyttet som sådan. 

Adskilt fra kirkesalen med 

en skydevæg skulle være et andet 

lokale, der i almindelighed be- 

nyttes til andre formål (f. eks. 

filmforevisning, foredrag, kon- 

certer el. lign.), men ved lej- 

ligheder, hvor der var behøv for 

det, lægges til kirkesalen. 

I dette kulturhus kunne der 

også være bibliotek og lokaler 

til andre formål. Det er jo al- 

bladet ytret for- 

skellige ønsker. 

Jeg er af den mening, at 

et sådant "hus" vil skabe en bed- 

re ramme om kirkens arbejde, end 

en almindelig kirke vil. Det vil 

så være op til præsten og dennes 

medarbejdere at skabe en kirke, 

  

lerede her i 

der var for alle, en kirke der 

arbejdede også om hverdagen. 

Karen Nielsen.   

HVAD KOSTER DET - OG HVEM BETALER 

Måske var det på sin plads 

at gøre os klart, hvad det er, 

vi taler om - belyst med tørre 

tal og fakta. 

Statsregnskabet for 1967/68 

Indkomne kirkeskatter 220 mill. 

Kirkeministeriet 7" 

Tilskud til præ- 

steløn m.v. 

Vedligeholdelse af 

kirkegårde 2 " 

333 mill. 

104 " 

kirker, 

Folkekirken koster altså sam- 

fundet 333 millioner kroner om 

året, hvoraf dens medlemmer be- 

taler 220 millioner i kirkeskat. 

Resten - 113 millioner - fordeles 

også på ikke-medlemmer af folke- 

kirken. 

Ved menighedsrådsvalget i novem- 

ber 1965 stemte 18,3% af de stem- 

meberettigede i hele landet. I 

hovedstadsområdet var procenten 

7,9 

95% af befolkningen er med- 

lemmer af folkekirken, men unaer 

en statistisk undersøgelse sva- 

rede 79,4%, at de var "kristne". 

Kun 26,4% hævdede at være 

giøse". 

Socialforskningsinstituttet 

spurgte om, hvor mange der regel- 

kirke, 5% 

"reli- 

mæssigt gik i svarede 

ja. 

En faktisk optælling af de 

kirkebesøgende gannem en længere 

periode i Københavnsområdet vi- 

ste, at kun 1,7% var til stede i 

kirkerne. Altså ville flere ger- 

ne i kirke, hvis det ikke var 

så besværligt at komme tidligt 

op 0.s.v. 

På den anden side ville 

72% melde sig ind i folkekirken, 

hvis noget sådant blev nødvendigt 

(Men det forudsatte sikkert, at 

indmeldelsesprocessen ikke var 

for besværlig). Over hele 1an- 

. Åb 
det ville 18% ikke melde sig ind. 

(I hovedstadsområdet var der 

hele 30% nej-sigere). 

Ude på landet lytter 44% 

altid til radiogudstjeneste, i 

København med omegn kun 10%. 

Så det gælder altså ikke 

alene globalt, men også inden 

for Danmarks grænser, at jo læn- 

gere østpå vi 

står Vorherre. 

Tallene er hentet fra Stati- 

kommer, jo svagere 

stisk Årbog og fra Per Salomon- 

sen "Religionssociologi". 

Niels Bjerre Andersen 

  

KIRKE - HVORFAR DET? 

Her på "overdrevet" bør vi 

vel føle os stolte og taknemlige 

over, at nogle af "de folkevalg- 

te" pludselig tænker på os og 

vil berige os med en kirke. Hid- 

til har kun skattevæsenet vist 

os større interesse. 

Nu er der jo jo normalt 

lang tid mellem planlægning og 

udførelse - 10-20 år - så måske 

burde vi slet ikke tage stilling 

til spørgsmålet, - men alligevel. 

Hvad i alverden skal vi 
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med en "kirke, der vil komme til 

at ligge, om muligt, endnu mere 

ubekvemt for os herude end de 

eksisterende? 

Fra Egebjergvej er der nøj- 

agtig 5 minutters kørsel med bus 

til Ballerup Kirke, og endnu 

kortere til Skovvejens Kirkesal. 

Ydermere er kirketiden det ene- 

ste, 152s ankomsttid passer til. 

Hvis jeg har forstået det 

hele rigtigt, er konfirmationen 

den eneste tid, 

lidt plads i kirken, men man 

bygger vel ikke kirker efter 

spidsbelastning? 

Skovvejens Kirkesal kan man 

ikke bruge som kirke, fordi den 

er bygget sammen med krematoriet. 

hvor der er for 

Hvorfor ikke? Man kan da udmærket 

bruge kirker, hvor det vrimler 

med begravelser under gulvet, i 

sidekapeller o.s.v. 

Pastor Rosenberg skriver, 

at kirkerummet ikke kan bruges 

til hvad som helst. 

ikke - men ugen efter læser man 

i de lokale blade, at man efter 

indvielsen af Grantoftens Kirke 

Naturligvis 

havde klappet alteret sammen, og 

så havde man - jeg husker ikke 

udtrykket - men et "receptions- 

lokale" 

Fra min barndom er der et 

specielt billede, der står fast 

i min erindring. 

er vist dækkende, 

En vintersøndag 

formiddag med sne og klart sol1l- 

skin ser man ud over landskabet 

sorte pletter bevæge sig to og 

to. Det er folk på vej til kirke, 

og de havde fra 5 - 7 kilometer 

at gå, men i kirke skulle de. Om 

det var af trang til at komme i 

kirke eller for at træffe andre 

mennesker og høre nyt udenbys 

fra, skal jeg lade være usagt, men 

de gik altså. 

Folk fra Ballerup overdrev 

har sikkert også gået til kirke 

TI hine tider, og skulle de nuvæ- 

rende beboere herude fra føle 

trang til at komme i kirke, har 

vi altså en direkte bus et kvarter 

før kirketid, 

skulle være rigeligt kirkelig 

- og mon ikke det 

service for os? 

G. Hvidkjær Johannsen. 

  

HOBTOPOA == HOBOCTIMA 

Under vor sidste telefonsam- 

tale med borgmester Byprrapart i 

Novgorod, berettede denne for os, 

at der nu skulle opføres et parti- 

hus i byens nordlige del. 

Ganske vist var det ikke al- 

le beboere - ja måske endda de 

færreste - der ønskede huset, men 

når nu 95% af dem var medlemmer 

  

Klan Bedste 

SFovalilet 

af partiet, så var det mindre væ- 

sentligt, at kun 1,7% kom regel- 

mæssigt til møderne. 

Vi kunne jo svare ham, at vi 

i Egebjerg havde et lignende pro- 

blem. 

Så beklagede han sig over, 

at radioens højttaler på torvet 

ikke kunne høres ude i periferi- 

en. Men her kunne vi med triumf 

i stemmen fortælle ham, at gik 

vi ud i haven en søndag efter- 

middag med solskin, så kunne vi 

høre ikke færre end tre forskel- 

lige programmer på én gang - 

endda uden at åbne for vores egen 

radio! 

Den kunne han ikke stikke. 

  Ade 

ST. Hansen 
EGEBJERGVEJ 72 

Slagtarme 

tif. 97 29 24     
Planter til Deres have 

HJORTBORG PLANTESKOLE 
Skinderskovvej 27 

Herlev" 

Til. 941164   
  

KURSER PÅ EGEBJERGSKOLEN 

Følgende kurser m.v. kom i gang: 

FOF (tlf. 97 07 03) 

syning: mandag 19-22 (16 tilm.) 

onsdag 15-18 (18 tilm.) 

AOF (tlf. 94 77 44) 

gymnastik for 7-9årige 

tirsdag 15-17 (14 tilm.) 

oliefyring 

tirsdag 19-22 (15 tilm.) 

Hold Dem i form 

tirsdag 19-20.30 (16 tm.) 

jazzgymnastik 

onsdag 18-19.30 (30 tilm.) 

(dubleres) 

bridge 

onsdag 19.30-22 (18 tilm.) 

afspænding for damer 

torsdag 18-19.30 (slås 

sammen med eftm.hold) N 

Egebjergklubben 

musikalsk legestue for 4-6årige 

onsdag 15-16.30 (16 tm.) 

onsdag 16.30-18 (11 tm.) 

Enkelte hold har mulighed for y- 

derligere tilmeldinger. Endvidere 

er vi bekendt med, at der stadig 

arbejdes på at få en diskussions- 

gruppe i gang. 

Børnepasning i forbindelse med 

eftermiddagskurserne fik kun 8 

tilmeldinger, som derfor alle 

måtte henvises til pasning på pri- 

vatadresse. 

ERR 

TAK til lærerne på Egebjergskolen 

for en hyggelig weekend 

Forældrenv 
SzzmærsemrnrnerrrnnnrnerennnnnenntEEEEEe 

EGEBJERGBLADET redigeres af de 

sædvanlige: asmussenadrianbjerre- 

andersenquistjappeogmedvelvillig- 

bistandafdortebjørnvig. 

I dette nummer har vi måttet 

udskyde 48 spalter annoncer, og 

vor bankier og veksellerer har 

måttet opgive at investere de 

mange frivillige bidrag til bla- 

dets drift - for ikke at trykke 

fondsbørsens kurser. 

Annoncører kan - trods alt 

prøve at ringe på 97 49 44, 

hvorefter vor flyvende akkvisi- 

tionschef, Peter Asmussen, skal 

se, hvad han kan gøre. 

Fodformede indlæg kan indtele- 

foneres på 97 18 29, eller sen- 

des til Tranemosevej 54.



STORE PLAN 
HVA' ER NU 

Først et par linjer om det, vi 

allesammen ved om Egebjergkvar- 

teret: Egebjerg består i dag af 

ca. 500 parcelhuse, en skole og 

en Lilleskole, posthus, 2 køb- 

mænd, en slagter, en bager samt 

en trikitageforretning og en da- 

mefrisør. Desuden har vi 6 grund- 

ejerforeninger, som gør og har 

gjort hæderlige anstrengelser 

for at få området forsynet med 

vand, lys, kloak, veje o.s.v. 

EGEBJERGKLUBBEN, som er en indi- 

rekte udløber af grundejerfore- 

ningerne, har til formål at ska- 

be aktiviteter for børn og unge, 

samt formidle' kontakt mellem 

kvarterets beboere. 

Som det er de fleste bekendt, 

efteråret 1969 en 

ungdomsklub - den har foreløbigt 

til huse i kælderen på "Den 1i1l- 

le skole" - og vi er naturligvis 

glade for den velvilje, man her 

har vist over for ungdomsklubben, 

men det er trange kår med ind- 

startede vi i 

skrænkede udfoldelsesmuligheder. 

Spørgeskemaerne fra i foråret 

viste også - ud over hvad jeg 

vil komme ind på senere - et 

stort behov for og ønske om en 

fritidsklub (for skolesøgende 

børn). Mulighederne for oprettel- 

se af en sådan undersøger vi for 

øjeblikket, men her er problemer- 

ne jo nok størst med hensyn til 

lokaler. 

Mine indledende bemærkninger om 

kvarteret skulle blandt andet 

fortælle, at der ikke er "mange" 

faciliteter til rådighed, hver- 

ken for yngre eller ældre ege- 

bjergboeres fritidssysler. Spørge- 

skemaerne gav også tydeligt udtryk 

DET FOR HOGET? 

herfor, idet der var ønsker om 

mange andre former for fritidsak- 

tiviteter. 

På denne baggrund nedsatte Ege- 

bjergklubbens bestyrelse et ud- 

valg ("Store Plan Udvalget"), og 

med strøtanker om at samle alle 

ønsker under samme "tag" gik ud- 

valget i arbejde. 

Generelt kan siges, at bestyrel- 

sens møde med borgmesteren om 

Egebjerggaardbebyggelsen natur- 

ligvis også var af interesse og 

betydning for Store Plan Udval- 

gets arbejde. 

Som det fremgår af referatet an- 

detsteds i bladet, forventes det, 

at KAB selv etablerer Tokaler 

for fritidsaktiviteterne, men 

desuagtet vil denne bebyggelse jo 

nok alligevel til sin tid - på 

godt og ondt - være mærkbar for 

Egebjergkvarteret. 

Men udvalget har ikke ændret 

standpunkt af den grund - og hel- 

ler ikke bestyrelsen, tror jeg - 

for Egebjergklubben er jo Ege- 

bjergkvarteret. 

Det store spørgsmål for bestyrel- 

sen er så, om beboerne vil gå ind 

for at støtte idéen, når udvalget 

(forhåbentligt) barsler med 

"Store plan", 

vi vender tilbage til emnet sna- 

Hvad der end sker, 

rest muligt. 

pu.v. 

Egon Andersen 

  
  

  

  

PREBEN F. HANSEN 

Murermester 
i Alt murerarbejde. 

Nybygning 
Ombygning og reparation. 

Egebjergvej 62 — Ballerup 

975243 
00000000 

      

grus, sten 
MØRTEL, MULDJORD, 810000 

AFFALD BORTKØRES 

O. Pedersen 
SHELL 
service 

K. KIRKEGAARD 

KAR DE LIDT BJØRNEGRÆS TIL 

OVERS? 

Småbørnslegepladsen på Ege- 

bjergvej 73 er nu ved at blive 

indrettet, ikke med fliser, men 

reddede til 

en yderst fornuftig pris. 

Vi mangler nogle stærke 

mænd på pladsen, lørdag d.17.10 

og lørdag d. 24.10 - begge dage 

kl. 13. 

Skråningen fra legepladsen 

op til hækken skal tilplantes 

med bjørnegræs. Har De lidt til 

overs, Så plant det, så snart 

De kan se, at jorden er parat. 

med sveller, som vi 

  

mener i øvrigt 

AT DER ER MASSER AF MENNESKER. 

DER KUNNE LAVE EGEBJERGBLADET 

BEDRE 210104 

DE GØR DET BARE IKKE. 

Shell-service 
på vejen! 

Shell-smøring 
vask - sporing 
batteri-service 
lygte-indstilling 
dæk-service 
hjulafbalancering 

og 
autotilbehør 

eg 
mekaniker 
forefindes på 
værkstedet 

Kør ind og få   98 63 88 970542 
Ringvej B4  



BØRNETEATER, 

Som omtalt i forrige Egebjergblad 

har TEMA lovet, at der bliver op- 

ført tre teaterforestillinger for 

børn på Egebjergskolen. 

Fredag d. 20.november k1.16 vi- 

ses Alacazams trylleteater. To 

tryllekunstnere tryller og akti- 

verer børnene. 

Fredag d. 26.februar kl. 16 in- 

vaderes skolen af indianere. 

  

"Ugh-Ugh" er et indianerspil med 

fjerprydede indianere, cirkus- 

prinsesse, løvedressur og meget 

andet spændende. 

Fredag d. 30 april kl. 16 kom- 

mer de italienske klovner fra 

Dario Fo's teater. Klovnerne er 

Carlo og Alberto Colombaioni. 

  

Ved at tegne et abonnement til 

alle tre forestillinger kan pri- 

ialt kr.10,-. 

Ved løssalg koster hver forestil- 

ling kr.4,-. Abonnementer kan 

tegnes gennem skolen - og for de 

børn der ikke har tilknytning 

til Egebjergskolen - hos Birgit- 

ta Østergaard, Kastebjergvej 20A, 

telefon 97 71 90. 

sen reduceres til 

Bø 

PS! Abonnement kan kun tegnes 

indtil den. 6. november. 

ter kun løssalg. 

Heref-     

  

Aut, kloakmester 

entreprenør 

LENNART JØRGENSEN 

Lerholmvej 23, 

Ballerup. 

    nr. 97 7261 
  

  

Egebjerg KØBMANDSs handel 
Kaj Christensen 

Egebjergvej 90 Ballerup Telf. 97 06 75 

KØBMAND 

eee ore   

  

LØSGÅENDE BØRN 

o 

Problemet med de løsgående 

hunde ar som regel på programmet 

på hver eneste grundejer-general- 

forsamling og ved adskillige an- 

dre lejligheder, hvor folk mødes, 

LOPPESIDEN 

Har De noget, De vil af med? Li- 

gemeget hvad (bortset fra sviger- 

mødre), så får De et par linjer 

bladet for den latterlig 

lave sum af kr.5,-. 

Ring eller skriv til vor annonce- 

afdeling - tlf. 97 49 44 - 

Kastebjergvej 24, 2730 Herlev. 

her i 

  

men hunden2 klarer sig nu nok. 

Værre er det mad alle de små 

børn, der uden opsyn leger på 

Mangler De en barnepige? Ring 

til Helle, 14 år. Kr.3,50 pr. 

time. Tlf. 97 49 44. 
  kørebanen, og er meget utilbøje- 

lige til at flytte sig for en- 

hver form for trafik. 

Det er dødsens farligt! I 

forrige uge blev en legetøjs- 

trillebør kørt flad. Den lille 

2 fælge med dæk og slanger til 

Citroén 2 CV kan afhentes gratis 

på Tranemosevej 54. De står omme 

bag carportskuret. 
  

gut, der havde fat i håndtagene, 

og pludseligt dukkede op bag en 

parkeret lastvogn, slap med 

skrækken, men kun fordi bilisten 

var forberedt. Næste gang går 

det måske galt. 

HOLD BØRNENE FRA KØREBANEN. 

OX 
GAMMEL VESPA - SCOOTER, 

der vistnok kan køre, kan afhen- 

tes for kr. 25,-, inkl. reg.pap. 

Egebjergvej 100 A.     

Det er et frygteligt ansvar at 

lægge på de kørende. Det er sær- 

lig slemt på Rydtoften og Birke- 

mosevej, og her er hjørnehækken 

købet ikke skåret ned i 

den anordnede højde. 

Hundeejere har et stort an- 

oven i 

svar for det dyr, de har taget 

til sig, men det er for intet at 

regne mod forældrenes ansvar for 

børn. 

Lad dog børnene lege i ha- 

ven. 

Hvidkjær Johannsen.     

  

MINISALONEN 

tilbyder Dem vejledning i klip- 

ning, permanent og frisering af 

de ny midimyder. Jag står til 

Deres rådighed for eventuel vej- 

ledning. 

De kar nu købe special shampoo 

"MODERATO" for farvet hår. Den- 

ne shampoo gør cremerens over- 

flødig. Den mast nænsomme shampoo 

overfor alle nuancer. 

Bestil venligst tid nå telefon: 

97 0199 

ANDESPIL 

  

Hvis De vil have steg på 

gaflen, så skulle De allerede 

nu reservere ON 

lørdag d. 21. november 
hvor Egebjergklubben afholder 

andespil. Vær nu lidt rap og 

husk det. Men for en sikkerheds 

skyld gås hele programmet igen- 

nem i en avisand i 

af bladet. 

næste nummer 

  

      
Beat-festen 

på Egebjergskolen forløb uden 

klager fra naboerne. 

73 unge hyggede sig i en storm 

af musik, mens de spiste pølser 

(een pr deltager i gennemsnit), 

Den eneste kritik vi modtog var, 

at det var sjovere, når de gam- 

le var med.


