september

ffBLADE1

m

g

9

Go' mad og swingende musik
I EGEBJERG FELLESHUS,

AGERNHAVEN 8

LQ'RDAG D. 20 OKTOBER KL. 18 I 24
MED DET 15 MAND STORE

BALLERUP UNDERHOLDNI NGs
ORKE,S?ER

);

BILLETTER a' 125,- kr. inkl. LUKSUS PLATTE ksbes hos EGEBJERG
ksbmanden eller TORSDAGSTRAF fra 20 sep.til 18 okt.

BtrM,IERKKLIN 7A PLADSER
Lrs omtaleinde i bladet

Arr. Egebjergklubben

Lokalerne i Fdhshuset, Agemhaven 8, udhies
til medlemmetre af de 10 grundejerforeninger,
der ststter huset skonomislc
Reservation kan tidligst ske ved henvendebe i
baren, torsdage mL kL 20.00 - 21.(X) tidligst 6
mineder for den snskede dato. Der udleies ikke
til ungdomsfester.
Der kan IKKE bestilteslokaler or. telefon

Annoncepriser excl moms
I/I side 580 kn '/zside 300 krI/4 side 160 kn I/8 side 90 krBehoerannoncer er gratis
Nrestenummer folventes at udkomme
13.-14.oktober. Frist for stof er l. oktober
Indlrg til bladet kan sendespr E-mail

Ijappg@DasLele_dk
helsti word97 ogPi vedheftetfil
Beboerannonce
Jeg mangler hjelp til bsrnepasning- Se side 5.

Hvis det er pnesserendekan der oplyses om en
bestemtdato er ledig. Oplysningen kan indhentes
evt. ph
hvendagekL l7 - 18 pi telefon 44197-0037,
mobil 2021-8037
Udlejningen indbefatter senice til 80 perconer (i
kskken er der til 60. Ovrige stir i rrcseweskabe).
Samt brug af musikanlr;g, koleskabe' fiyser'
m ikroovn og opvaskemaskine.
Nir lejekontrakten aflevercs i udfyldt stand,
betales100 kr. i gebyr.
Selve hjen, normalt 1000 kr. skal betales pi
titsendte girokort, senestI md. for brugsdatoen.
Depositum kr. 500 betahs ved modtagelse af
noglen og tilbagebetales, hvis der ikke er sket
skader.
Der er msnttelefon i huset tlfz 465-1574. WB

Kalenderen
20. oktober
l. november
8. november
13. december

Dans og musik Obs - ny dato
Banko
Mod de lokale politikere
Jul i TorsdagsTref

Beboerannoncer
Indre Missioni Egebjerg
holder msde
hos
Lisa og Aage Jensen,Tranemosevej54A
mandag den 24. sePtemberkl. 19.30
Karen og Niels Sorensenhar vcret udsendt til
Botswana for EthioPermissionenDet forteller de os om.
Husk at
Bsrne- og Juniorklubben er lagt sammen.
Der er msde hver tirsdag kl. 18.00- 19.45
I Fclleshuset Agernhaven 8
Ring til Claus,26131612,Han ne 44663751
eller Lisa 44915835for at hsre mere.
Alle born over l0 ir er velkomne.
Det er gratis at deltage.Tag en ven med.
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Garagesalgpfl Preremosevej
Pi grund af flytning holdes der garagesalg.Kom og
se, om der er noget, du kan bruge.
Havemobbr, Haveredskaber. Marmorcpisebod
og andrc msbhr.
Diverse el-artikler. Stilrrohr. Og meget andet.
Kik forbi hverdagekl. l8 - 20, sondagell - 14
Sidstesalgsdager 14. oktober
Halberg

Fliser og brud
i forskelligestsrrelserkan aftrentespi Lerholmvej.
Rttrg4/;974748
WoHby

6 - 4 til Egebierg
Fodboldkampen mod kommunalbestyrelsenvar flyttet fra spejdernes
bane ved skoven til banen bag Egely.
Den bane viste sig at v&re rigtig god.
Afbud betod, at Egebjerg mitte udline
Jsrnlshsi til kommunalerne,og sf,
kunne man gi man i gang under kYndig
ledelse af dommeren, advokat Lene Tell.
Fsrste halvleg var ret rolig og stillingen
var 2-l til kommunalerne.Men si gik
det lss. Frank AUaAscoredei alt 4 mil
mens Ib Msrk og Flemming hver fik et
mil i kassenhos kommunensmilkone.
Kare Harder Olesen scorede3 mil for
kommunalerne og udlinte Ishsi tegnede
sig for et mil.
Kampen endte med et brag, hvor Ishsi
og Jan Engblom tsrnede sammenfor
fuld kraft. Heldigvis uden at de blev
skadet.

Muremester

PREBENF. HANSEN
Tranemosevej
61
2750Ballerup

Tlf.: 44 97 52 43
Alt murerarbejdeudfores
* Nybygning
* Om - Tilbygning
* Ejendomsvedligeholdelse
* Reparationer
* lso-Kern
* Tagarbejde
* Flisearbejde
* Forsikringsskader

Jan Engblom, Flemming Peters, Ib Marlc, og
Henrik Boldberg (i 1. reh*e)
Jorn Islui, Kdre Harder Olesen, Urik Falk
Sorensen, Frank Abdd Bent Halberg, Grethe
Larsen og borgmester Ove Dalsgaard (i 2. rekke)

3. halvleg med sild og ost, ledsagetaf
adskillige flasker doneret snaps,var som
sedvanlig enorm hyggelig.

Advokat

LeneTell
Tel.44 66 3355
Telefontid10-15
Postboks
34
Egebjergtoften
3
2750Ballerup
Fax44 66 33 15
Fax 44663315
3

Det Radikale Venstre i Ballerup
Ballerup Kommune er en forholdsvis stor
kommune, som politisk har veret styret af Socialdemokratiet i al den tid jeg kan huske. Intet ondt i
dette, da flertallet vel stort set har veret tilfreds
med disse tingenes tilstand. Sidste valg rokkede
dog ved enevalden, se et samarbejdemed andre
var nsdvendigt.
Nar man ser pi kommunalbestyrelsens nuv@rende sammensetning, synes jeg, at der mangler
noget. I vores nabokommuner sidder der radikale
medlemmer i kommunalbestyrelsen, hvorfor gor
der ikke det i Ballerup ?
Da jeg kontaktede Det Radikale Venstre for at
hsre n&rmere om dette, konstateredejeg, at der
slet ikke var udsigt til, at radikale sympatissrer
ville ffi noget sted at gi hen ved det kommende
kommunevalg i november. Den radikale
medlemsorganisation i Ballerup var mildt sagt
ikke stor og den var ikke stor nok til at lokke
kandidater frem.
Det var jo en ret begredelig situation. Men da en
af demokratiets spilleregler er: Hvad gor du selv
for at endre noget, der ikke er, som du mener det
skal vere ? er det endt med, at jeg vil forssge at
blive opstillet, hvad der krever 25 stillere. Det
mi sikkert kunne lade sig gore.
For der skal da v&re mulighed for at stemme
Radikalt den 20. november - ikke ?
Jorgen Bragge
Pilehojvej47.

Hrerurerk pfl Rydtoften
Natten mellem fredag den24.08.01og lordag den
25.08.01 kl. 2.00 begik et temmelig beruset og
hojrostet selskab, bestiende af bide mend og
kvinder, herverk pi Rydtoften.
Et usadvanligt smukt og langsomt voksende tre
blev fiernet fra en forhave.
Herefter blev en ny bil overdenget med en halv
trillebsr jord og ral, tilplantet med Skt Hans-urt i
vinduesviskerne og ridset med en sten eller nogle
pi hojre fordsr.
En mandspersonhar ibenbart ment, at bilen ogse
skulle bestiges,(tydelige fodspor str. 44-45). Han
er siledes hoppet op pe bilens bagklap, giet op
over tag og vinduer og ned over forklappen.
Herverket er blevet anmeldt til politiet, men vi
har desverre ikke noget signalement, kun de
hojrostede stemme.
Skulle nogen have set eller hwr1.denne gruppe,
som i owigt gik mod Syvendehusvej,vil det vrcre
meget onskeligt, ?t der refies henvendelse til
Egebjergbladetsredaktioneller Ballerup Polit i.
(indsenderens navn er bekendt af redaktionen)

Follow up pA rygestop

Det gik ikke si godt. I begyndelsen af juni
startedejeg med at ryge igen. Dumt efter at have
holdtstandi4mineder.
Efter hvad rygterne siger, vil det firma, hvor jeg
er ansat, her i lsbet af efteraret endnu en gang
tilbyde rygeafuenning.
Jeg hopper med pi vognen og hiber, at jeg denne
gang kan vere mere standhaftig.
Anita Msrk

BALLERUP
DYREKLINIK
Ved dyrlagerne Lis Hartmann & CarstenHolm Petersen

Egebjergvej 84, Tlf: 4465 2722

KIRURGISK OG MEDICINSK
BETIAI\DLINGAF MINDRE HUSDYR
LABORATORIEDIAGNOSTIK
RONTGENDIAGNOSTIK
SCANNINGAF DR-,4GTIGHEDER
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Telefontid daglig, bedst 8.00-9.00
Konsultation efter aftale
Forhandling af Prescription Diet,
SciencePlan, Eukanuba
Specifik samt Limited Diet efter bestilling

Bornepasning sogesI dag om ugen.
Da vi ikke kan ft vuggestuepladstil Anneli, der
er 2 ir, soger vi et bsrnevenligt mennesketil at
passehendeog hendesstoresssterLinnea ph 4 Fn
en dag ugentligt (helst tirsdag) fra kl. 8 til kl. 17.
Storessster gdr i bsrnehave (pi Egebjerg Vang)
og skal bringes og hentes.
Hvis I er i samme situation, kunne vi eventuelt
"udveksle" pasning, si jeg passerJeres barn/barn
en dag om ugen.
HenvendelseSusanneKsber, Egebjergvei 82,
tlf.44 68 7l 70
(e-mailSusanneKoberf@poldk checkestirsdag og torsdag).

Familiehygge med bsrn
er fortsat en succes. Sidst var der msdt 35 som
brugte det dejlige solskinsvejr til at flytte borde
og stole ud pi legepladsen.
Her blev den medbragtemad spist, mens der blev
hygget og aftalt datoer, hvor bsrnene kunne
msdes for at lege.
Familiehyggenfortsetter hver den sidstetorsdag i
mineden, kl. 18.00 altsi neste gang torsdag den
27. september.Baren er iben og forudgiende tilmelding er unsdvendig. Man skal bare mode op.
Det er gratis at deltage

Ved irets SSP Familiemarked var der mange der
gjorde en god handel. Bfrde dem der havde lejet
en bod, og dem der kom forbi og si de prregtige
sagerder var stillet op pe bordene.Der var udlejet
i alt tyve stadepladser,og alle havde overskud og
forhibentlig ogsi en hyggelig dag. Der var lidt
problemer med at ft fremskaffet borde nok til
alle, men det lykkedesda hen ad vejenAfrydnin g af staderne tog ikke rnange minutter.
Klokken ti minutter i fire kom der en regnbyge,
og det sattetempoetgevaldigt oP.

Monique satte sit preg pi SSP Familiemarkedet
med en dejlig sangoplevelse.En stjerne af det
format, havde nok fortjent en sceneder var meget
stsrre. Men det gjorde ingen skir i gleden, for
som Monique udtalte fsr hun begyndte sit
program 'Jeg gleder mig til at synge her pi
pladsen, for jeg kan fornemme at her er en god
stemning". Efter prrstationen, hvor ogsa bsrnene
sad som tryllebundne, havde Monique overskud
til en lille snak med publikum, heriblandt
klassekammerater fra Egebjergskolen, som vi
havde kontaktet, for at garedagen festlig.
Jorgen Marcussen og Arne Msller havde i den
anledning haft et stort detektivarbejde med at
finde oplysninger om elever og lerere fra den
irgang.

qdn'n??/hi Sdlon
EGEBJERG

M/K FRISOR
Mandaglukket

v. lda Rosenfield
Kastebiergvej11
Tlt. 44 97 79 92

-
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Arets SSP Familiemarked den 21. september
var godt besogt. Som omtalt andre steder i bladet,
var der festlig stemning og aktiviteter for bide
bern og voksne. At arrangementet forlsb si godt
er ubetinget et resultat af godt samarbejdemellem
LokalEgebjergklubben, Fellesvirket og SSP
gruppe Egebjerg. I alt var der atten personer
inklusive en flok spejdere fra Hjortespring
Gruppe, der havde tilbudt deres tjalp til dagen
Yderligere kom der ssndag morgen klokken otte
"vi har
to kendte ansigter fra kvarteret og sagde
godt nok ikke niet at melde os til arbejdslisten,
men her er vL og , hvad kan vi hjelpe med", og
si asedeog nrasedede det meste af dagen.
Alle havde fuld fart pi hele dager; og Lannen
var - EN - slebesl. Det var ikke meget, men den
smagte forMbentlig godt. AL nrevnte pi et
tidspunkt, at banken ville betenke hjrelperne ved
lille
med
en
Familiemarkedet
SSP
opmrerksomhed. Heldigvis var der dagen
igennem si travlt i Al-standen, at der slet ikke
var tid til at tenke pi disse smi presenter, men
lur mig om ikke den snart bliver eftersendt

6

Vejret havde vi ogsi med os, trods metrologernes spidomme om regn og rusk den ganske
dag, blev det rigtig godt. Fsrst ved lukketid gav
skyerne efter for nattrens lov og sendte kaskader
af vand ned over pladseq se fok nrermest
flygtede hjem.
SSP
for
regnskab
forelobige
Det
Familiemarkedet viser et overskr'.rd p& godt
ottetusinde kroner. Der mangler endnu et par
udgiftsbilag, fsr det endelige slutresultat kan
beregnes. At resultatet blev positivt skyldes
modtagne tilskud fra Ballerup Kommune,
Frellesvirket, Arbejdernes Landsbank, Egebjergklubben og Verlose Byggecenter pa i ah sytten
tusinde kroner.
SSP Lokalgnrppe Egebjerg har siledes, pi
nuvrrende tidspunkt, affentusinde kroner tit
ridighed. I SSP Inkalgruppen hiber vi, at unge i
Egebjergomridet vil henvende sig med gode
ideer, si pengene bliver brugt til gavn og gbde
for alle.
Lise Hyttel

Hsns i haven
Hos kommunenkan nnn henteen folder om
regler for at holde hsns og duer m.v. i haven.
Hsnsehusog -gerd samt dueslagskal opfores
mindst 2,5 meter fra naboskelog skal v&re sikret
mod indtrrngning af rotter og reve.
For at mindske stojgener,skal hsnseneholdes
indelukket i msrkelagt hsnsehusfra solnedgang
til kl. 7.00 alle dageog dermi hojst v&re l0 hsns
og en hane samt i maj - septemberl0 kyllinger,
der er 2 -,3 mineder gamle.
Ges, ander og kalkuner accepteresikke, men et
dueslagrnedop til 40 duer er o.k.
Det er nok klogt at tale med kommunen for at ft
rid og vejledning, inden man indretter sig, for der
er flere regler, end her nevnt.

HYGGE !
Stenladen havde veret si elskverdige at udline
borde og stole, si man pi SSP Familiemarkedet
kunne slappe af og nyde en forfriskning. Der blev
solgt polser,przza,popcorn, slik, al og sodavand.
De varme polser og brsd serveret fra
"gryderne" af Lis Bierregaard og Bent Ahlgreen,
blev nrrmest revet vek. Det gode vejr betsd ogsa
travlhed i baren, hvor Ib og Jargen havde nok at
se til den ganske dag. Bortset fra en enkelt
leverandsr pi Egebjergvej, der pludselig ikke
kunne huske indgiede aftaler og ojnede ekstra
profit, gav alle salgsboderneet pent overskud.

T.IDLEJNING
Gulvsliber
Graslufter
Gsdningsspreder
llavetromle
Havefreser
Hojtryksspuler
Hrftepistol
Jordbbor
Kantsliber

Pladevibrator
Rendcjernsbukkcr
Rystcpudser
Stiksav
Tagpapsvejseanlirg
Tapetbor4
'frepperenser
\/armepistol
Vinkelsliber

det klassiskesvar er; Nej, det md De godt beholde
Men det fornuftige svar er:
Ja tak. Jeg vil gerne have hdret med hjem. Jeg
bruger det til at legge der, hvor reven ferdes.
Reven lran nemlig iklrc lide menneslrehdrog den
lrommer ikke igen pd de steder, hvor der ligger
menneskehdr.

Ved stsrre ordrer- lad os give et
uforbindendefordelagtigt tilbud.

Hos os kan du leje det professionelle
vrerktsj, der letter arbejdet
Betonblander
Betonkammer
Borehammer
Boremaskine
BAndpudser
Deltasliber
Dampanlag
Exentersliber
Fliseskarer

Rreve
Slul De havehdrettilbage,spsrgerfrisoren,og

Skal du ?
'
.
o
t
r
r

Bygge til
Bygge ny carport eller redskabsrum
Skifte vinduer eller dore
Bygge udestue
Sette nyt hegn ogr
Mele eller tapetsere

Er du i tvivl ?
Hvordan gerjeg ? Hvad skal jeg bruge ?
Hvad koster det ? \/i har svaret.
Lad os vejlede dig i butikken, eller aftal tid for et besog
af en af vore faghrte specialister.

rtted, bringer
vi dern gerne
ud .
Husk
! I(an clu ikke s-elv ltave vflrerne
Farun,
og Ganlae.
Ballerup,
Ordrer
over kr. 8OO,- bringes
Slratis ud i Vslree,

Vrerlsse BYGGECENTER

ApS, Kirke Vrerlssevej8, 3500 VrerlsseTlf. 44 48 00 44
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NYT FRA F,If,LLESHUSET
SEPTEMBER2001.
Det er sprndende at komme ned til Frelleshuset
f,, eks. en mandag morgen for at se efter om
Frelleshuset er prent og nydeligt efter diverse
brugere.
Bide for interesseforeningerneog for private
lejere kniber det mange gange med at holde Huset
prnt og rent efter brugen. Det er ibenbart lidt
svrrt for mange at rydde op efter sig, inden nuln
afleverer lokalerne.
Man glemmer i vissetilfelde at tsmme askebegre,
srtte borde og stole rigtigt pi plads, og ikke
mindst, at tsmme opvaskemaskinenefter sig samt
at srtte tingene prent pfl plads, hvor de hsrer
hjemme.
Det kan ikke vrre meningen at Tilsynsforende
skal gi og ordne disseting i sin fritid. Gulvet skal
ogsfl gsres lidt rent. Der er andre der skal bruge
lokalernehele ugen igennem,og de gar vrovl, hvis
til deresbrug.
tingeneikkeer i orden,nir deovertager
Hjelp mig at
Detteer et lille suk fra tilsynsfsrende.
holde tingene pent, det skal holde i mange 6r
endnu. Pi forhand tak.

"Nyt fra Frelleshuset" prover vi s& vidt mulig at
have med hver gang bladet udkommer. Nogle
gange er der mere at skrive om end andre gange.
Er der nogen der har nogle idder, si kom med
denr, enten til Finn Jappe 4497-2421 eller til
William Bierregaard pi telefor/fax 4497-0037.
WB

Garagesalg
Pi grund af flytning holder vi garagesalg.
Kom og se om der er noget,du kan bruge.
Havemsbler, haveredskaber, mobler, diverse
el-artikler, marmonspisebord, stilreoler og
megetandet du miske lige stir og mangler.
Kik forbi hverdage mellem 18.00-20.00eller
sondagemellem 11.00og 14.00.
Sidste salgsdatoer 14. oktober.
Halberg
Peremosevej 5

Itrd,,rder skel h&rudles bolig
-sarvlarbejder rned LTnibank

Ejendomsmregler
Folke Larsen A/S
Centrum.gaden 14,
2?"750
Ballenrp.Tlf. 44 gT gI ?,8.
ril"w\n"danboliSdfu. .
Emaih info@ballerup.danbolig.d.k

"
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Fdleshuse m.v. i Ballerup Kommune

Ved samtalenmed viceborgmesterTom Nielsen
om EgebjergFelleshus, (omtalt i sidstenr'), talte
vi ogsa om andre lokaler, der bruges af borgerne'
Af Finn Jappe
vi ved at der i det ny bylcvarter er Felleshuse.
Men der er io ogs& andre steder i Ballerup,
Mdlsv og Steovlunde,som vi ikle ved meget om'
Disse lokaler er af meget forskellig struktur. I nye
boligomrider bygges Felleshuse i forbindelse
*"d d"t owige byggeri og udgiften tillegges pi
andelsboliggrundprisen. De huse ejes af
bygger
foreningerne. Og Boligforeningerne
lejere'
deres
for
brug
Felleshuseog lokaler til
Frelleshusene er snsket af beboerne som
aflssning for de samlingssteder,der i sin tid blev
indrettet i kelderlokaler og blev brugt af diverse
beboerklubber til f.eks. billardklub, vinklub og
disse
atrdre interesseklubber. Mange af
krelderlokaler findes stadig i de eldre byggerier'
Hvad sd med Brydegdrden i Mdlsv ?
Det er et helt andet slags lokale. Her har mange
klubber og foreninger til huse. Brydegirden. har

samme status som Tapeten, hvor der ogsi er en
rrkke foreninger m.v. Foreningerne betaler en
symbolsk leje pa soo kr. om hret, samme takst
Ballerup Idretsforening betaler for brug af
,it
det store anlag i Ballerup ldretspark'
"Loen"
I Brydegf,rdener der
"Hestestalden"og "Loen"'
I Pederstrup,er der
t Skovlunde er et lokale ved Medborgerhuset.
Der er altsi 4 kommunalt ejede lokaler, som
Kulturforvaltningen administrerer og udlejer til
en pris, nogen synes er voldsorn,men kommunen
tjener ikke penge pi den udlejning'
Hertil kommer Reehs Baghus, som nogen dage
kan lejes via Musisk Samrid eller kommunen'
I BailLrup Kommune er der et utal af foreninger.
De har til huse mange steder og deres adresser
kan andre sig, nir udviklingen krever det' Men
de kan mnske ogsi af den lokale skolebestyrelse

eksistensberettigelse.Den trekker mange til de
forskellige aktiviteter og indeholder i hsj grad en
social aktivitet, $ffi bsr bevares.

TfAs'reIjg'

G. Aasberg
Vi udfsrer alle former for
tsmrer- og snedkerarbejde
Uforbindendetilbud gives
Ahi blikkcnslagcr
&
g.rrnllordnlng

/u#&o^a
Bil304t /1812
30 .2750Ballerup
Syvendehusvei

O
O
O
O
O
O
O

Vinduesudskiftning
Udskiftningaf termoruder
Udbedringaf svampeskader
Tilbygninger
Tagrenovering
Gulve
Kokkener
Peremosevej29
2750Ballerup

44 65 68 23
B i l :4 0 1 3 6 2 9 3
Fax: 44 66 68 24
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INDBRUD I EGEB.IERGOMNAONT
I den seneretid har der veret en markant stigning
af indbrud i bebyggelseri Egebjergomridet. Ogsi
omkringliggende
de
Egebjergskolen og
institutioner har merket denne stigning af
indbrud. Ved SSP Lokalgruppens msde den 5,
september,anmodedeJorgen Marcussenog Peter
Als om "nabohjrclp" Hvis man observerer
personer med mistenksom adferd i omridet,
beder man venligst om henvendelsetil politiet
eller den pigeldende skole/institution.
Lise Hyttel

Ny lobmand pi Egebjergvej
Blandt de mange reklamer, der drysser ind ad
brevsprrekken,spottedejeg pludselig en ny. Den
handlede orn, at ksbmanden pi Egebjergvej er
tilsluttet Elite-kaden og hver 15. dag har tilbud,
som gelder en uge.
Den ny ejer Sardar Toma kommer fra Irak.
Hustruen hjelper til i butikken, der nu hedder
EgebjergElite Minimarked.
Der er ibent alle ugedage (ogsi lardaglsandag)
fra kl. 7-19 og der udbringes varer hver
eftermiddug,hvis Inan bestiller ph4497 0675.
Jappe

####H##f#i[+###iii#jffi*i+ii*lli*+;,*rr+++i*i,l
,.
i*',;,i;ffi
Rodeotyren var et festligt indslag ved SSP
Familiemarkedet. Der var mange der under stor
jubel mitte "bide i teppet" Rekorden for en
TEXASTUR niede i dagens lsb ikke meget over
to minutter.

MensendieckGymnastik
Holdog Enetimer.
Brochuretilsendes.
ThyraHansen
Tranemosevej
52
2750Ballerup
Tlf. z 44 65 24 57
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VEJNYT FRA
G ru ndejerfo renin gen Egebjerglund-Syd
Som meddelt pi generalforsamlingeni foraret har
SYD skrevet til Vejdirektoratet for at sporge til
planerne for en mulig fortsettelse af den
igangsatte stojafskermning langs RING IV ved
Digterparken og for at rykke for en fornyet
stojm6ling.
Vejdirektoratet har nu svaret, at man fortsat ikke
"vores"
har aktuelle planer om stojdrempningpi
del af ringvejen. Til gengeld har man lovet os en
ny stojmiling i lsbet af sommeren, idet ilran
erkender, at den grove vejbebgning har endret
lydbilledet fra de milinger, Inan har liggende.
Si vi bevarer hibet og vil sa i lsbet af efteraret
skrive og bede om resultaterne af sivel de
tidligere milinger som af de aktuelle.
Thomas Seeberg

KulturhistoriskForeningfor Egebjergog omegn
Arrangerer tur til

BastrupTirnetvl BastruPSo
samt

ved Mslleien
Hestetangsmsllerne

er aldste sporaf msller ved Molleien)
(BastrupTirnet er Danmarkseldste ruin og Hestetangsdammene

lsrdag.den29. sept-fra kl. 14- 17
"KokkenesKro" vedNymolle(kaffeog kringlekr. 50)
Kl. ca. 15.30drikker vi kaffei
Turleder:Per W. Johansson
v/ Egebjergveikl. I4-00'
Vi msdespd storeP-pladssstfor Netto-bebyggelsen
i kaffedrikningen'
Turenforegdrpr. bil, og tilrneldinger nsdvendig,lrrunder, om mansnskerat deltage
Ring til +4 97 27 38 eL 44 44 06 04 senestons' d' 26' sept'
(X-.*
tmya" phds i bilen for ikke-bilende,Hes dette meddelt)'

]'|Y
CYKEL
UDEI'|
UDBETALING
KOMINDOGSEVORES
I.
STORE
UDVALG
o Bsrnecykler
o Clubcykler
o Turistcykler

o Sportsbikes
o Citybikes
o Mountainbikes

o Anhangere til
transport af bsrn

Stortudvalgi tilbehsr,
regntsjm.m.
cykelts|

OY](ELOEN
Skovlundecentret
Syd
4, 2740Skovlunde
Bybiergvej

TLF.
4484'l405
lt

I

AV- MIN FOD !

EFTERLYSNING !

Engangsgrill er en rigtig god opfindelse. Det er
veldig nemt at pakke grillen ud, sette en
tendstik til og vente l0 minutter si grillen er klar
til brug. Efter b*g, heldes vand pi grillen og
resternesmides i skraldespanden,- si nemt er det.
Af bitter erfaring vil jeg lige fuie en ting til
huskelisten.
Stedet,hvor grillen har stiet under processen,er
meget varmt, sa det er en rigtig god ide at sorge
for hurtig aftoling af omrddet
Efter en picnic pi stranden kostede derure
forglemmelse mig en sovnlss nat med ispose pi
foden og, efterfolgende, et par grimme vabler.

0932
Vinlig frih.n LiseHyttel 4465110212621

Ved SSP Familiemarkedet sondag den 2l '
september,fik jeg en henvendelsefra Rikke, der
gerne ville v&re medlem i SSP Lokalgruppen
Egebjerg. Desverre har jeg mistet din adresseog
telefonnummer. Du er meget velkommen i
gruppen og neste msde er 15. november pi
Egebjergskolen

LH
Vand direhe pd en varm grill kan vere farligt.
Red.
Brug forst lidt sand - og s& vand.

Der er Mil

til Egebjerg og en lille "bolge"

DereslokaleVoqnmand
Grus,sten og muldjord leveres.
Alle former for affald og lign. fjernes.
Hakke og traer hives op med rod.
Trafaldning m.v.
Uforbindende
tilbud gives.

Nu er det tid til et besog
pi din planterskole
Sommerensmangel Pf, regn har
miske skadet nogle Planter.
Kom og kik pi de mangetilbud i
Rhododendrom, Roser
Buske og Stauder
Se ogsi udstillingen af flotte vandmiljoer
DIN PLANTESKOLE

FrankGhristensen
Haremosen
24
2890Bagsvard
Tlf,:Dag30439044
Aften44442830
T2

BALLERUPPLANTESKOLE
Skovvej 2O1 - Ballerup
44 97 06 52
600
Hverdag:1goo-17so Lsrlssn :1Ooo-1

't.'Ii

t

r&
Et glimt fra 3. halvleg efter fodboldkampen mellem Egebjerg og
Kom m u nalbestyrelsensStjernehold.
Borgmester Ove Dalsgaard, kommunens milkone Grethe Larcen og dommeren
advokat Lene Tell hygger sig ved sildebordet.

salon

AXA
Syvendehusvej42A
Kvalitets klip for hele familien
Vl Katharina Axa Bigom

Tid efter aftale

Jorn Ishsi rufitte af Egehjerg adldnestil
kommunalbestyrelsen
p.g.o. skaderog ofbud
Ishej scooredeet mil for komtnunalerne,

TIf.: 44 65 48 87
l3

/, GYLDNE
TIIYIBR "
GO. IWADOG
SWJVCEIVDE
DAIiIS,EMUs,IK

NRA Gf,'EI\Iil MII.IJ,R BDATEI.S

I.@RDAGD, 20 OKrcBER
KL.78 - 24
I FBT;.N-TTUSET.
lgen i lr har vi varet sl heldigeat fA
BALLERUP15 MANDSTORE
til at spille oP til dans i
Falleshuset.
Vi servereren
LUKSUSPLATTE

PRISKUN KR.
125,FORMAD & DANS.
Hertil kan ksbesgod red og hvidvin,ol og
vand til rimelige Priser.
Vi ibner dsrenekl. 18,00og gir til bords
kl. 18130.Musikken starter kl' 20'00og
spiller godt et Par timer frem.
Barenlukker ca. kl- 24.00.
Vi har kun 70 Pladser,si tsv ikke for
Itrnge.Der er ingenbordreservationsi
kom i god tid.
Billetterkan ksbeshos
EGEBJERGKOBMANDENeller
fra:
TORSDAGSTR.,TEF
20 septembertil SENESTl8 oktober'
-..o...
Piklrcdning:FESTTQTJ
Med venlighilsenArrangementudvalget'

r4

