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Egebjergklubben og Frclleshusebbestyrelser
samt regtefeller holdt med et mindre tilskud
den irlige bestyrelsesfestpfl en anderledesmflde
end vanligt
To busseralhentedede 19 deltagere'der ville
med pi en gA-tur. De blev lressetaf ved
Hovedbanegflrden,hvorfra de ved hjctp af en
kyndrg guide @ent Krarne) i lobet af 2yztime
blev vist rundt i byen' merrsder blev fortalt
mange historier og blw fremvist kurisse
mindesmrcrker.
Ved 16-tiden blev deltagerne fragtet hjem til
Egebjerg, sfl de kunne ni at blive kldt omo
inden faten fortsatte.
F'or i Fdleshuset ventede kinesermadtil
vandrefuglene og til de 8, som iklre havde haft
krrefter/tid til at gh med pl byturen l)et var
ihke nemt for alle at fi maden skovlet ind via
spisepindene"Enkelte gav op og fik kniv og
gaffel til \ircIp.
Festenfortsatte til de smfl timer og Yar rigtig
F'inn
hyggehg.
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KALENDEREN2OO4
24.05 gtl- og Vinlaug holder mode
30.04 Billard holder mode
03.05 Blomstentennerneholder mode
06.05 Vame hveder i TorsdagsTraf
16,05Gourmetholder mode.
20.05Sportsklubbenholder mode
24.05 Ol - og Vinlaug holder mode
07.06 Blomsteryennemeholde msde
13.06STORERENGORINGSADAG
IFELLESHUSET
GENERALFORSAMLINGER:
29.04 GF Tranemosen
04,05 GF Gadehusene
12.05 GF Aagesdal
26,05 GF Egebierghuse
30.05 Pinsensbevarelse

WB
DER ER IKKE PI.ADSTIL NYE ANNONCER
FgR EN AF DE NUVARENDESIGEROP.

tseboeran
noncermodtagesfortsat.
Beboerannoncer
er gratis

den30. majk1.14
tro msdesvi kl. 12ved ligen til
skoven(Ved Skovgardet)og gir samlettil
bilpladsen og slir os nedi (det sparsomme)gres
for at delikatereos med frokostkuruensindhold af
fast og flydende fude.
med valg
KL 14 aftroldessi generalforsamlingen
af president, brdensmarskalog skriver.
Da Foreningensvedtegter ikke sigernogetom
begrensetmedlemstal,er der pladstil optagelse
af nye medlemmer,s6tag familie, venner,naboer
osv..med i skovenden30. maj. Jeger helt sikker
ph,at de ogsi vil nyde at tilbringe nogle timer i
samt
selskabmednoglehyggeligemerurcsker
nydeskovenog det forhibentlig godevejr.
Presidenten
Varme Hveder
StoreBededagsAften Torsdag6. mai,plejer rrran
at gir tur pi voldenmedPerle.
Der er rngenvolde i Egebjerg,og vi kenderikke
Perle.Si gi i stedeten tur til TorsdagsTref,hvor
Tnge-Lises€trgerfor varmehvederog kaffe eller
te, mensFinn passerbaren.

Nye adresser
Hvis der i forbindelse med de just overstiede
generalforsamlinger er endringer vedrsrende
forrnand og kasserer, bedes dette oplyst til
V/illiam Bierregaard si vi senerekan bringe en
revideretoversigt.WB lw tlf 44970037.
Nreste nummer udkommer 22-23 mai. Stof
skal afleveressenestmandag10.maj
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Billig telefoni og kabel-TV: det er ogsfl superbredbflnd
Dett€ er blot en kort 1. p6skedags-status
i fortsettelseaf de foreg6endeto
om bnedbAndsprojehet
nume af Egebjergbladetmed opfordringertil at give eventuelinteressetil kende.
Det 96r megetlangsornt.Krm ca 30 husstandebar, sidenvi startededet her, meldt om interessei
saSell.
Kommunenundersogerstadigmht. det s:ikaldtebynet og har "ingen informationerendnu",nArman
sporgertil det. Kommunenbar slcriftligt appelerettil, a{ men 'fthpps1 hesten"indtil arbejdetmed
bynetteter lidt lengere fremme,si der kan silces en fomuftig sainmenhengi komrnunerlDet er for
si vidt fomuftigt nok. Pi denandensideer det ved at baste,somdet er fremgAetafmedierne.Billig
Internettelefoni- VoIP - drsner fiem, og regeringenkonermegethArdtpi medprojekt Digital
forvaftning,hvor sigtet er at alle offentligemyndighederskd kunne (det er trivifligt) "bruges"af
alle borgerevia Internetta pAen enkelog billig nrAde(det km ogst skc fia TV'et udenPC med d€t
projekt, vi indtil nu har setp{ Nia's).
Pi denpositive sideer der nu mindst6n grundejerforeningmereend EgebjerglundSYD,
EgebjerglundNord hvor bestyrelsenefter deresgeneralforsamlingvil ge aktivt ind i sagen,og
derudoverhar et par enkeltpersonermed videnpi omrAdetmeldt sig som aktivt arbejdendei sagen
fiemover. Si i de kommendeuger vil det nok handleom at fi samletde arbejdsvilligefor d fi
snekketom, (iwr) lnomidt og i givet htd lvordaz et prrojektskal kcres videre.Og i hvilk* teryo
det sAkan eller skal goresi lyset afbl.a kommunensaktivfteter.
' Tilkendegivelser
er stadigvelkomne0reqrik.iensen@tele2adsl.dk).
Oplysningerom projektet ka" sesher htto://ballerup.byne.dldforening/egebj€rglutrd-svd
nhj
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FAKTAOM EGEBJERGSFALLESHUSE.
ikkegennemEgebjerg
Det er tilsyneladende
Bladetellerpi andenvis lykkedesat giveen
almenorienteringom forholdenefor de nye
naboer,nemligbeboernei Bykvarteret.
februarudgaveudtrykker
I Egebjergbladets
HansChristensen
storforundringover
Bykvarteretsumatteligebehovfor falleshuse.- Deter rigtigat nesten hverbebyggelseharsit egetfelleshus,mendet er
vigtigtat videhvordandet fungerer,inden
manskelder os ud for at vare egoistiske.
Jeg er formandfor en lilleandelsboligforeninghvorvi er 20 familier,menhvorvi fra
startendeltesom udgifternetil at byggeet
ekstrahus,der si skullevare falles for alle
20 familier.
Det er selvfolgelig
dyrt,menvi har allenogle
til husetog har storglade ved at brugedet til
det vi nu harlysttil. Det har kostetos alle ca.
5 o/oekstrai byggeudgifter,
og det kosteros
lobendeca.4.000kr. Arligtpr. familieat have
falleshuset.Menvi dyrkerogsamangetingi
huset.M harbillard,dartspilog motionsrum
i

kelderen.Vi kan line stole,gestesenge
gryderog porcelan, havevarktaiog meget
andetmed hjem.Hvismanhar gester kan
manreserverehelehusetellerbaregi hen
og nydemadenellerkaffeni huset,og man
spil.Og sd
kan hyggesig medde forskellige
allevoreegnemoderi
holdervi selvfslgelig
Falleshuset.
Vort felleshusbetragtesaf os somen
forlangetdagligstueog ikkenogetder lejes
ud. Det er dyrt mendejligt.Jeg har fra flere
beboerei det gamleEgebjergtAet
om at kunnelejehuset,og jeg
foresporgsler
har mdttetsvarebenagtende,hvadikkealle
kanforsti.
Detforholdersig pi sammemddemedalle
falleshuse,alleer betalt
andreboliggruppers
overhuslejen.Uansetom manhar storre
ellermindreaktiviteteri husene,sa er der
ingenonskerom at driveudlejningsfonetning.Menvi 6bnerallevorehusefor moder
i
der hartil formdlat gore samarbejdet
Egebjergbedre.Detgalder Fellesvirkets
moder,moderi SSP,vorelokaleforeninger,
og mangeandre.
moderrnedmyndigheder

Hos Ref & RAdfdr du vejledning
og sagligbistandfsr det er for senf/
Advokaterne
PeterHesselholt(H)
AnnetteSchepler(L)
Adv.fm.DorteHesselholt
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Marud4 tukket
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Torsdag- fredag: 9:0&18:00
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Ret&Rad
AdvokatfirmaetPeter Hesselholt
BydammenI -2750 Ballerup
Telefon4 97 14 14 - Fax 44 66 U A7
dk - www.ret-radd.
dUballeru
o
:
o@ret-naad.
E-mail balleru

Vi har stor respektfor det gamleEgebjergs
mangeaktiviteteri Egebjergklubben
/
Falleshuset.Menen gangimellemkanvi i
Fallesvirketgodt havebehovfor at
arrangerenogeti stsrrelokalerenddemvi
ved voreboliggruppers
velviljekan lAne.
jo
Fellesvirkethar ingenfelleshusselv.Det
enestekommunale
falleshusi Egebjerghar
gamle
det
Egebjerggennemen irrakke
lejet.
Derforhar vi onsketat vare med.I Bykvarteretfindesder boliggrupper
der ikkehar
egetfalleshus,mentil moderfindervi altid
en lssningpAdet. Da EgebjergFalleshus
er det enestehusder udlejestil fester,faler
vi at beboerforeninger
fra bykvarteret
skal
haveadgangtil medlemskab
af Egebjergklubbenpi ligefod medde nuvarende
medlemmer.
Og ndr Fallesvirketa6ejderfor at fA opfort
det medborgerhus
vi desvarreikkefik for
snart10 6r siden,sAer det ikkesomfesthus
det skalbruges,mensomet stedhvorder
kan holdesstore anangententer
for hele
Egebjerg,og hvorvi forhAbentlig
kantrakke

vissekommunale
servicerud til glede for
heleomrAdet.
Vi har i mange6r forssgtat fremme
samarbejdet
i Egebjerg,det har ikkealtid
varet ligenemt,menvi bliverved.Nir vi har
f,ernetgrensernemellemEuropaslande,sa
skulledet vel ogsi kunneladesiggorei
Egebjerg.
Med min bedstenabohilsen,
HenningWittus.

A
Brolegning
T

AsgerBak Thomsen
15.2750 Ballerup
Egebjergtoften
Tlf,: 26 65 62 00

G. Aasberg
M udfsrer alle forrner for
tsrnrer- og snedkerarbeide
Uforbindendetilbud g:ves
I
I
a
O
O
a
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Vinduesudskiftning
Udskiftningaf terrnoruder
Udbedringaf svampeskader
Tilbygninger
Tagrenovering
Gulve
Kal<kener
Paremosevej 29
2750 Ballerup

44 65 68 23
Bil:40 13 62 93
Fax: 44 66 68 24
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Kommentartil Fakta om Egebjergs
Frelleshuse
HenningWithrs' indhg i dettenr. af Egebjergbladeter holdt i en sobertone. Der stir:
'Vi har et snskeom at v&re med i Egebjerg
Frelleshus",ogi "Vi fsler at vi benhaveadgangtil
pi lige fod mednuverende
Egebjergkhrbben
medlemmer"o.s.v. Men dsf sammeemneet af
en unaurgiven skribentbeskreveti Frellesvirkets
blad Egebladet/april2004med noglehelt andre
gloser,nemlig: "Vi krever at alle boligformeri
Egebjergskal kunne optagesi Egebjergklubben
og havesarnmerettigheder.oo Man kalder det
"et ogetsamarbejdepi tv&rs" ! Og nu kom det
sa frem, at manvil brugevoresFelleshustil at
holde festeri. Endvidereer der i indlagget i
Egebladeten ralekepostulaterog unojagtigheder,
omride)
ligesomvi (fra Egebjergklubbens
beskyldesfor manglendeviden om ejerskabettil
felleshusenei Egebjerg.
Sporgsmileter sL om forfatterener densamme
og om det er snskereller krav, Fellesvirket er
ude med?Onskerer altid rare at havepi lager.
HenningWittus skriver i sin afslutningi
"Vi
Egebjergbladet:
@ellesvirket)har i mange6r

Vognmand
lokale
Deres
Grus, sten og muldjord leveres.
Alle former for affald og lign. fiernes.
Hakke og treer hives op med rod.
Trafaldning m.v.
Uforbindendetilbud gives.

i Egebjerg,det har
forsogt at fiemme sarrrarbejdet
nemt."
lige
ikke vcret
Jegkan heh bekrefte, at HenningWittus har et
onskeom- og har tagetinitiativer til at fremme
har
samarbejdeti Egebjerg.- I al ubeskedenhed
ogsi jeg deltagetheri sammenmed bl.a. Henning
'det har
Witfirs, og jeg kan derfor bekrefte, at
ikke ahid veret lige nemt".
MEN: det bliver altsi heller ikke neilrmereat at
denenepart forsogerat forgribe sig pi den anden
parts hus.,Og underdrekkeaf"at det er et led i
agetsamarbejdepi tvrrs !
Vi kenderudmarketejerforholdetfor felleshusenei Egebjerg. Og det rendrerjo ikke frkta:
at der i Fellesvirkets omride ligger hele 13
felleshuse,mensvi i Egebjergklubbensomride
kwr kan disponereover eet.- Komisk nok er det
omridet medde 13 (ikke fuldt udnyttede)huse,
der nu ssgerhusly i det eneEgebjergFalleshus,
der ofte er overbooket. - For at lcunnefeste. Det
er vanvittigt.
Vi er uforskyldt blevet involveret i dette
selvskabteproblem.I Fellesvirket har rnanvalgt
til private fester. Det
ikke at udleje frelleshusene
er nurni sin goderet til, og det blandervi os
naturligvis ikke i.

Murernester

PREBENF. HANSEN
Tranemosevei
61
2750 Ballerup

Tlf.: 44 97 52 43
Alt murerarbejdeudfsres

FrankGhristensen
24
Haremosen
2880Bagsvard
Tlf,:Dag40339044
AftenMM2830
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Nybygning
om - Til$pning
Ejendomsvedligeholdelse
Reparationer
lso-Kern
Tagarbejde
Flisearbejde
Forsikringsskader

Det er rigtlgt, at bestyrelseni EgebjergFelleshus
har valgt atft en del af driftsudgifternedrekket
ved udlejning af husettil private fester(hrn for
beboerei ornridet og minusungdomsfester).Det
er bestyrelseni sin goderet til. Herudoverbetaler
de rnangeinteresseforeninger
huslejefor deres
brugafhuset.
Beboenrei omrddethar i over 30 er brugt rigtig
mangeresurserpi renoveringerog vedligeholdelseaf huset. Og endeligkommeren stor del af
driftsudgifterneind via et irligt tilskud fra
beboenrei omridet, opkrrevetvia grundejerforeningernei omridet.
- Det er for restenher,jeg kommerind i billedet
somtalsmandfor grundejerforeningenre.
I sarrmenr. afEgebladet(april/2004side12)
kan man i owigl lese somkommentartil et evt.
14.frelles/Overhus
i Egebjerg,at allebeboernei
en af andelsboligforeningernepi det kraftigste
frabedersig flere frelleshusei bykvarteret:.." Der
er masseraf ledig kapaciteti de eksisterende
13
falleshusespredtover detteforholdsvisbegrensedeomride...".
Det salnmehar vi hsrt fra andrebeboerei
bykvarteret.
Med min bedstenabohilsen,
HansChristensen

Vi har modtaget:
Tak for senestenrunmeraf Egebjergbladet
(3/2004} hvor der skrivesom genforhandlingaf
aftalenom EgebjergFelleshus.
Min holdninger, at en gensidighedsaftale
om
lan af felleshusenei Egebjerg,vil v&re en stor
fordel for bddenye og gamlebeboerei Egebjerg.
Vi vil fti et stsrreudbudaf indbydendeog
forskellige huse,til forskelligetyper af
zurangementer.
Det furer ikke til nogetat vogtenidkart over
nogle hrevdrnrndne
rettigheder- nir kreftenre
kan brugesmerekonstnrktivt.Det er mit hhb,at
jeres forhandlingerger i denretning, og jeg tror
pil, at yxgre beboerei "det garnleEgebjerg"gerno
holderen fest i bykvarteretsFrelleshuse,
hvis
lejlighedbydersig.
Mangehilsener
Ulla Barfod,Bsndermosevej1.
Indlegget er slvevetindenartiHenfra Henning
Winus(om ejerskabetfor de I3 felleshuse) blev
lrendtfor Wa, der s&kommenterede:
Bring bare mit indslag- selv omjeg er Hogere
nu. Det lranvme, at andreundrer sigover den
fortsatte diskussion.
Red.

Frissrforhelefamilien

rr3

SalonChagall
Din lokale frissr

Tlf. z 44 970199

B
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Tag annoncen med og ffl en skyllefarve
til kun
Kr. 170100
Qangt h/lr ekstra)

en plejende falve uden beige - og sfl
holder den nesten lige sfl godt som en
permanent fale.

Karlighilsen
Pia og Marianne
SalonChagall,
EgebjergBygade37 B
2750 Ballerup vA.IETTO
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o.B.s,!
Lejeforhoielsefor udleiningaf lokalernei
Falleshuset fra den 1. iuli 2004.
mellem
I forbindelsemedny lejekontrakt
Egebjergklubben
og
Komrnune
Ballerup
pA20o/o.
forventesen huslejestigning
Vi beklagerat vi derformi heve leienaf
lokalernefra kr. 1.100,-til kr. 1300,-samt
gebyrfor reservation
fra kr. 100,-til kr. 125,-.
De nye takstertrader i kraft 1. marts 2004,
i forbindelsemedindgdelseaf nye lejeaftaler.
galder nevnte forhsjelserikke
Naturligvis
samt for
br alleredeindgiedelejekontrakter!
for fejeaf lokalerneindtilden 30.juni 2004.
Lokalernei EgebergFelleshus
Agernhaven8, udlejestil medlemmeraf de
i Egebjerg,der ststter
Grundejerforeninger
husetskonomisk.
Der udleies ikke til ungdomsfester.
Lejenudgorkr. 1.300,-for udlejningpA
For
lordage,sondageellerhelligdage.
andredage(hvordetteer muligt)udgor
lejenkr. 500,00.Lejen betalessenest
1 md. far brugsdato.
(Lejetidspunktfor en brugsdaggdr fra
kl. 9,00 til neste dag kl. 9.00)Af hensyntil
den ugentligerengaringkan man dog pd
fredage tidligstdisponereover lokalemefra
kr. 14.00).
Reservationkan tidligst ske 6 mineder
for brugsdagenog kan afgives kl.20 - 21
om torcdageni baren,hvor man Pa
kalenderenkan se de ledige datoer.
kr. 125,-betales,nir
Gebyrfor reservation
ansogningenom lejeafleveres.
kr. 500,-betalesnir nogler
Depositum

hvisder ikkeer
modtages,og tilbagebetales,
sketskaderm.v.
Derer monttelefoni huset 465-1574.
kan evt.gives
Yderligereoplysninger
eller
hverdagekl. 17 18 pd tlf.nr.4497-0037
2021-8037.
mobil
NYT!(ogsi geldendefra den 1. juli 20041
I forbindelsemedlejeaf lokalernei Egebjerg
Falleshusettilbydervi nu folgende2 ekstra
meden
(kun i forbindelse
muligheder
almindeliglejekontrakt).
1) @nskermansamtidigmedreservationen
at forlange lejemAlet(entenfsr eller
festen)meden ekstrabrugsdag- altsA
fra kl. 9.00(fredagkl. 14,00)til naste
dag kl. 9,00,kan detteladesig goremod
ekstrabetalingaf 800 kr. (fredag500 kr.)
sAfremtlokalerneer ledige.
Indtil1. juli 2004vil denforlengede
udlejningkostei alt 1.800kr. - somhidtil.
2l Har man"is i maven",og kanventemed
denneekstrareservationtil en ugefor
dato,kan man
den alleredereserverede
(sifremt lokalerneer ledige)lejepA
for kun kr. 500,-.
betingelser
ovenn@vnte

Tref eldningoganlegsarbejde
Udfsr* af uddonnetonle,gsgartner
Rinreliga
Priser
Ringtil 29637389
Jah TermarhHonsen
e-mail:jt-h@jt-h.dk

BALLERUP
DYREKLINIK
Ved dyrlagerne Lis Hartmann & CarstenHolm Petersen

Egebjergvej84, Tlf: 44652722
KIRURGISK OG MEDICINSK
BEIIAI\DLING AF MINDRE HUSDYR
LABORATORIEDIAGNOSTIK
RONTGENDIAGNOSTIK
SCANNINGAF DR/f,GTIGHEDER

I

Telefontiddaglig,bedst8.00-9.00
Konsultationefter aftale
Forhandlingaf PrescriptionDiet,
SciencePlan,Eukanuba
SpecifiksamtLimited Diet efter bestilling

Generalforsamling- Gourmetklubben
Gourmetklubbensgeneralfor samIing blev afto ldt
blev valgt
@stergaar:d
mandagden29.marts.Hans
til dirigent udenindsigelser.
Mester,Lone Tegnerberettedeom bestyrelsens
aktiviteter i det forlsbne dr samtom 6rets
arrangementer.
Lis Folke fremlagderegnskabet,der blev
godkendt.
Kontingentblev fastsattil kr. 100,00
Lone og I(aren snskedeat udtrede af bestyrelsen
efter seksdr. Nyvalgt blev Lis Bienegaardog
Bent Ahlgren. Leif Aageblev valgt somMester,
Kjeld Ssrensenvalgt til Kassererog Lis Folke
valgt til Skriver
blev besluffet
Det kommende6rs arrangementer
dannet.
og arbejdsholdene
Tak til dirigentenfra Lone. Leif takkedeLone og
I(aren for deresindsatsigennemireneoog
overrakte3 flaskervin til hver.
Medlemsantalleter uendret.
Pi bestyrelsensvegne
Lis F.

EGEBJERG
SPORTSKLUB

Udendsrs fodbold
Det er kun for motionenog hyggensskyld.
i dagligdagenog
Kom og ff, lidt adspredelse
mflskedin nabo.
mennesker
msd noglenye
Vi msdestorsdagden6. rnajkl. 18.00- 19.15og
fortsretterhelesommerenindtil slut september.
er i ir oppeved boldbanen,som
Irdsdestedet
bagEgely.
ligger ved Skor.rmarksskolen
Hvis du har spergsmil, si ring til:
FrankAabaad,44686468eller 2217 1454

salon
NU ER DET TID!

Ah
42 A
Syvendehusvej
Kvalitets klip for hele familien
V/ Kathorina,4xn Bigom

til at plante og si
Vi har altid skiftende
forskellige gode tilbud
F.eks. Rhododendron
Husk lreggekartofler

og fro

DIN PLANTESKOLE

BALLERUPPLANTESKOLE
Tid efter aftale

Tlf.: 44 65 48 87

Skovvej 2O1 - Ballerup
44 97 06 52
Hverdag: 19oo-17so Lsr lssn : 1000-1600

Lidt om

Foreningentil Pinsensbevarelse
En gangom iret - nemlig l. Pinsedag- noodesen flok glademenne*er (og hunde)for sarnmenat hygge
sig nogle timer sig i den dejlige skov.
LAgenVed Skovgadet er rudestedet, og tidspunkteter kL 12. Her Samleshele flol&en, somgir til den
storebAlplads,hvor vi slAros ned.
konsumerer
Hygge er for os danskerelig med lidt godt til ganenog maven-SAindengeneralforsamlingen
kommet
med i
anledning
er
vi de medbragteklermler og slryllerdem nedmed,hvad der nu i dagens
frokostkurve,n"
Pi dette
Efter et par timer er der satid til den alvorligeredel affesten - nemlig generalforsamlingen.
er
hurtigt
overstiet.
og
slciver
valg
afpresident,
ordensmarskal
tidspunkt er de flesteletterea$lappet,si
Foreningentil Pinsensbevarelseer altsAikke en forening medkontingentog en masseEsder i lsb€t af
Aret.Enesteforpligtelsefor medlemmemeer, at sdfred man il&e kan d6ftxgsi 6r€tsstorebegivenhed,
sergerman for d melde afbudtil feks. et andetrnedlem(krever selvfolgelig,menvsd, lvsp der ex'
(Finn Jappe),striveren (William Bierregaard)eller p'r€sidenten(Anita
medlem)eller til ordensmarskallen
Itdork).Nye medlemmeroptagespi gene,ralforsamlingen
Dette var lidt om, hvem og hvad Foreningentil Piusensbevarelseer. JegMber, at Foreningenkan
bibeholdede nuverendemedlemmer,menogsi megetgernefr flere medlemmer,for at vi har det dejligt
l Pinsdag i skoven.
PAgensynden 30. naj kl. 12 ved lllgen
La Prcsiilente

ER
F AD
RUs s r b e h a n d l i t g

villaer & rakkehuse
til ventendeksbere.
Ring 44979126for en gratis
og uforpligtendesalgsrurdering.
Ejendomsm&gler:Folke LarsenA/S
C E N T R U M G A D E N1 4 . 2 7 5 0 B A L L E R U P
I N F O @ B A L E R UP . D A N B O L I GD. K
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GrundejerforeningenSkovbo holdt torsdag d. l5 april generalforsamlingi Egebjerg Falleshus.
Syvendehusvejsdirlige tilstand er et af de faste emnerved generalforsamlingen.
Benny Spanielhar venligst udlflnt billedet fra istandsattelseni 1968-69.Man ser girden Vasehojtil
hojre. Til venstre en Renault 4L ved et vejskilt hvor narmetRagnisvenge kunne lases.
Kadehusbebyggelsenmed arkiteklerne Iversen og Plums sikaldte Hsm-huse er endnu ikke opfort,
de var dog til salg irsskiftet 1969-70.
Mange vil nok mene at vejen ikke er meget bedre i dag.
Derudover diskuteredeman indsamlingaf papir, falles netvrerk i kommunen,f[rene ved
Ragnisvenge. Alt noget laserne er orienteret om i tidligere numre af Egebjergbladet.
Brian Ssrensenblev genvalgt som formand for 6t ir.
Efter generalforsamlingenbsd grundejerforeningenpi ost og rsdvin.
Medlemmernefar et mere fuldstendigt referat.

Vi er nu flyttet ind i vores dejlige nye lokaler ved
NETTO og JyskeBankohvor vi bliver pi adressen:
Herlev Ringvej 2 C, 1. sal
Teamet er samlet og arbejdsglrcden er hsj.
Vi glreder os til at byde jer velkommen og dele
den positive ind med sflvel vores trofaste samt

TANDKLII\IKKEN

t/ rnxoLrEGE
MARIANNE LT]NDBERG

nye patienter.Som noset nyt har vi elevatorfacilitet!
Pfr gensynog velkommen
Ring og bestil din tid pi 4494-7010
TAND TILLID
dagligt mellemkL 8.00- 16.00

TRYGHEI)
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.4/4 kl. 7 nedkomhestenTulle med * hoppefol' Af lam er
rne har overgiet sig selv' Der er 4 set tillingo' 2 set
rer og marsvil
r&e har eredt d€resmodigetirer' Da gamlehonsehusvar
oYt, *;-.ti *kol i eangmd nArvi ffilid
en pmskervi os en brugg mengod dul&evop'

NY
CYI(EL
UDEI'|
UDBETALI]I|G
KOMINDOGSEVORES
STORE
I:
UDVALG
o Barnecykler
o Clubcykler
r Turistcykler

o Sportsbikes
o Citybikes
o Mountainbikes

r Anhangeretil
transport af bsrn

Stortudvalgi tilbeh
sr,
m.m.
regntsj
cykeltsi,

OYI(ELOE]{T
Skovlundecentret
Syd
4, 2740Skovlunde
Bybiergvei

TLF.
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