Bogmarked
Massevis af bøger i god stand og af gode
forfattere bl. a. Ludlum, Robbins, S.King,
L. Uris m. fl.
Romaner – Spænding – Fagbøger
5 – 10 – 15 kr.
Også Pixi og Jumbobøger
Kom og find, hvad du mangler !
Søndag d. 6. nov kl 11 – 14 Kærvænget 7

Kalenderen 2005 v/WB
24.10 Bredbånd holder møde
25.10 1. hjælp kursus
27.10 Valgaften med kommunalerne
31.10 Gourmetklubben holder møde
01.11 1. hjælp kursus
03.11 Banko i Egebjergklubben
07.11 Blomstervennerne holder møde
08.11 1. hjælp kursus
10.11 Stavgang holder møde
12.11 Sportsklubben holder møde
14.11 Egebjerg Vin holder møde
15.11 1. hjælp kursus (sidste)
19.11 og 20.11 Blomsterudstilling
15.12 Julehygge i TorsdagsTræf
Sidste frist for stof til næste nummer er 7.nov.
Egebjergbladet udkommer 19. – 20. nov.

Beboerannoncer
Forskellige størrelser af troldhasselgrene
Sælges: Brunsgaard, tlf 4465 2953
Når sneen falder

Snerydningshjælp søges
Timebetaling gives, hvis vi kan få hjælp på
Kærvænget 7
Ring hvis vi kan lave en aftale
Flemming og Eve, tlf 4497 5507

Brugte fliser
Har du 5 – 10 brugte fliser 50 x 50, så henter
jeg dem gerne.
Børnebørne skal have mere plads

Jappe 4497 2421

Udlejning af Lokalerne i
Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8.
Huset kan lejes til private fester mv. Pris:
Lørdage, søndage og helligdage 1.300 kr.
Fredage 800 kr. Andre hverdage 500 kr.
Lejetidspunkt for en brugsdag går fra kl. 9.00
(fredag kl. 14.00) til næste dag kl. 9.00.
Der udlejes ikke til ungdomsfester
Lejen betales senest 1 måned før brugsdato.
Ønsker man at forlænge lejemålet (enten før
eller efter festen) kan dette lade sig gøre
mod en ekstra betaling af 800 kr.- (fredag
500 kr.) - såfremt lokalerne er ledige.
Reservation afgives kl. 20 - 21 om
torsdagen i baren, hvor man på
kalenderen kan se de ledige datoer.
Gebyr for reservation 125 kr. betales, når
ansøgningen om leje afleveres.
Depositum . 500 kr. betales når nøgler
modtages.
Yderligere oplysninger ved henvendelse
hverdage kl. 17 - 18
på 4497-0037 eller mobil 2021-8037.
Tilsynsførende William Bierregaard

Bladbud søges
Den ene af vores flittige bude, der uddeler
Egebjergbladet, har meldt fra efter lang
og tro tjeneste. Han har fået et andet job.
Vi savner derfor et ungt menneske, der 10
gange om året vil uddele ca. 180 blade i
kvarteret. Lønnen er 90 kr. pr tur, plus
feriepenge.
Henvendelse til Per Groth , tlf 4444 2957.

Kom og få en hyggelig

FAMILIE AFTEN
Torsdag den 3. november Kl. 19.30
Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8

Der spilles 7 spil om
de flotte gevinster.

Å-åå, kom nu-u-u….

Husk nu at tage børnene med, så de også kan spille med.
Dørene åbnes kl. 19.00
Der kan købes: Vand, øl & Vin
Arrangør: Egebjergklubben

Torsdag den 27. oktober kl. 19:30
i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8
mød: Borgmester Ove Dalsgaard (a)
Jørgen Bragge (b)
Birte Passer
(c)
Stig Møller Nielsen (o)
Kåre Harder Olesen (v)
Få en "personlig" samtale med alle ved de
opstillede borde.
Vi har ikke det normale panel !
Arr. Egebjergklubben

Det Radikale Venstre i Ballerup
Ved Jørgen Bragge
Det radikale venstre er i 2005 blevet genoplivet i Ballerup. Der er nu etableret en aktiv gruppe med et
stort ungt islæt, som har til hensigt at være med til at præge debatten i kommunen i den fremtid, som på
mange områder vil blive en anden i forbindelse med amternes nedlæggelse. Den kommende kommunalreform vil revolutionere mange områder, selv om der ikke fusioneres med andre kommuner.
Det er nu lige 20 år siden, at De Radikale sidst var repræsenteret i kommunalbestyrelsen, og det fravær
må der gøres op med på valgdagen den 15.november. Vi har en kommune, der på meget godt og nok en
lille smule ondt nu i utroligt mange år har været styret af et socialdemokratisk flertal. Der er næppe nogen
i dag, der husker en anden magtfordeling. Det er der naturligvis også kommet meget godt ud af, men det
har også medført en økonomi, som er meget følsom for ”forkerte” udviklinger i såvel indtægter som
udgifter. Denne enevælde vil vi gerne være med til at nedbryde, så et bedre samarbejde på tværs af
partiskellene kan fungere.
Vi har af naturlige grunde ikke den store detaljerede viden om kommunens indre virke, kun det vi som
borgere i kommunen selv oplever. Derfor er vores hovedbudskaber mere skabelonagtige, idet vi ikke kan
love meget andet, end at vi vil arbejde ud fra princippet om, at vi har en tro på, at det enkelte menneske,
for det meste vil handle på en social og ansvarlig måde, når der gives det de nødvendige muligheder så
som at vise det tillid, i stedet for at dynge det til med kontrolforanstaltninger. dette gælder både borgeren
(som det kaldes i dag), og de der skal administrere de givne regler.

Jørgen Bragge

B for Ballerup
B for Det radikale Venstre
X B for Bragge
Øvrige kandidater:
Jesper Vad, Jan Brøns
Flemming Damgaard Christensen,
Solveig Kärk Nielsen, Birgitte Enslev Jensen
Vi går til valg med følgende overskrifter:
Få brudt ”enevælden”
Arbejde for størst mulig økonomisk gennemsigtighed
og ansvarlighed
Sikre at det nye Ballerup efter kommunalreformen
løser sine opgaver såvel fagligt som økonomisk
ansvarligt og anstændigt
Arbejde for at der på det sociale område inkluderes et
menneskesyn i afgørelserne og ikke kun et ”hvad
siger reglerne”
At der vises tillid til kommunens medarbejdere frem
for hvordan man nu kan kontrollere dem, så der
arbejdes efter devisen ændres til ”hvad kan jeg gøre” i
stedet for et ”hvad må jeg”.
På miljøområdet vil vi arbejde for dialog og aktivt
samarbejde med de omliggende kommuner.
På sundhedsområdet vil vi fokusere på
ernæringsområdet for børn og unge
På skoleområdet, som vi anser for noget af det
vigtigste overhovedet, vil vi blandt meget andet i
dialog med lærerne, som ved mest om den gode
undervisning og den gode underviser samt for
kompetenceudviklingen på alle niveauer, lige fra
lederen over læreren til eleven.

Da julestuen er den weekend, hvor Egebjergbladet udkommer, bringes
annoncen nu. Sæt kryds i kalenderen, hvis du er interesseret.
Med venlig hilsen; Blomstervennerne.

Egebjerg Sportsklub inviterer til
Juleafslutning
Juleafslutningen holdes i år allerede den 12.
november. Der spilles turnering fra kl. 1400 til
kl. 1700 og festen begynder kl. 1830.
Medlemmerne vil have modtaget en invitation,
der også kan ses på www.egebjergsportsklub.dk
Tilmeldingsfristen for deltagelse i festen var den
19. oktober, men det kan måske nås endnu;
kontakt f.aabaad@ofir.dk (4468 6468) eller et
andet medlem af bestyrelsen, hvis du vil deltage i
løjerne.
Ønsker om ændrede timer, m.v. kan afleveres til
f.aabaad@ofir.dk (4468 6468).
Nye medlemmer er stadig velkomne!
Henrik Jensen

Tak til alle jer
som var med til at gøre mit
40 års jubilæum
til en uforglemmelig dag.
Mange hilsener
Bodil fra Rosendal
Det skal tilføjes, at da bladets udsendte mødte op,
var der parkeret 30 biler og i den store lade var
der over hundrede voksne og børn samt en kanin.
Der blev sunget og holdt taler, og der var en fin
buffet med hjemmelavet kartoffelsalat,
frikadeller og meget andet spiseligt samt vin, øl
og vand af mærket ad libitum.
Bodil skal i øvrigt hilse fra dronningen, som hun
mødte for at få sin fortjenstmedalje.
Finn Jappe

Banko set fra opråberbordet
At være opråber ved Egebjegklubbens årlige
banko er en rigtig god opgave, for det er nok et af
de få tidspunkter, hvor man kan få 70/80
mennesker – både yngre og ældre – til at høre
efter og gøre, hvad man siger.
Aftenen starter med at alle skal hen og se på de
dejlige præmier. De yngste er selvfølgelig mest
interesseret i slikket, og de øvrige aldersklasser
udvælger hurtigt, hvilken af de flotte præmier de
gerne vil vinde.
Så er det ellers hen og købe plader. Her gælder
det om at få fat i dem med ens lykketal, så
udvælgelsen kan godt tage et stykke tid.
Heldigvis er alle kommet i god tid, så spillet kan
komme rettidigt i gang.
Imens har opråberne travlt med at lægge alle
bankobrikkerne op og få en uvildig person til at
kontrollere, at alle numre er der. Herefter
kommer brikkerne i en pose, der bliver rystet,
vendt og drejet efter alle kunstens regler.
Så er alle ved at være klar, og man kan ligefrem
mærke, hvordan spændingen i lokalet stiger.
Spillet begynder, og alle sidder dybt
koncentreret om at lægge de små grønne brikker
på pladerne.

Så lyder det ”BANKO”, og store dybe suk høres.
Alle venter spændt, for måske har vedkommende
lagt forkert – men nej, rækken/rækkerne, pladen
var rigtig. Videre til næste spil !
Efterhånden som vi nærmer os sidste spil (7)
får opråberbordet flere og flere sideblikke, der
siger: ”Jeg mangler kun nummer 5, kom nu med
det”. ”Ryst posen” lyder det stadig oftere. Og vi
ryster og ryster.
Spil 7 er jo helt specielt, for alle vil selvfølgelig
gerne vinde den dejlige kurv, fyldt med and,
rødvin samt en masse andet godt. Det er også det
spil, hvor det er allersjovest at trække opråbet af
tallene: syv og (efterfulgt af en l-a-n-g pause) tres.
Desværre kan der kun være èn vinder, så nogen
må gå skuffede hjem, men de vil alligevel
komme til næste år, for alle har trods alt haft en
god aften.
Bagefter får vi de sædvanlige bemærkninger
om de numre, vi ikke trak ud. Men alt er sagt i en
gemytlig tone.
Vi ses til banko torsdag den 3. november.
Dørene åbnes kl. 19.00
Baren sælger vin, øl og vand til små priser
Anita

Korsika - skønhedens ø
I september skulle det så ske, det vi og nogle
venner havde planlagt igennem næsten et år –
nemlig rejsen til Korsika.
Øen er på størrelse med Sjælland og hold da helt
op, hvor er der flot og dramatisk. Bjergene har
forskellige farver afhængig af, hvor man befinder
sig og landskabet ændrer sig næsten for hver
gang man drejer rundt i de utallige hårnålesving.
Havet er meget, meget blåt.
Vi havde tilrettelagt vores rejse således, at vi i
den første uge skulle bo i Solenzara på øens
sydøstside. Ikke fordi byen var noget specielt,
men fordi den geografisk var et godt
udgangspunkt for nærmere udforskning af det
sydlige Korsika. Vi havde selvfølgelig lejet en
bil, men der var bare lige det problem, at man
kun kunne køre med en gennemsnitshastighed på
30 km. i bjergene. Da der selvfølgelig også
skulle være tid til masser af småpauser (fotostop
mm.) og større pauser til opfyldning af de indre
depoter, nåede vi ikke alt det vi havde planlagt.
Vi var 3 der skiftedes til at køre, og heldigvis for
det, da det var ret anstrengende. Vejene var stort
set asfalterede alle steder, men ofte meget smalle.
Det var nu ikke fordi der var vildt meget trafik,
men mange overraskelser som f.eks en flok køer
eller geder, der gik og hyggede sig midt på vejen.
Hårnålesvingende var meget heftige undertiden
mere end 180 grader og stigninger på 20-25 %
ikke unormalt. Så lige pludselig var man oppe i
højder på 1300 meter. Det højeste punkt er i
øvrigt 2700 m.
I vores 2. uge skulle vi så bo i en lille, men meget
hyggelig by ved navn Calvi beliggende på øens
nordvestkyst. Her afleverede vi så vores bil, da
planerne var, at vi skulle benytte os af det meget
berømte tog, som kører igennem nogle af
Korsikas smukkeste områder, men her havde vi
gjort regning uden vært. Vi havde hjemmefra

været på nettet og fundet togtider og priser. Men
lige akkurat den dag vi ankom til Calvi gik man
over til vinterkøreplan med færre afgange. Det
ville sige, at der kun var den ene mulighed at
stige på toget før 8 (om morgenen forstås) og
først være hjemme 13 timer senere. Da der
samtidig var indsat busser på en stor del af
strækningen grundet sporarbejde, droppede vi
vores togplaner. Vi fik dog lidt togkørsel
alligevel, da vi kørte til en anden turist-og badeby
25 km. væk og denne tur varede 1 time. Hertil
var der nemlig lidt flere afgange. Selv om vi
garanteret skubbede lige så meget som alle andre,
var der alligevel kun stå og sidde-på gulvet
pladser tilbage. Det var bare om at holde på hat
og løse genstande, da det gik over stok og sten på
det snoede og smalsporede tognet. Men der var
frisk luft, da alle døre og vinduer stod åbne.
Vi boede småt, men lækkert i små rækkehuse
med udsigt til det store Citadel, som var en hel by
i sig selv. Da vi også havde den skønneste havudsigt, kunne vi følge med i alt hvad der foregik
på havet. Vi kunne bade og snorkle fra klipperne,
men der var nu også en dejlig sandstrand i den
anden ende af byen. Alligevel fortrød vi sidst på
ugen, at vi ikke også havde bil til rådighed i
vores 2.uge. Vil følte, at der trods alt skulle ske
lidt mere. Lokalbusser findes der stort set ikke på
Korsika. Men det har vi så lært af.
Man skal jo også have noget at spise, når man er
på ferie, og vi fik meget lækker mad. Vi
svælgede os i blå-og kammuslinger, men også
fisk i det hele taget. Men der er lige et problem,
hvis man ikke er rimelig velbevandret i det
franske køkken. Det var nemlig meget få steder,
at spisekortet var på andet en fransk. Den ene af
os er rimelig god til det der med fransk (altså
mad), så med kun en enkelt smutter gik det fint.
Man kan i øvrigt godt opgive at kommunikere
med korsikanerne, for man får bare hele lektionen

på fransk, selv om man ser uforstående ud.
Når man er af sted i 14 dage er det mange
måltider, hvis alt skal indtages på restaurant. Så
vi spiste nogle måltider hjemme for variationens
skyld. Korsika har mange lokale specialiteter
f.eks gede/fåreoste, pateer og div. pølser, så det
måtte vi bare prøve. Men når man lagde det hele
sammen, var det lige så dyrt som at spise ude. De
har også deres egen vinproduktion, men rødvinen
var skrækkelig, så vi gik over til den hvide. En
flaske vin kostede nemt 9 euro i forretninger og
det dobbelte på restaurant. De laver også
glimrende øl, bl.a. en kastanjeøl, men den tyske
øl var faktisk billigere. Prisniveauet var i det hele
taget meget højt, både med mad, drikke og så de
her tekstiler og lædervarer. Ikke engang en enkelt
taske blev det til.
Vi snupper lige den der med vejret, for vi
oplevede noget specielt. Da vi kom derned var
vejret flot og ikke for varmt. Men på 3. dagen
skete der noget. Omkring kl. 17 startede det
værste torden/uvejr, man kan forestille sig. Vi
boede ret højt og vi kunne fra altanen se, at

lynene slog ned i træer og lysmaster næsten lige
uden for vinduerne og naturligvis også i havet.
Sådan fortsatte det hele natten lige til kl. 9 næste
morgen. Hvis vi ellers kunne læse franske aviser,
ville vi kunne have læst dem inde i stuen, så
meget lyste det op. Men vi havde til gengæld
ingen strøm. Næste morgen kunne vi se, at vejene
var skyllet bort flere steder. Det var meget
uhyggeligt, fordi det var lige op over hele tiden.
Vi havde mere torden og regnvejr inden for de
næste dage, men pludselig klarede det op inden
for en time. Og så havde vi ellers masser af sol
resten af ferien. 24-25 gr. var også fint for os. De
sidste par aftener måtte vi dog have trøjen frem,
når vi sad ude og spiste.
Vi rejste med et århusiansk bureau, som hedder
Ruby Rejser. Her kan man sammensætte sin tur
næsten som man vil. Man kan også rejse med
Langley Travel og Region Rejser til Korsika.
Vi er helt sikkert ikke færdig med denne smukke
ø. Vi har trods alt kun set en brøkdel af Korsika.
Jan og Lone Tegner

Nu er det tid til et besøg
På din planteskole
Nu står alt i fuld flor, parat til at
blive flyttet til din have, f.eks.
Rhododendron, Roser
Buske og Stauder
Se også udstillingen af vore flotte vandmiljøer

Førstehjælpskursus i Egebjerg

Valgmøde i Egebjerg

Hvad gør Du, hvis den ældre herre ved siden af
dig falder omkuld, eller hvis et barn i forbindelse
med trafikuheld er bevidstløs ? Hvis Du ved det,
kan du måske spare liv.

Traditionen tro har Egebjergklubben inviteret
kommunalpolitikere til et møde, hvor de kan
fremlægge deres synspunkter om det kommende
kommunale valg og kan diskutere deres udsagn
med de fremmødte borgere.

I samarbejde med Beredskabsforbundet
arrangerer Egebjergklubben et kursus om
Førstehjælp, som kan blive afgørende for
situationen.
Kurset strækker sig over 4 tirsdage, første gang
tirsdag 25. oktober kl. 19 – 22
i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8.

Ligesom sidste gang for 4 år siden får politikerne
hver tid til en lille indledning og bliver så fordelt
til hvert sit bord, hvor de i 15 – 20 minutter får
mulighed for at besvare spørgsmål og til selv at
komme med udsagn.

Det koster 125 kr. at deltage alle 4 dage.

Derefter flytter politikerne til det næste bord,
hvor de fortsætter. Vælgerne kommer således tæt
på de 5 kandidater, der har meldt sig (se side 4).

Forudgående tilmelding til Ulla Houe, tlf 44 68
64 68, eller e-mail mortulla@ofir.dk senest
søndag 23. oktober er nødvendig.

Det sker torsdag 27. okt. kl. 19.30 i Fælleshuset,
Agernhaven 8, hvor der også kan købes vin, øl og
vand til rimelige priser.

Men skynd dig ! Der har allerede meldt sig nok til
at kurset starter.

Mød op og få en spændende oplevelse. Vi slutter
nok ved 22-tiden.

Finn Jappe

Redaktøren (Finn Jappe)

Der er således ingen grund til at vente på mere
information om BallerupNettet!
Egebjergnettet. Status.
Den gennemsnitlige besparelse er i skrivende
stund på 4.860 kr. om året i forhold til dagens
udgifter. Den er beregnet for de 18 husstande, fra
hvem vi ved redaktionens slutning havde fået
tallene. Den største besparelse, vi har set, vil
være på 11.508 kr.! Den mindste på 1.644 kr.
Stiftende generalforsamling i den midlertidige
antenne- og bredbåndsforening afholdes
mandag den 24. oktober 2005 kl. 2000 i
Fælleshuset, Agernhaven 8.
Hvis du er interesseret i mulighederne:
Mød frem!
Meld dig som medlem af foreningen!
Indbydelsen er, når dette blad udkommer, omdelt
til alle husstande i ”det gamle Egebjerg”. Skulle
nogen ikke have modtaget indbydelsen – eller
forlagt den – så skriv til post@egebjergnettet.dk
eller ring til én af nedenstående.

Udviklingen i bl.a. interessen og gennemsnitsbesparelsen siden august (opgjort ved datoen for
aflevering af indlæg til Egebjergbladet i den
pågældende måned) ser således ud:
Antal
interesserede

140
120

Procent af 725
100
80

Årlig
gennemsnitsbesp
arelse x 100 kr.

60
40

BallerupNettet
Vi har haft stillet os lidt afventende med hensyn
til EgebjergNettet indtil beslutningerne på
kommunalbestyrelsesmødet i juni om
etableringen af Ballerupnettet var udmøntet i
noget mere konkret. Så vi klart kunne se, hvad
det ville betyde for Ballerups borgere med hensyn
til tjenester og priser.
Det ved vi nu! BallerupNettets tilbud til
borgerne i Ballerup er alene TDC’s generelle
tjenester og priser! Eneste undtagelse herfra er
en garanti, der p.t. indebærer ca. 4½ MB
(svarende til én TV-kanal og 512 MB ADSL) til
alle husstande i Ballerup; til TDC’s standardpriser! NESA garanterede allerede i juni i år
10MB til alle i Ballerup!
Læserbrevet i BallerupBladet med overskriften
”Det ligner reklame” viste sig således i praksis at
være en kraftig underdrivelse!
Storkunder som erhvervsvirksomheder og
beboer-net vil formentlig – som hos andre
leverandører - kunne forhandle sig til en lavere
pris for samlet tilslutning.

Gennemsnitsbesp
arelse i %

20
0
Aug Sept
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Dec

Største
besparelse x 100
kr.

Som det ses, er der en pæn stigning i antallet af
interesserede! Hvis det tal kan tages som et
minimum for, hvor mange medlemmer, den
midlertidige forening starter ud med, er der
formentlig basis for at kontakte en professionel
rådgiver med henblik på at få lavet et konkret
projekt!
Men jo flere medlemmer, der kommer med fra
starten, jo bedre basis er der for gennemførelse af
et gedigent projekt! Et projekt, der vil munde ud i
et konkret tilbud til den enkelte husstand med
tjenester, priser, med mere.
De indledende undersøgelser vil formentlig
omfatte såvel etablering af et af foreningen selv
ejet fibernet som et net, der er ejet af en (større)
bredbåndsudbyder, som f.eks. NESA. I det første
tilfælde skal hver enkelt ved etableringen betale
et éngangsbeløb (p.t. formentlig 15.000 kr.); i det
andet skal man betale et fast abonnementsbeløb
(p.t. formentlig 179 kr. om måneden) så længe,
man er koblet på. Men priserne er faldende!

Til sin tid satser vi på at nå op på 30-50%’s
tilslutning af de i alt ca. 725 husstande, der udgør
den primære målgruppe.. Ellers er der næppe
økonomi i projektet.
Nogle ofte stillede spørgsmål og svar
9 Skal vi have fortovene gravet op igen?
Nej, formentlig kun enkelte brønde; resten
”skydes” igennem.
9 Skal vi selv grave ind til huset? Nej; de
tilbud, vi p.t. ser på, omfatter ”skydning”
ind til huset.
9 Skal mine kabler inde i huset udskiftes?
Skal TV’et og telefonen udskiftes. Nej,
ikke så længe det drejer sig om analogt
TV eller almindelig telefon.
9 Kan jeg se flere TV-kanaler på én gang?
Ja.
9 Er det forberedt for f.eks. HDTV, IPtelefoni, og andre nye eller kommende
tjenester? Ja, herunder f.eks. leje af film
over nettet, adgang til WWW og email via
dit TV (og trådløst tastatur og mus hertil
fra lænestolen).
Du kan se meget mere på www.egebjergnettet.dk
Hvis du vil være medlem af den midlertidige
forening, så ring til en af nedennævnte personer
eller skriv til post@egebjergnettet.dk .
En af os kommer gerne på besøg og drøfter det
med dig/din husstand! Kontakt blot en af os eller
skriv til post@egebjergnettet.dk:
•
•
•
•
•
•

Bent Kristensen, 4468 4161,
bent.d.kristensen@gmail.com
Thomas Seeberg, 4465 1391,
tseeberg@get2net.dk
Jørgen Jørgensen, 4468 0102,
vips@mail.dk
Christian Sørensen, 4497 2570,
egebjerg70@mail.tele.dk
Henrik Jensen, 6017 1953,
n@henrikjensen.dk
Birger Lund, 4497 7029,
raslund@mail.dk

Udfyld og indsend kuponen overfor, så vil du
modtage en opgørelse over hvad din husstand
kan spare! Skemaet - og regnearket til brug for
udregningen - kan også hentes på hjemmesiden.

Skema til brug for udregning af besparelsen:
Udbyder
Antal
(TDC,Tele2,Telia,
linjer/numre ?)

Samlet
årlig
udgift

Telefon
Internet
Udbyder
Samlet
hastighed
(TDC,Tele2,Cyberc årlig
(kbps/kbps) ity, ?)
udgift

Internet
Pakke /
antal
kanaler

Samlet
årlig
udgift

Udbyder (TDC, ?)

Pakke /
antal
kanaler

Udbyder
Samlet
(Viasat,Canaldigita årlig
l)
udgift

TV

Satellit

Navn: :
Adresse:
Telefon:
Email:
Send dit udfyldte skema til:
Bent Kristensen, Kastebjergvej 20,
Email: bent.d.kristensen@gmail.com eller
post@egebjergnettet.dk
Så vil vi snarest muligt fortælle dig, hvor stor din
husstands besparelse påregnes at blive!
De modtagne oplysninger vil blive behandlet
fortroligt og kun være kendt af Bent.
Vi vil alene medtage besparelsesbeløbet, når vi
udregner den gennemsnitlige besparelse.
Hvis du ikke har noget imod at din husstands
udgifter lægges på Internettet så sæt kryds her:
Egebjergnettet vil give medlemmerne:
9 Billigere telefon!
9 Billigere TV og flere kanaler!
9 Billigere Internet og større hastighed!
9 Alle de nye digitale muligheder.
Så selv om du i dag ikke har udsigt til større
besparelser, f.eks. fordi du har firmabetalte
ordninger, så får du mange nye muligheder!

