Lokalerne i Egeberg Fælleshus
Agernhaven 8, udlejes på nedennævnte
vilkår til medlemmerne af de 10 grundejerforeninger der støtter huset økonomisk.
Der udlejes ikke til ungdomsfester.
Lejen udgør kr. 1.300,- for udlejning på
lørdage, søndage og helligdage, på fredage
udgør lejen kr. 800,00. På andre hverdage
(hvor dette er muligt) udgør lejen kr. 500,00.
Lejen betales senest 1 md. før brugsdato.
(Lejetidspunkt for en brugsdag går fra
kl. 9.00 til næste dag kl. 9.00. Af hensyn
til den ugentlige rengøring kan man dog
tidligst disponere over lokalerne fra kl. 14
på fredage).

Kalenderen 2005 v/WB
29.09 Bridgeklubben holder møde
30.09 Billard holder møde
03.10 Blomstervennerne holder møde
14.10 Sangaften med Fællesvirket
27.10 Valgaften med kommunalerne
31.10 Gourmetklubben holder møde
Sidste frist for stof til næste nummer 9/10
Egebjergbladet udkommer 22. – 23. okt

Beboerannoncer
Vi sælger vores brugsbare teltvogn med 4 sovepladser og lille køkkensektion m.dobbelt glasblus
plus gasflaske. Pris 5.500 kr .Diverse udstyr
medfølger.Velegnet til en familie med et par
børn.Den har været anvendt til vildcamping i
Sverige i mange år, men vi er ikke unge længere,
så nu får andre muligheden.
Kirsten og Thomas Seeeberg
Pæremosevej 9, tlf. 4465 1391
En god violin fremstilllet af violinbygger
”Joseph Kreitzinger” registreret nr. 449 til salg
for højeste bud. Vurderet af firma Jørgen Nielsen
til mellem 6000 og 8000 kr.
Tlf. 4497 2269 eller mail p.e.thomsen @adr.dk

Influenzavaccination
Torsdag den 6. oktober 2005
vaccineres egne patienter
mellem kl. 16.30 og 17.30
for kun 150 kr.
ALLE FYLDT 65 ÅR GRATIS
Læge ERIK JACOBSEN

Ønsker man samtidig med reservationen
at forlænge lejemålet (enten før eller efter
festen) med en ekstra brugsdag - altså fra
kl. 9.00 (fredag kl. 14.00) til næste dag
kl. 9.00 kan dette lade sig gøre mod en
ekstra betaling af kr. 800,- (fredag kr. 500,-)
såfremt lokalerne er ledige.
Tilsynsførende William Bierregaard

EGEBJERG KUNSTFORENING, Glashuset, Agernskrænten 33
UDSTILLING
Glashuset, Agernskrænten 33
lørdag den 15 og søndag den 16.
oktober, kl.. 13 – 17.
Flemming Holmgreen Rasmussen
“Jeg henter min inspiration fra hverdagen og naturen samt fra rejser i
ind- og udland. Jeg udtrykker den ved
en motivverden, som spænder fra det
naturalistiske landskab til by- og
naturabstraktioner, hvor farver og
form spiller en afgørende rolle, og
som giver beskueren en oplevelse.
Jeg arbejder med olie- og
akrylmaling på lærred samt akryl på
papir og akvarel.”
Gratis adgang
FOREDRAG
Glashuset, Agernskrænten 33
tirsdag den 18 oktober, kl. 19.00
Kjeld Johansen
“Om teknikken ved tegning og
maling.”
Gratis adgang

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

Kort referat af
generalforsamlingen i Aagesdal den
18. maj 2005
Uddrag af Beretningen:
Pæremosevej fik i efteråret 2004
lagt slidlag på – et par år
tidligere end beregnet.
Snerydning af fortovene havde
(også i denne sæson!) været
utilstrækkelig. – Det skyldtes
bl.a., at kommunens snerydning af
vejene i denne sæson var betydelig mere omfattende end tidligere.
De store entreprenørmaskiner
skubbede uden besvær sneen fra
vejene delvist ind over fortovene,
men vores lille fortovs-snerydder
var ikke i stand til at skubbe
sneen tilbage igen. Vores maskine
kræver en fri bredde på ca. 135 cm
for at kosten kan fungere. Hertil
kom problemet med parkerede
privatbiler på vejene, henlagte
byggematerialer og lavthængende
grene fra haverne. I øvrigt havde
vores ”snemand” opsagt jobbet pr.
1. maj 2005.
Formanden mindede om, at pligten
til rydning af fortove og evt.
grusning/saltning påhviler den
enkelte grundejer.
Vi er også pligtige at holde
fortovene og arealet bag disse fri
for ukrudt sommeren igennem - og
det kan for manges vedkommende
gøres bedre. Formanden henstillede
til grundejerne langs Bøndermosestien, at man renser stien ud for
egen grund og til hundelufterne,

at man opsamler- og medtager
hundelorte til sin egen affaldsspand. Og endelig, at man får
fældet- eller nedskåret sine høje
træer, så vi ikke igen skal
undvære strøm i flere døgn.
Kommunen var tæt på at lade
registrering af vore gode gamle
stednavne – ”Aagesdal”,
”Egebjerglund” og ”Pilehøj” m.fl.
– udgå. Formanden med hjælp af Per
W. Johansson fik dog reddet vore
gode gamle navne, uden hvilke vi
jo alle ville føle os rodløse.
Der blev mindet om ”Åbne Haver”arrangementet, om initiativerne
vedr. Kabel-TV i området og om, at
kommunalbestyrelsen har besluttet
oprettelse af et BallerupNet for
hele kommunen.
Det blev besluttet, at bestyrelsen
sammen med bestyrelsen for ”Syd”
forsøger at finde en ny snemand
med henblik på fortsættelse- og
mulig forbedring af den nuværende
ordning. (En sådan kontrakt er
efterfølgende indgået med Asger
Bak Thomsen, Egebjergtoften 15 og
nærmere beskrevet af Thomas
Seeberg i Egebjerg Bladet junijuli 2005).
Inden afslutning af generalforsamlingen blev hr. formandens 25 års
jubilæum som formand fejret med
tale og gaver: et Magnolietræ med
hvide blomster samt 10 (små!) fl.
snaps. – Han takkede behørigt.
Generalforsamlingen sluttede med
bespisning og socialt samvær.
Hans Christensen.

Nærværende indlæg er forsinket p.g.a en større mængde stof.

Red.

Et mindre tyveri i Fælleshuset
I mange år har der på spejlhylden i Fælleshuset
stået en lille strikket figur, som havde en øl gemt
bag strikkerne.
Vi kaldte den ”barmandens sidste trøst” fordi
dens formål var, at barpasseren, når der var totalt
udsolgt, kunne få sig en tår øl, mens regnskabet
blev gjort op.

Nu er den lille fyr stjålet, så hvis du ser
den, kender du adressen. Jappe 4497 2421
Genbrug
For ca. 35 år siden købte jeg en stor trillebør, som
siden har transporteret adskilligt og også har
været benyttet som hjælp, når der skulle blandes
beton..
Godt nok var håndtagene rådnet væk, men børen
fungerede stadig fint. Men al ting har en ende.
Jeg får ikke brug for den mere.
Så jeg stillede den ved havelågen med et lille skilt
”Tag den, hvis du kan bruge den” Det kunne
”nogen” åbenbart. Der gik kun få timer. Så var
den væk. God fornøjelse til den ny ejer.
Finn Jappe

Førstehjælp

Damer søges

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

Hver torsdag mødes en flok mænner i baren til
TorsdagsTræf.
Undertiden kommer der også enkelte damer, men
de er alt for få.
Kære piger! Vi savner jer ! Kom til en snak eller
et terningsspil m.v.
Jappe

Egebjergklubben inviterer til et kursus,
som kan blive afgørende for situationen.
Kurset afholdes i Egebjerg Fælleshus
Agernhaven 8
Tirsdage 25/10. 1/11. 8.11. og 15/11
kl. 19 – 22
Vi skal være mindst 12 kursister.
Beboerne i Egebjerg Bykvarter er selvfølgelig
velkomne.
Forudgående tilmelding er nødvendig til
Ulla Houe, tlf 4468 4468 eller pr e-mail:
mortulla@ofir.dk senest søndag 23/10

annonce

Undervisning i
Cortage, Undertøj, Små selskabskjoler,
Nederdele/tylskørter, Sy din brudekjole
Dag og aftenkurser starter op fra
Mandag 3/10 og sluttter fredag 30/6 2006
Der imellem opstartes nye løbende kurser.
Pernille Riisgaard, Højagerparken 2, 1.th
2750 Ballerup, tlf 6177 8674
e-mail: pernille@riisgaard.com
hjemmeside: www.pernille riisgaard.dk

Pernille Riisgaard Design og Smykker
Ring og få tilsendt en brochure

Fisk i Bøndermosen

Tre gæve gutter mødte op med avanceret udstyr,
og det lykkedes den ene at fange en gedde på
1300 gram og dermed vinde 1. præmien:
En flot fiskestang, sponsoreret af Ballerup
Fiskemagasin, Centrumgaden.
Han blev glad, for ærlig talt trængte hans fiskestang til en afløser.
En lille gut havde gang i både net og stang og
fangede flest fisk, så 2. præmien blev hans.
Han så lidt betuttet ud, da han fik en samling af
fluer og blink – igen sponsoreret af Ballerup
Fiskemagasin, men klarede op, da nogle poser
slik fulgte med.
Ole styrede det hele og hjalp med at fjerne
kroge, inden fisken igen blev sat ud.
Tilskuerne hyggede i det dejlige vejr og alt var
dejligt. Blot kunne der have været flere deltagere.
Tak til Inge Magnussen for ”lån” af søen. Jappe.

FOTO: BJØRN KRAGLUND

BODIL RINGSMOSE TAKKER AF …………!!!
Dette er sidste gang jeg skriver til bladet som medarbejder på
Rosendal, og nu er det ikke om dyrene, men om mig selv. Jeg vil
gerne have lov at takke af for et godt samarbejde. Tak til Finn
Jappe, som altid har fundet plads til mine små ”hjertesuk”. Tak til
alle jer læsere der har læst om Rosendal, og hjulpet os med at passe
på stedet.
Det har været morsomt, pludselig møder man et menneske man
knap nok kender, som kommer hen og spørger, om der ikke snart
kommer nyt om Rosendal, fordi vedkommende syntes at det er
sjovt at følge med i hvad der sker.
Men nu er det alvor, jeg holder op...!!, efter at have arbejdet i 40 år
i Ballerup kommune som pædagog, vil jeg hjem og nyde det, hjem
og lave et minimuseum (mangler i øvrigt stadig gammelt legetøj),
få styr på hus og have, ud og cykle og vandre, nyde mine
børnebørn, komme med til ældregymnastik i Egebjerg, eller hvad
ved jeg !.
Så hermed inviterer jeg alle gamle børn, forældre, kollegaer m. m.
til afskeds- og jubilæumsfest på Rosendal.....
FREDAG D. 30-9-2005 KL. 15.00-17.00
Venlig Hilsen
Bodil Ringsmose

Rosendal afholder
STORT LOPPEMARKED PÅ ROSENDAL LØRDAG D. 8-10-05 KL. 10.00-14.00
Og så lige til aller aller sidst........

( DER VIL VÆRE SALG AF SAFT, KAFFE OG HJEMMEBAGT KAGE)

Sidste nyt: Ca. 25 % lavere investering!
Vi har i de seneste måneder regnet med, at hver
husstand skulle betale ca. 20.000 kr. i startinvestering for at være med. Det er det beløb, materialet andre steder i her i bladet er baseret på.
Der har nu meldt sig en udbyder på banen, der
kan gøre det for ca. 15.000 kr. pr husstand, hvis
der fra starten er en tilslutning på ca. 30% af
husstandene i området. Investeringen vil altså
kunne tjenes hjem væsentligt hurtigere end f.eks.
vort regneark på hjemmesiden viser.
Det nyeste tilbud tegner således meget lovende,
og fortjener nærmere studium.
Vi skal dog snarest have et kendskab til, hvor
stor interessen er for et sådant net, dvs. om der
overhovedet er en chance for at få tilmelding
fra ca. 30% af husstandene, den dag vi har et
konkret tilbud.
Se artiklen sidst i bladet og lad os høre fra dig.
Bredbåndsgruppen

Fællesvirket indbyder alle beboere i Egebjerg til

SYNG MED AFTEN
i Egebjerg Fælleshus
Agernskrænten 8

Fredag den 14. oktober 2005 kl. 18.30.
Vi synger en masse kendte og ukendte danske og
udenlandske viser, der alle er samlet i et sanghæfte.
Akkompagnement: Ole Mouritsen.

Man medbringer egen madkurv
og køber vin, øl og vand til huspriser.
Billetter til 30 kr. købes hos Bageren på Bygaden

Kom og syng en sang med dine naboer.

SNERYDNING
Der findes et stigende problem omkring den lovpligtige snerydningspligt, der påhviler samtlige
parcelhusejere med fortov til offentlig vej.
Vi er ikke længere et sølvbryllupskvarter. Mange af beboerne har allerede passeret dette skarpe hjørne
og er nu pensionister. Vi holder af kvarteret og bliver derfor boende i vore parcelhuse.
Mange kan ikke fysisk klare at rydde sneen som krævet, mange rejser til sydlige og varmere lande i
lange perioder om vinteren, og mange har på grund af deres arbejdssituation ikke mulighed for at
overholde kravene. Vi vil alle gerne være lovlydige borgere, der gør alt for at opfylde kravene og for at
forhindre andre i at glide og brække benene eller værre.
Derfor har vi brug for en ordning, der på trods af ovenstående kan gøre os til lovlydige borgere, de få
dage om året, hvor problemet findes.
Man kan forestille sig forskellige muligheder:
• Grundejerforeningerne i kvarteret kunne fælles og tilsammen finde en løsning.
• Den enkelte grundejerforening kunne finde lokale løsninger, med eget udstyr og
• lokale aftaler med personer, der kan påtage sig opgaven.
• Enkeltpersoner, der kan påtage sig opgaven, kunne træffe aftaler med enkeltpersoner, der har
behov for en ordning.
• Kommercielle firmaer kunne træffe aftale med kvarteret / grundejerforeningen / enkeltpersoner.
Vi tror i Gf. Skovbo, at vi ikke er de eneste, der oplever eller vil opleve problemet. Derfor beder vi om
kommentarer, forslag og bemærkninger. Ikke mindst ville det være interessant at få en mening fra de
andre grundejerforeninger i kvarteret. Vi beder også alle de, der kunne tænke sig at foretage en
snerydning, det være sig et stort område, et mindre område eller enkelte parceller, om at henvende sig, i
håb om at finde en eller anden løsning.
Christian Halgaard Tlf. 44983309 E-mail: halgaard@webspeed.dk

SOMMER I PÆREMOSEN
- noter fra et fritidsliv blandt planter og dyr
Sommer blev det. Varmen og tørken kom tidligt
og satte sit præg på sommeren. Lidt
tankevækkende i forhold til de handlekraftige
politikere, der konkurrerede om at få flyttet
skolesommerferien fra den våde og kolde tid efter
Skt. Hans til den tørre og varme start af august.
End ikke den meteorologiske statistik kan gøre
indtryk på populister
GRØNTSAGSHAVEN
Først må jeg berette om en ny personlig rekord. I
forårsartikjlen underholdt jeg om mine trængsler
med den ”mycket tidlige” svenske kartoffelsort
SWIFT, som jeg havde sat min lid til, men som
fik en så dårlig start, at alt håb om ny rekord for
tidlige kartofler i Pæremosen var ude. Men, men ,
men. Den 28. Maj havde vi besøg af min bror og
svigerinde fra det sønderjyske, og selvom
SWIFTerne overhovedet ikke var i blomst, var de
alligevel blevet så store og kraftige, at jeg fik lyst
til at pirke lidt ind i siden af bedet. OG, miraklet
var sket. Kartoflerne var godt og vel
valnøddestore, og selvom jeg måtte investere en
plante til os hver, fik vi nye, velsmagende
kartofler, børstet rene og kogt i vand, der lige
akkurat er på kogepunktet i 12 minutter. Uhm, en
himmerigsmundfuld og den ny personlige rekord
var hjemme. Nu er jeg spændt på næste år. Hvis
vi får et mere normalt forår, er en ny rekord i
sigte.
Men ellers har det været en sommer præget af de
første ugers varme og tørke. Godt jeg har fået
indrettet mig med højbede i kasser, der gør
forsigtig vandtilførsel overkommelig. Så vi har
høstet af de grønne asparges, af jordbærrene, af
ærter og gulerødder, som vi plejer. Hvidløgene,
der blev sat i efteråret, er også blevet rekordstore.
Bønnerne har givet en meget stor høst. Så en
speciel sommer i grønsagshaven, men alt i alt en
god en.
BLOMSTER, BUSKE OG TRÆER
Min insats med silkemalepenslen og round-up
mellem roserne mod de genstridige skræpper bar
frugt. Roserne vandt. Den samme pensel har
været anvendt i et nyanlagt krydderurtebed, hvor
peberroden blev ved med at skyde, og med
samme positive resultat. Så målrettet og skønsom
brug af round-up må tilstås og anbefales, både af
Søren Ryge og undertegnede.

Men ellers har årets store projekt jo været
plantningen af 120 nye vinplanter på ”marken",
vores lejejord i Hjortespringkilen. Rondo, Regent
og Leon Millot, en tredjedel af hver er plantet, og
de er kommet godt i gang efter den tørre start. Jeg
har gjort mig umage for at holde jorden ren, og
her i august har jeg sået hvidkløver som
bunddække. Det venter jeg mig meget af. Dels
kan de holde på fugten, dels kan de forhindre
andet i at brede sig, og dels kan de samle
kvælstof til gavn og glæde for vinplanterne. Om
tre år, når jeg efter planen går på pension, er
marken i fuld bæring, og så skulle jeg få mindst
en flaske pr. plante. Så . . Foreløbig har jeg gjort
mine hoser grønne i forhold til Øl- og
vinmagerlauget i Egebjerg. Og da formanden,
Bjarne Thougaard er blevet professionel avler på
Holbækkanten, forventer jeg en del inspiration
derfra.
DYRENE
Se, den høne, som var begyndt at ruge i
forårsartiklen nedkom med 9 levedygtige
kylliner, så med den ene fra første kuld, fik vi en
helt normal tilvækst i hønsegården. Og der er kun
en hane blandt de ti. Den bliver så levehane
sammen med den modige Kong Snehvide og
Sylvester. De fire andre gamle haner, der alle
hedder Hans, må så gå ind til den evige
hønsesalat. Bare de koger længe nok og de får lov
til at trække i suppen, er de skam gode nok.
Og de tre hundehvalpe er nået til skelsår og alder.
De to hanner har fundet hver sit endda meget
gode hjem, og tæven Luna vokser op som
legekammerat til sin mor. Og hun er en rigtig
hvalp, der lærer os at gemme skoene i skabene og
i det hele taget får ryddet op i bidetingen.
Thomas Seeberg

DØDSFALD
Hans Jørgen Heyn, Rydtoften 31, døde den første
dag i september.
I Egebjerg var har først og fremmest kendt som
akkompagnatør i adskillige revyer, dengang der
var noget, der hed EGEBJERGREVYEN.
Han var derudover konsulent for kommunens
musikundervisning. Faktisk havde han
hovedæren for etableringen af kommunens
frivillige musikundervisning og alle
skolevæsenets sammenspilsgrupper med BSO
som flagskibet. Derudover var han lærer på
Rosenlundskolen fra skolens start i 1967 til 1991.
Thomas Seeberg
------------------------------------------------------------

”Hvornår sker der noget med hensyn til
bredbånd??”
Det spørgsmål dukker jævnligt op.
Svaret er ganske enkelt:
Når der har meldt sig tilstrækkeligt mange,
der er interesseret i de besparelser og meget
andet, der kan opnås!
Ellers aner vi ikke, om der er grundlag for at
arbejde videre.
Er du eventuelt interesseret, så se de to sider sidst
i bladet og lad os høre fra dig!

kan skaffe et bedre tilbud, men det bliver lettere
at dokumentere, når det kommunale tilbud er
offentliggjort.
Vil du være med til at stifte en
bredbåndsforening?

Kunne du ikke tænke dig at 9 forberede din ejendom til den digitale
fremtid? (HDTV, DAB-radio og IPtelefoni)
9 få en billigere, hurtigere og sikrere
internetforbindelse?
9 have mulighed for at udnytte de
billigste tilbud om telefoni?
9 have større og billigere udvalg af TVkanaler ?
9 kunne sælge din ejendom hurtigt, når
den tid kommer?
Så læs videre her.
Denne ”rubrik” i Egebjergbladet påregnes i de
kommende numre brugt til at give løbende
information om udviklingen med hensyn til
Egebjergnettet, som vi er begyndt at kalde det. Vi
regner således med at give en status for, hvor
mange der har meldt sig som interesserede, og
hvor stor den gennemsnitlige årlige besparelse vil
blive for dem, vi har hørt fra.
En håndfuld af bredbåndsgruppens medlemmer
har mødtes hver fjortende dag siden begyndelsen
af juni, for at vi kunne være klar med et fremstød
i september måned, hvor nærmere om
BallerupNettet også var stillet i udsigt. Dette er
nu forsinket og kommer tidligst omkring første
oktober.
Vi er ved at lægge an til en stiftende generalforsamling for at danne en bredbåndsforening.
Vi satser på at indkalde til et møde gennem
Egebjergbladet, når kommunens tilbud om
Ballerupnettet er kendt. Vi er helt sikre på, at vi

Vi forestiller os, at vi skal håndtere processen i
mindst to trin:
1. Første trin er dannelsen af en forening, der
skal finansiere en professionel opstilling
af et projekt og professionel støtte til
gennemførelsen af det. Afhængig af
projektets størrelse og ambitionsniveau
kan en sådan rådgivning koste fra 5.10.000 til 50.000 kroner.
2. Andet trin er så i samarbejde med den
professionelle – og uafhængig rådgivning at få opstillet et konkret
projekt og så få samlet det nødvendige
antal interessenter for at gennemføre
projektet på de vilkår, man er blevet enige
om.
Du kan se meget mere på www.egebjergnettet.dk
Kan du allerede nu sige, at du er interesseret i
at være med i en sådan forening, så send en
mail til post@egebjergnettet.dk eller ring til et af
de nedenfor nævnte telefonnumre.
Hvad kommer det økonomisk til at betyde for
din husstand?
Udfyld kuponen på næste side og send den som
anført der, så vil du modtage en opgørelse over
hvad din husstand kan spare! Vi behandler
naturligvis dine oplysninger fortroligt!
Skemaet - og regnearket til brug for udregningen
- kan også hentes på www.egebjergnettet.dk. Der
findes også udfyldte regneark for flere af os i
gruppen, så du kan se, hvad vi kan spare, og
hvilke tjenester det drejer sig om, herunder også
kabel-TV, parabol, telefoni, etc.
Hvis du ønsker det, kommer en af os gerne på
besøg og drøfter det med dig og din husstand! Du
kan blot skrive til post@egebjergnettet.dk eller
kontakte en af følgende:
• 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

Status for besparelser og interessen for
Egebjergnettet:
Den gennemsnitlige besparelse på 5.244 kr. om
året i forhold til dagens udgifter er beregnet for
de ni husstande, fra hvem vi ved redaktionens
slutning havde fået tallene.

Skema til brug for udregning af besparelsen
ved et Egebjergnet:
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Vi satser på at nå op omkring 50%
interesserede af de i alt ca. 725 husstande, der
udgør den primære målgruppe for projektet.

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 oplyses på Internettet sammen med
andres oplysninger (se eventuelt her
http://www.egebjergnettet.dk/Besparelser/bespar
elsen_ved_egebjergnettet.htm) så sæt kryds
her: _____

