Du kan leje Egebjergklubbens Grill
m/tilbehør for kun 100,00 kr.
Grillen er 50 x 80 cm.
m/regulerbar rist i rundjern.
Grillen har håndtag og hjul.
Tilbehør:
Weber grillstarter
3 grilltænger
3 grillpaletter
velegnet til party e.lign.
Grillen kan transporteres i bagagerummet på en bil.
Kan afhentes og tilbageleveres i Fælleshuset,
Agernhaven 8
mellem kl. 20 og 21.30
(når der er TorsdagsTræf)
Grill og tilbehør skal afleveres rengjort.
Skader og mangler erstattes af lejer.
Husk depositum 500 kr. når du henter.
Grillen kan reserveres hos: William Bierregaard
Tlf 4497 0037/mobil 202 8037
BEBOERANNONCE

Nyere, brugt, efterset og kontrolleret computer
sælges med alle papirer på grund af fejlkøb.
Genuine Intel, Scenic x 86, Family 6, Model 8,
Stepping 6, 255 MB RAM, styresystem WIN 98.
Prisidé 750 kr.
Thomas Seeberg, Pæremosevej 9, 4465 1391

BEBOERANNONCE

Næste nummer af bladet udkommer week-enden
den 21-22 oktober.
Sidste frist for indlæg er den 11. oktober. kl. 1200

Egebjerg Kunstforening holder udstilling
med billedkunstneren Kirsten Seeberg.
Lørdag d. 28. og søndag d. 29. okt. fra 13 til 17
Kirsten Seeberg tager ofte udgangspunkt i sin barndoms troldeog prinsesseunivers når hun laver sine glade, farverige og
naivistiske billeder. Kirsten lader sig inspirere af farver og runde
former, og hendes værker tager oftest udgangspunkt i naturen
med dyr som oplagte modeller. Hun formår at udtrykke det hun
ser i runde former og ornamentik. Og både mus og sommerfugle
er velkomne gæster i de færdige arbejder, hvad enten det er
malerier, figurer eller som fx. de skønne Bing & Grøndahl
"Snowfairies of Christmas" som Kirsten Seeberg har tegnet.

Kirsten Seeberg arbejder med papirklip, tekstilbilleder, silkebilleder,
plakater, akrylmaleri og oliemaleri, oliekridt, stentøj og meget mere.

Hvor kommer flagermusene fra?
Hver sommer – når det er tusmørkt, kommer der
fra nord 2-3 par flagermus. De flyver omkring i
haven, og derpå forsvinder de. Vi synes, det er ret
sjovt. Vi kan sige, når vi har gæster: Om 5
minutter kommer flagermusene – og det gør de så.

Som kompensation for de mangelfulde svar, bringer
vi her et billede af en flagermus med billedtekst.

Men hvor bor de? Er man glade for dem? Eller
ødelægger de? Ja, jeg spørger bare, for jeg ved
det ikke.
Venlig hilsen Bodil
Pilehøjvej 22

Her kommer lidt af et svar
Redaktionen har, efter fattig evne, forsøgt at finde
svarene på Bodils spørgsmål. Men det var ikke
nemt. Der findes mange forskellige arter med
forskellig adfærd, men vi har da fundet ud af hvor
de gemmer sig. De øvrige spørgsmål lader vi
læserne besvare. De fleste flagermus skjuler sig
om dagen ophængt i klippehuler eller grene og
flyver om natten. Det med klippehuler er nok ikke
aktuelt her på disse kanter, så det er nok i grenene
de hænger, men dem har vi jo også en del af her i
Egebjerg og omegn

Langøret flagermus (Plecotus auritus) er udbredt
fra Nordamerika til Polarkredsen og fra Atlantiske
til Stille Ocean. Kroppen er ca. 43 mm, halen ca.
45 mm lang; helt udstrakt er ørene næsten lige
så lange som kroppen.

Tager du hensyn til din nabo?
Som nævnt et par gange tidligere i Egebjergbladet
er der blandt medlemmerne af
grundejerforeningen Egebjerglund Syd en debat
om principper for godt naboskab.
Det kan ses på www.egebjerglund-syd.dk under
knappen Naboskab.

Der er også kommet en kraftig appel om
renholdelse af vej og fortov ud for egen grund;
især farligt affald som glasskår, men også i de
tilfælde hvor en hundeejer ikke selv fjerner sin
hunds efterladenskaber.

Siden det seneste nummer af Egebjergbladet gik i
trykken, er der modtaget flere konkrete forslag og
kommentarer. Her er nogle eksempler:

Endvidere er det foreslået, at man forlods
informerer de omkringboende, hvis man
undtagelsesvis har planer om større
anlægsarbejder eller andre støjende aktiviteter en
aften eller weekend.

Der bør være faste tider for benyttelse af
støjende maskiner f.eks. således:

Du kan sende dine kommentarer til
post@egebjerglund-syd.dk

Hverdage kl. 8:00 – 18:00

Kommentarerne vil fortsat blive lagt på
hjemmesiden til videre debat. Indlæggene vil
kunne være anonyme på siden, men bestyrelsen
skal kende afsenderen af hensyn til det videre
arbejde.

Lørdage kl. 10:00 – 17:00
Søndage kl. 10:00 – 14:00
Andre former for generende støj er også taget
op, herunder støjende knallerter og
larmende hunde. Disse forhold er reguleret af
færdselsloven hhv. hundeloven, men på
hjemmesiden er der et par anvisninger på,
hvad man kan og skal samt links.

Hvis du ikke har internetadgang - eller bare
foretrækker at få principperne eller aflevere dine
bemærkninger på et stykke papir - så ring til
60171953.
Henrik

GARFAGNANA - ET HJØRNE AF TOSCANA
Da deadline for bladet var passeret med et par
dage, og der stadig manglede stof til et par sider,
blev jeg af redaktøren opfordret til at skrive om
en netop afholdt ferie.
Min kone Kirsten og jeg er for få dage siden
vendt hjem efter ti dage i Toscana i Italien. Toscana har et areal på ca. 22.000 km2, men vi så kun
en meget lille del af disse, hvilket også var bestemt
på forhånd. Der er masser af Toscana tilbage at se
en anden gang. Vi boede fast på et lille familiehotel med kun 16 værelser i en landsby ved navn
Corfino. Jeg ved ikke, hvor mange sjæle dette
samfund rummede, men der var i hvert fald to
anselige kirker og to små dagligvareforretninger,
så der har nok boet lige så mange som i Egebjerg.
Corfino er placeret i det absolut nordvestligste
hjørne af Toscana i et område der hedder Garfagnana. Midt i dette område, som afgrænses af en
del af Appeninerbjergkæden mod øst og mod vest
af Apuanebjergene, ligger Serchiodalen. Floden
Serchio har sit udspring, eller vel rettere sine, i
disse to bjergkæder, hvor utallige små bække
risler ned over nøgne fjeldsider og gennem skove.
Floden løber forbi Lucca, som er områdets største
by og det administrative centrum for denne region

”Vort” hotel lå i udkanten af Corfino, og lige uden
for hotellet ligger ”Riserve Naturali Dell´Orecchiella”, nationalpark eller naturreservat. Området er på 52 km2 og er utroligt smukt. Den
landsby, vi boede i, ligger knapt 900 m over havet
og var det laveste punkt i naturreservatet. Man
kan, hvilket vi ikke gjorde, komme op i en højde
af 2.000 m inden for området ved at følge
bestemte afmærkede stier. En af de første dage på

vores ferie gik vi en god tur i nationalparken.
Udturen. som var på sølle 4 km varede 2 ½ time,
men der var heller ikke noget af denne strækning,
der gik lige ud. Vi var kommet op i godt 1.500
meters højde ad ganske smalle stier og kunne se
milevidt ud over dalen. Vi havde vejret med os;
høj blå himmel og meget behagelig temperatur.
Det var så heldigt, at der lå nogle få huse, der i
bl.a. en restaurant, at den havde åbent, og at det
var lige ved spisetid midt på dagen.
Af og til i amerikanske film kommer helten
kørende, stopper op ved et lille ydmygt spisested,
stiller bilen på en tom parkeringsplads og går
inden for. Og hvad møder der ham så? Et lokale
fuldt af højrøstede mennesker, levende musik og
højt humør.
Lidt af dette var vi ude for, da vi kom til dette
spisested. Der holdt ingen biler, og der var helt
stille. Men indenfor var der liv. Lokalet var på det
nærmeste fuldt, og der sad vel omkring 20
mennesker, der ventede på, eller var i gang med,
den varme mad midt på dagen. For mange
italienere er dette måltid hovedmåltidet, og det
består da også af flere retter, og der er sat rigelig
tid af . Her sad vi så, blandt lutter italienere og
følte os velkomne.

Nedturen var væsentligt nemmere. Selv om den
var en halv gang længere end opturen, brugte vi
et kvarter mindre til strabadserne.

Få skridt fra hotellet, og meget tæt på nationalparken, lå Corfinos gamle vaskeri. Her har
konerne gennem adskillige generationer,
forestiller jeg mig, løst verdens problemer, men
den gang var verden også meget mindre.
Der er meget mere at skrive om, men det må jeg
lade ligge. Redaktørens problem, og det hørte til i
småtingsafdelingen, var, at der manglede stof.
Den plads er nu fyldt ud, og jeg slutter her.
Med venlig hilsen Erik

Septemberoplevelser i Pæremosen

Varsel om lejeforhøjelse i Fælleshuset

Når vi tager august med, har eftersommeren
været helt usædvanlig. Buske og træer trives helt
overmåde i nedbøren, og de tørstende gulerødder
m.fl. får en pragtfuld eftersommer i grønsagshaven. Specielt er det dejligt at se, hvordan
rhododendron og roser kommer godt ud af det
med rigeligt vand. Nu satser jeg på, at vi får et
roligt efterår, hvor kulden kommer langsomt og
småt i starten, så bliver buske og træers
”afmodning” perfekt, og vi kan glæde os til en ny
sommer.
Ellers er der jo gang i vinmarken. Mod forventning kan vi allerede forvente nogen høst i år. Vi
plantede jo først i 2005, så med tre års tilvoksningstid, skal vi frem til min pensionsafgang i
2008, før marken bærer maksimalt, men det ser
planterne åbenbart stort på, så der bliver nok
allerede til 25 liter Chateau du Marais de Poire,
frit oversat ”Slot Pæremosen”.

Alt stiger, huslejen til kommunen, varme-udgifterne og renovationsudgifterne. Og bidraget fra
grundejerforeningerne blev ikke hævet til det
beløb, vi havde håbet på. Interesseforening-erne er
sat op i husleje. Nu er turen kommet til den
almindelige udlejning. Fælleshusets bestyrelse
har besluttet at hæve lejen med ca. 15% afrundet
til nærmeste hele hundrede. Fra 1. januar bliver
lejen 600 kr. for hverdage, 1500 kr. for lørdage
eller søn-dage og 900 kr., hvis man vil have en
ekstra dag i fb. med en lør-dag, så en
lørdag/søndag kommer til at koste 2400 kr. Dog
vil prisen for de udlejninger der allerede nu er
reserveret for 2007 ikke stige.
Men vi er stadig endda meget konkurrencedygtige i forhold til kommunens lejeopkræv-ning
i de kommunale udlejningslokaler.
Det skyldes jo nok først og fremmest, at vi har så
meget frivillig og gratis hjælp. Og tak for det.
Men også tilskuddet fra grundejerforeningerne og
de faste lejeindtægter fra interesseforeningerne
trækker i den rigtige retning. Tak også for det
P.b.v.
Jan Tegner

Hønsene trives. Vi lagde en skrukhøne på 15 æg
og måtte nøjes med 4 kyllinger. Men så tog en
anden skrukhøne sagen i sin egen hånd og lagde
sig i et skjult hul i hønsegården på 5 æg af egen,
og ikke mindst andres levering, og nedkom så
med 12 levedygtige kyllinger.
Sådan er der så meget.
See06

Redaktørskift, afsnit 2
Som meddelt i augustnummeret af EGEBJERGBLADET, er Finn Jappe fratrådt som ansvarshavende redaktør, og undertegnede er tiltrådt. Jeg
har gennem flere år talt med Finn om, at hvis han
engang skulle have en afløser, måtte han gerne
spørge mig. Og det blev så sådan fra nu af.
EGEBJERGBLADET bliver det femte blad, jeg
redigerer. Jeg debuterede for 47 år siden som
redaktør af SKRÆP, Aabenraa Statsskoles
elevblad. Det var et fint blad fra gamle dage. Det
sat med bly og blev trykt på dagbladet Hejmdals
trykkeri. Det var tider. Det næste blad BORGEN
overtog jeg i 1965. Det var de lærerstuderendes
blad på Jonstrup Statsseminarium i Lyngby. Og
allerede dengang kom offsettrykkeriet ind i
billedet. I 1967 overtog jeg ROSENBLADET,
der udkom første gang, da Rosenlundskolen
startede i Skovlunde, hvor jeg kom som nybagt
lærer samme år. Dette blad startede mere
beskedent og blev duplikeret på skolens kontor. I
1976 overtog jeg så redaktørposten i
SYNSPUNKT, en post som jeg varetog, indtil jeg
skiftede job i 1984. SYNSPUNKT er
medlemsblad for Socialdemokraterne i Ballerup,

Måløv og Skovlunde. Det blev også offsettryktSå
nu var jeg ved at få abstinenser i forhold til
redaktørarbejde, så her er jeg. Og nu er vi gået
over til at indlevere bladet som elektronisk fil til
trykkeriet.
Der vil ikke ske revolutioner.
EGEBJERGBLADET har altid været et godt
bindeled mellem alle os i det gamle Egebjerg, og
sådan skal det blive ved med at være. I takt med,
at samarbejdet mellem det ny og det gamle
Egebjerg forstærkes, vil der komme mere fælles
stof i EGEBJERGBLADET og i EGEBLADET,
der udkommer i det ny område. Jeg vil også
prøve at etablere nogle faste rubrikker. Foreløbig
har jeg aftalt med den gamle redaktør, at han
prøver at skrive nogle anekdoter fra gamle dage i
kvarteret. Andre af jer, der har været med i mange
år, skal heller ikke føle jer for sikre for en
henvendelse herfra. Ja, man er endda velkommen
til at henvende sig uopfordret.
Men ellers er det naturligvis nutiden, der skal
skrives om. Foreningsnyt, fællesarrangementer,
efterlysninger, beboerannoncer osv.osv.
Jeg glæder mig til arbejdet.
Thomas Seeberg

Bornholm – en ren ø
Øen er rig på oplevelser og seværdigheder.
Nemmest er at have egen bil med.
Men det koster penge til Øresundsbroen og penge
til færgen Ystad-Rønne.
Sidstnævnte giver dog store rabatter til
pensionister.
I øvrigt er der en glimrende bustrafik, som
bringer turisten rundt på øen til små priser. Bed
and Breakfast er der også til små penge. Så man
kan nemt få sig en hyggelig tur til en
overkommelig pris.

Klippekyst på NØ-Bornholm ved Rø.

Det ses, at der er mange offentlige toiletter. Og de
er velholdte. Faktisk var det kun toiletterne på
Dueodde, der kunne trænge til en hjælpende
hånd. Forståeligt nok pgra. de mange besøgende,
som hindrede en pæn og hurtig rengøring.
Vi har prøvet både en tur med egen bil og en tur
med busserne. Begge kan anbefales.
Finn og Inge-Lise Jappe
En stor tak til den ”gamle” rédacteur

En stor tak til den ”gamle” rédacteur
Nu da du, Finn, er gået af som redaktør, vil jeg
benytte lejligheden til at takke dig for det gode,
konstruktive og gnistrende samarbejde, vi har
haft i mange år, og ikke kun med bladet.
Vi er mange, der har været redaktører på vores
lille, men uundværlige blad, men der er kun én,
der har været det mange gange. Jeg havde selv
fornøjelsen af at være redaktør et par år i 80-erne,
og det var meget symptomatisk: at det var dig, jeg
afløste, og det var nok engang dig, der trådte til,
da jeg gik af.
I det hele taget har du altid været den, der trådte
til, men hvis der var andre, der ville udføre
arbejdet, var det ikke dig, der sad i vejen.
Omvendt var det også altid dig, der påtog sig alle
de tjanser, ingen andre ville udføre.
Der er blevet oprettet en ny stilling på bladet: en
consultant. Det er lige et job for dig. Du kan
stadig følge med i bladet, og vi andre kan trække
på din enorme viden, hvad bladet angår og ikke
mindst din store berøringsflade og din store viden
om Egebjerg.
De varmeste hilsener Erik

Familiemarkedet måtte aflyses i år
I sidste nr. af Egebjerg Bladet bragte jeg et
indlæg om SSP og om det store årlige
Familiemarked, der skulle afvikles Mellem
Murene søndag den 3. september.

Til dem, der havde reserveret stadeplads, kunne
vi ringe. Indkøbte Pølser, brød og kager gav vi til
Fritids- og Ungdomsklubben, der altid har
engageret sig i det lokale SSP-arbejde.

Vi (arrangørerne) var også rundt med opslag i
busskure og på lygtepæle, ligesom vi
annoncerede i Ballerup Bladet m.v.

Det var alt sammen ærgerligt - først og
fremmest for de børn og familier, der forgæves
mødte op om søndagen uden at have set
aflysningerne (vi var nogle på pladsen for at tage
imod og forklare), men også for os, der havde
lagt mange resurser og en del økonomi i
projektet. - Resursemæssigt er opgaverne næsten
lige så store ved en aflysning som ved en
gennemførelse af arrangementet.

Desværre måtte vi aflyse hele arrangementet på
grund af vejret. – Ikke p.g.a. det vejr, som der
rent faktisk blev om søndagen (det var nemlig
ikke så ringe), men p.g.a. vejrudsigten, der i
dagene op til søndagen blev ved at lyde på regn
og kraftig blæst. Måske bør vi sende et
erstatningskrav til DMI?
Vore kyndige gamle spejderdrenge advarede
f.eks. imod at satse på at rejse et stort telt + nogle
mindre i blæsevejr.
Så om lørdagen kl. 0900, da vi alle havde hørt og
udskrevet de seneste vejrudsigter, besluttede vi at
aflyse arrangementet. Vi fik herefter travlt med at
søge at redde hvad reddes kunne af investeret
økonomi, ligesom vi cyklede rundt og skrev
Aflyst på vore opslag og på Hjemmesiden osv.

Af hensyn til aftaler med kunstnere og andre
medvirkende lader det sig ikke gøre at flytte
arrangementet til en anden søndag. Vi håber på
forståelse. Det er første gang i 7 år, vi har måttet
aflyse, så vi håber, at vi nu står over for 7 gode år
igen.
Vi ses igen første søndag i september 2007 – altid
første søndag i september.
Med venlig hilsen Hans Christensen.

Hvem deler vi kat med ?
Og hvem ser vore gravhunde
Vi har to katte. Mugge og Sofus. Mugge er en
stor stribet kastreret hankat, der har kommandoen
herhjemme. Ud over Sofus styrer han også vore
to ruhårede gravhunde, Frida og Luna. Frida er
mor til Luna, men det er Mugge, der bestemmer
over alle tre dyr.

konstant løbetid, der resulterer i, at de stikker af
hjemmefra. Rekorden er Digterparken, men de er
også fundet på både Nordbuen, Lerholmvej og
Snogholmvej. Vi har gjort os meget umage for at
lukke dem inde i en gårdhave og en baghave, men
lejlighedsvis snyder de os alligevel. Så hvis I ser
en brun og en meget mørkebrun ruhåret gravhund
føjte rundt uden deres mennesker, så kontakt
familien Seeberg, Pæremosevej 9, på 4465 1391
eller mobilt på 2818 0913 eller 4150 6633.
See06

Om Sofus gælder, at han er en mellemstor
sortbrun til sort hankat, der er kastreret. Han er
hjemme op til mange timer og dage, men han er
altså også væk i mange timer og flere dage.
Han er meget kærlig og rolig, og taler pænt med
vore hunde og gæster. Sofus finder sig også i, at
Mugge er lidt grov med sine søm i vanterne.
Vi under ham alt godt, men vi vil da gerne høre,
om der nogen, der har en dejlig kat på besøg i
timer og dage.
Om vore gravhunde bliver vi nødt til at tilstå, at
vi ikke har styr på dem. Og selv om de er tæver,
mor Frida og datter Luna, er de kommet i en

HUSK !
Egebjerg sportsklub

HUSK !
husk !
husk !

Vi har endnu ledige haltimer.
Den til enhver tid gældende banetildeling kan ses
på www.egebjergsportsklub.dk
Du kan også ringe/skrive, jf. nedenfor.
Vi har fået flere banetimer og kan bruge flere
spillere, også på reservelisten (se hjemmesiden)!
Der er også mulighed for andre aktiviteter inden
for foreningens formål, f.eks. tennis, som
tidligere har været på foreningens program.
De medlemmer, vi har email-adressen på, er
informeret. Ønsker du at høre nærmere, så ring til
formanden, Frank Aabaad,.på tlf. 4468 6468,
skriv til post@egebjergsportsklub.dk eller ring til
undertegnede på mobil 60171953.
Henrik (sekretær)
Send os din emailadresse.

Den STORE RENGØRINGSDAG i Fælleshuset
finder sted søndag den 1. oktober 2006 kl. 10.00
Vi opfordrer alle interesseforeninger og grundejerforeninger til hver at sende en eller to
hjælpere, således at vi kan give Fælleshuset
en tiltrængt
"efterårsrengøring".
Venligst giv en tilbagemelding på antal hjælpere
til Lis Folke på telefon 44 97 60 48, så vi kan få
udfærdiget en fornuftig arbejdsfordeling.
I lighed med tidligere år vil der være en let
frokost undervejs. Som varslet i lejekontrakten
for 2006 vil de interesseforeninger, der ikke
stiller med mindst en hjælper, blive opkrævet
et bidrag på 400 kr. som deres andel af
fællesudgiften til rengøringen.
Venlig hilsen
Fælleshusets bestyrelse

Ballerup Bladet

Godt naboskab

Er det kun os, der modtager Ballerup Bladet med
stor uregelmæssighed ??
Gennem snart mange år har det specielt i sommertiden været mere reglen end undtagelsen, at BB
ikke lå i vor postkasse tirsdag/onsdag. Nu er det
ikke, fordi bladet som sådan er noget at råbe højt
hurra for, bl.a. forsømmer det efter min mening
pressens fremmeste pligt, at holde et kritisk øje
med magthaverne, men der er en masse lokalnyt,
som man nødigt går glip af. Vigtigt er det også, at
Ballerup Kommune informerer gennem BB og
åbenbart tror, at det når ud til borgerne.
Gennem årene har vi selvfølgelig forsøgt at
ændre på dette ved at klage til såvel distributør
som til bladet selv, men ingen af disse synes at
tage sagen særligt alvorligt, og det har ikke forbedret leveringen.
Så tænkte jeg, at Kommunen som annoncør måtte
være interesseret i, at borgerne kunne læse
Kommunens meddelelser; men en henvendelse til
Rådhuset blev mødt med samme ligegyldighed
som henvendelserne til BB og distributøren.
Er der andre end mig, der synes, dette er utilfredsstillende ?? Er der nogen med gode ideer til,
hvordan man kunne ruske op i BB monopolet ??
Lad mig høre fra jer,
Aksel Jørgensen, Rydtoften 35, tlf. 44975396

Grundejerforeningen Egebjerglund Syd´s
bestyrelse opfordrer sine medlemmer til at tage
del i debatten vedrørende godt naboskab. Det kan
jeg, på sæt og vis, godt tilslutte mig. Til gengæld
er jeg lodret imod, at bestyrelsen vil have debatten
på grundejerforeningens hjemmeside, og at
debattørerne godt må være anonyme. For det første
bryder jeg mig ikke om anonyme bidrag i en debat,
da jeg synes, det er usmageligt og et svaghedstegn, hvis ikke man kan stå inde for sine egne
meninger, og for det andet er jeg bladmand. Det
er i Egebjergbladet, en eventuel debat skal foregå.
Der er mange gode grunde til dette argument. For
det første er jeg sikker på, at bladet har mange flere
læsere end hjemmesiden, især i Egebjerg, men
også lidt uden for. For det andet kunne det være,
at ens nabo ikke boede i den samme grundejerforening; det må forekomme i adskillige tilfælde.
Som sidste argument for en debat i bladet i stedet
for i et andet medie, vil jeg, lidt højtideligt
måske, nævne bladets eksistensberettigelse. Vi
fremstiller ikke et blad for annoncørernes skyld,
men for at vi kan kommunikere med hinanden. Et
blad uden debat bliver et kedeligt blad. Derfor!
Erik Hagen

ÄÄÄÄÄ

Er der Rotter i Egebjerg?
En venlig dame fra området
Lerholmvej/Birkemosevej har bedt mig oplyse, at
hendes venlige kat i sommerens løb har
hjembragt 5-6 døde rotter, som den har lagt pænt
i række ved husets trappe.
Den kan have fundet og fanget dem på markerne
omkring os, men katten har ikke villet præcisere
nærmere, hvor rotterne holder til.
Vi bør derfor være opmærksomme på
oplysningen, så vi forsøger at undgå levende
rotter i området. Rotter er ulækre, de yngler helt
utroligt og de er vanskelige at slippe af med.
Mig bekendt holder de til i f.eks. gammelt
oplagret ragelse, byggematerialer og
kompostdynger og lignende, samt hvor der
holdes husdyr.
Bliver man bekendt med tilstedeværelse af
skadedyrene, bør man straks anmelde det til
kommunen, der uden beregning foranlediger
autoriserede rottefængere (et firma) sat på sagen.
Hans Christensen.

Egebjergnettet:
Generalforsamlingen er flyttet til tirsdag
den 10. oktober
Foreningens medlemmer har fået indbydelse med
dagsorden tilsendt.
Hvis du er medlem, men ikke har modtaget
indbydelsen, så skriv til post@egebjergnettet,dk
eller ring til 60171953.
Hvis du ikke er medlem, men ønsker at være med
til generalforsamlingen, kan du nå at melde dig
ind. Det koster kun 200 kr., der kan indsættes på
vores konto i NORDEA, Ballerup: Reg. nr. 2279
kontonummer 5907-825-185. Pengene
modregnes ved tilslutning til nettet.
Medlemskontingentet og sponsorbidrag er
øremærket til professionel rådgivning.
På generalforsamlingen vil vi vil redegøre for
forløbet og forelægge det projekt, vi mener bør
foretrækkes, og eventuelt et alternativ.

Opdateringen af www.egebjergnettet.dk er fortsat
præget af, at vi har aftalt fortrolighed medens vi
forhandler. Vi vil snarest muligt bevæge os tilbage
til situationen med fuld åbenhed og hurtig
information.
Se www.egebjergnettet.dk under knappen
Foreningen (eller ring til Bent Kristensen, tlf.
44684161).
Bestyrelsen

Fællesvirket indbyder alle beboere i Egebjerg til

SYNG MED AFTEN
i Egebjerg Fælleshus
Agernhaven 8

Fredag den 6. oktober kl. 18.30.

Vi starter med at spise egen
medbragt madkurv
og køber vin, øl og vand til huspriser.
Derefter synger vi kendte og ukendte danske og udenlandske
viser fra Fællesvirkets sanghæfte.

Akkompagnement: Ole Mouritsen.
Billetter til 30 kr. købes hos Bageren på Bygaden

Kom og syng en sang med dine naboer.

