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Generalforsamling i
Foreningen til Pinsens Bevarelse
Referat og flere fotos inde i bladet

TorsdagsTræf
holder ferielukket
Sidste åbningsdag er den 28. juni, og
første åbningsdag efter sommerferien
er den 16. august.
Sidste åbningsdag før jul er den 13.
december, og første åbningsdag efter
nytår er den 10. januar.

Til opslagstavlen
Oversigt over de foreløbigt planlagte
arrangementer i Egebjergklubben i
resten af året:

Hvis man ønsker at leje lokalerne i
ferieperioderne henvises til Fælleshuset hjemmeside
www.egebjergfaelleshus.dk under
Regler for leje.

1. november
spilles det store efterårsbanko.
6. december
synges, spises og drikkes julen ind.

Hvis man ikke har internetadgang eller
ønsker nærmere informationer, kan
henvendelse rettes til tilsynsførende
William Bierregaard på telefon 4497
0037 eller mobil 2021 8037.

EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter og deadlines resten af 2007

Beboerannonce

Vi skal bestræbe os for at udkomme den næstsidste
weekend i månederne. En undtagelse bliver august,
der på grund af ferien først kommer den sidste weekend som hidtil.

MÅNED

DEADLINE

OMDELING

August
September
Oktober
November

15. kl. 12
10. kl. 12
8. kl. 12
5. kl. 12

25./26.
22./23.
20./21.
17./18.

INTET BLAD I DECEMBER

Den 1. august har jeg været ansat i
Ballerups skolevæsen i 40 år. 17 år
på Rosenlundskolen og 23 år ved
kommunen med tjenestefrihed med
henblik på organisationsarbejde.
Og det bliver så 40 år tilsammen.
I den anledning holdes en reception
fredag den 17. august
fra kl. 13
i Ballerup Lærerforenings lokaler
på Bydammen 9.
Thomas Seeberg

Du kan leje
Egebjergklubbens Grill
m/tilbehør for kun 100 kr.

…..Det er for dyrt at trykke
alle sider med fotografier i
farve. Men hele bladet kan
ses i farve i den elektroniske
version på
www.egebjergklubben.dk

Grillen er 50 x 80 cm.
m/regulerbar rist i rundjern
Grillen har håndtag og hjul.
Tilbehør:
Weber grillstarter
3 grill tænger
3 grill paletter

…..Kommunen har den 21.
juni husstandsomdelt en vejledning om affaldsordningen i
Ballerup.

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 2021 8037

Beboerannonce
Dræbersneglen er kommet til Egebjerg.
Forleden morgen efter regnen samlede den gamle redaktør 135.
Vi må hjælpe hinanden med at bekæmpe den.
Se dette link fra Skov- og Naturstyrelsen.
I augustnummeret får vi plads til en længere artikel om
bekæmpelsen.
http:/www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/invasivearter/Dyrearter/Iberisk/

Kort referat af
generalforsamlingen i
grundejerforeningen
Aagesdal den 23. maj.
På opfordring fra et medlem på
generalforsamlingen/2006 er det
lykkedes kassereren at få anbragt
størstedelen
af
foreningens
kapital til en betydeligt højere
rente (3,5 % p.a.) end tidligere.
Som aftalt mellem Aagesdal,
Egebjerglund Syd og vejrguderne faldt der ikke meget sne i
2007, så snerydningen var
tilfredsstillende i den uge, sneen
faldt. Men vi må være klar over,
at det er en discount-ordning, vi
har i samarbejde med ”Syd”.
Der var imidlertid ikke
stemning for at forhøje bidraget
til snerydningen til en ”100.000
kr.-løsning”, som foreslået af
Syd.
Bestyrelsen fremlagde forslag
til revidering af foreningens ”10
Bud for godt naboskab”, som
blev vedtaget allerede i 1989.
Den reviderede udformning blev
vedtaget, ”De 10 Bud” vil blive
bragt her i Egebjerg Bladet.
Det 9. Bud omhandler det tilbagevendende problem med
hundelorte, og det opfordrer alle
hundeejere i Egebjerg til, at man

opsamler hundens efterladenskaber og hjembringer dem til egen
skraldespand. – Det gælder også
de hundeejere, der så ofte benytter Bøndermosestien, der ejes af
Aagesdal.
I september 2008 har Aagesdal
60 års jubilæum. Der var stor
enighed blandt de 31 fremmødte
om, at begivenheden måtte markeres. Bestyrelsen havde foreslået, at ca. 1/3-del af foreningens kapital blev afsat til formålet,
hertil kommer en passende deltagerbetaling. Dette blev vedtaget, og endvidere blev der nedsat et festudvalg, der vil komme
med et konkret oplæg til generalforsamlingen/2008.
Endvidere nedsatte generalforsamlingen et valgudvalg, der
ved næste års generalforsamling
vil fremlægge forslag til revidering af foreningens love.
Formanden
refererede
om
sager, behandlet i de to Fællesudvalg for grundejerforeningerne
i henhv. Egebjerg og i Ballerup
kommune. I førstnævnte er bl.a.
aftalt, at man henstiller til foreningerne i Egebjerg, at man
giver et tilskud til henhv. Egebjergklubben og Fælleshuset på
15 kr./40 kr. pr medlem – som i
2006.

Nyvalgt i bestyrelsen blev Ulla
Barfod, Bøndermosevej nr. 1.
Generalforsamlingen sluttede
med sædvanligt natbord med
tilbehør og hyggeligt socialt
samvær.


Beboerne i Nabogård har valgt
ny forkarl
Indtil for 3 år siden var det
Henning Wittus, der "styrede"
Fællesvirke, men så blev han 70
år og overlod formandsposten til
Søren Andersen.
Fællesvirke er det styrende
organ for de mange opgaver,
som der dukker op, når cirka 800
beboere skal arbejde sammen.
Nu har Søren Andersen overladt formandsposten til Ole Andersen, der har en solid erfaring i
samarbejde.
Ole er også formand for BF
Egestrædet og er medlem af
Ballerup Ejendomsselskabs bestyrelse.
Til daglig er Ole leder af
Ledøje-Smørums Kulturhus i
Egedal kommune
Samarbejdet mellem Fællesvirke og Egebjergklubben har på
det seneste udviklet sig fint. Så vi
siger velkommen til
Jappe
Ole Andersen.

Eftermiddagsklubbens
tur til Esrum
Tirsdag d. 5. juni samledes 27
deltagere til klubbens årlige
bustur til ”et sted på Sjælland,”
og som takket være vore
sponsorer er ved at blive en
tradition. Vejret viste sig med
strålende sol, og kl. 11.30 var
alle samlede, og så gik turen
nordpå med Ottos turistbus
gennem Gribskov og Nøddebo
til Esrum kloster, og guide på
vejen var Per W. Johansson,
som jo kan sin historie, og han
fortalte om munkeordnerne i
Danmark tilbage i tiden og
med fokus på Esrum kloster, så
vi var godt informerede, da vi
ankom. Esrum kloster er et
gammelt Cistercienser kloster
fra år 1151, som ligger meget
smukt, og har en interessant og
permanent udstilling og en
tilhørende urtehave med
middelalderlige lægeplanter.
Også omgivelserne er værd at
give sig tid til, da der både er
økoforretning og Café.

I den smukt hvælvede
klosterkælder, kaldet ”Broder
Rus Kælder”, var der dækket
op til vor frokost, som skulle
være en ”klostertallerken”.
Men uvist af hvilken grund var
vi blevet ”opgraderet” til
husets buffet med alle
klosterets specialiteter. Så vi
takkede, tog for os af retterne

og det gode klosterøl, og bagefter var der så tid til at se udstillingen og de
smukke omgivelser ved klosteret.
Bagefter gik det videre ad småveje nordpå, hvoraf nogle var grusveje,
som førte over hærens tidligere øvelsesterræn, og ud til kysten, hvor vi
på Restaurant Julebækhus skulle nyde eftermiddagskaffen og den gode
udsigt over Øresund, og hvor vi bagefter kun lige skulle over vejen for at
være nede ved vandet. Det benyttede mange sig af - uden dog at gå i
vandet !

Sydover gik det så ad strandvejen, hvor de mange mennesker, som vi
kørte forbi både på stranden og ved isboderne, nød vejret og
Grundlovsdagen, men hvor vi søgte en skyggefuld plads, hvor vi kunne
nyde en øl/vand, før vi var hjemme. Det blev ved Trørød skov, og derom
kunne Bente - som deltog i turen, og som yngre kom meget på disse
kanter - fortælle, at i nærheden af vor rasteplads var der en sti, som
Struensee red ad, når han fra sin lystgård Frydenlund skulle besøge sin
elskerinde Caroline Mathilde, som boede på Hirschholm i Hørsholm. Se,
det var igen historie, så vi kom hjem efter en rigtig god dag med en
masse indtryk, og hjemme sagde vi et farvel og tak til vor chauffør, som
havde kørt os så godt rundt i det smukke Nordsjælland.
Formanden

Bryggeri Skovlyst’s nyhedsbrev juni 2007
____________________________________

Kære læsere
”Skovlyst” har lange traditioner bag sig, ja helt
siden 1893, hvor det gamle traktørsted dannede
ramme om mange udflugter og skovture.
Vi vil gerne vide mere om ”Skovlyst”. Vi vil gerne
værne om de minder, der tilknytter sig ”Skovlyst”,
og vi vil, ikke mindst, gerne fortælle og fortsætte
historien om ”Skovlyst”.
Derfor denne efterlysning og denne appel til jer:
Efterlysning: Skovlyst’s historie
”Kender du til historien eller fortællinger,
anekdoter mv. vedrørende ”Skovlyst”, så er vi
interesseret i at høre om det. Dels ønsker
vores gæster at vide mere, når de besøger os,
og dels ønsker vi selv at kunne fortælle denne
historie.
Skriv til os på info@bryggeriskovlyst.dk eller ring til
Kasia på 4498 6545.
På forhånd tak for hjælpen.

___________________________________

Kære læsere

REGLER FOR LEJE AF LOKALERNE I
EGEBJERG FÆLLESHUS
Der udlejes ikke til ungdoms- Reservation kan tidligst ske
4 måneder før brugsdagen,
fester.
dog 6 måneder før for de
Lejen udgør pr. 01.01.2007 grundejere, hvis grundejer1.500 kr. for udlejning på forening støtter Fælleshuset
lørdage, søndage og hellig- økonomisk. Reservation afdage. På fredage er lejen 900 gives i Fælleshuset på torskr. På andre hverdage er lejen dage mellem kl. 20.00 - 21.00,
600 kr. Lejer man fredag/lør- hvor man på kalenderen kan
dag eller lørdag/søndag, er se ledige datoer.
lejen 2400 kr.
Lejen betales senest 1 måned
før brugsdato.
Lejetidspunkt for en brugs-dag
går fra kl. 9.00 til næste dag kl.
9.00. Af hensyn til den
ugentlige rengøring, kan man
på fredage tidligst disponere
over lokalerne fra kl. 14.00.

Gebyr for reservation kr.125,00
betales, når ansøgningen afleveres. Depositum kr.800,00
betales når nøglerne modtages. Der trækkes i depositum
ved for sen aflevering af lokalerne, ved mangelfuld rengøring og ved skader, opstået under udlejningen.

Når TorsdagsTræf holder ferielukket, og kun da, er det muligt at få reserveret en dato pr.
mail. Skriv til
post@egebjergfaelleshus.dk.
Hvis du ikke får svar inden 48
timer, så kontakt Tilsynsførende. Fremvisning af lokalerne
sker efter aftale med Tilsynsførende.
Evt. yderligere oplysninger gives på hverdage kl. 17.00 18.00 på tlf.nr. 4497 0037 eller
mobil 2021 8037.
William Bierregaard
Tilsynsførende
N.B. TorsdagsTræf er lukket
i ugerne
27-32 inkl.
samt i ugerne
51-1 inkl.

Det er klokkeslættet anført på
lejekontrakten, der afgør, hvem
der har retten til lejemålet. Hvis
Tilsynsførende ikke er til stede,
anfører bartenderen klokkeslættet på lejekontrakten.

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 Hvis flere ønsker samme dato
ekstra betaling af kr. 900,00 og er mødt rettidigt kl. 20.00,
(fredag kr. 600,00), såfremt foretages der en lodtrækning.
lokalerne er ledige.

Rygepolitik i Fælleshuset
Kommunen har tilkendegivet, at Egebjerg Fælleshus ikke er
omfattet af det generelle rygeforbud i kommunale lokaler.
Fælleshuset har på denne baggrund besluttet, at det er de
enkelte brugere af Fælleshuset, der beslutter den konkrete
rygepolitik under arrangementet.
Det er derfor op til private lejere og interesseforeningerne selv
at bestemme, hvorvidt man ønsker rygning under
fester/arrangementer.
Fælleshuset henstiller dog til størst mulig hensyntagen. Start
også ventilatorerne og sørg venligst for jævnlig udluftning
samtidig med at evt. musik dæmpes.
Det skal samtidig præciseres, at cigaretskod ikke må efterlades på parkeringspladsen og legepladsen.
Egebjerg Fælleshus den 1. juni 2007.

REFERAT
FRA
Foreningen til Pinsens bevarelse
- Præsidentens
GENERALFORSAMLINGEN I PINSENS BEVARELSE
27. maj 2007 kl. 14.00
Vi mødtes som sædvanlig foran lågen til skoven for at
spadsere til bålpladsen i skoven.
Ib Mørk havde overtaget Præsidentens, alias Anitas rolle som
Præsident denne dag, fordi hun var blevet opereret et par dage
forinden, men havde det nu godt.
Generalforsamlingen gik nu i gang med følgende poster:
Præsidentens beretning, overtaget af Ib.
Navneopråb.
Valg af Præsident, Ordensmarskal samt Skriver.
Optagelse af nye medlemmer.
Præsidentens beretning for 2006
Et hastigt tilbageblik på Foreningens aktiviteter i det forgangne år
viser, at der overhovedet ikke har været nogen.
Hvorfor har man så en forening, der kun er aktiv én gang om året?
Svaret er nok, at Foreningen til Pinsens bevarelse er herlig
uforpligtende. Medlemmerne skal kun forholde sig til indholdet af
madkurven samt - alt efter vejr og vind - påklædning den dag,
generalforsamlingen afvikles.
Så har jeg fundet dette spørgsmål, om det ikke er mærkeligt, at
Pinsen falder i maj i år, men var i juni sidste år? Hvortil svaret er, at
det nok er det, man kalder pinsebevægelsen.
Tilbage er tak for samarbejdet til mine tro væbnere –
Ordensmarskallen og Skriveren (i daglig tale benævnt hhv. Finn og
William).

På medlemslisten står der 35
medlemmer, men vi er ca.25
til 30 medlemmer. Tilstede
fysisk er der mødt 15 medlemmer, resten har meldt
afbud eller ikke givet lyd fra
sig.
Vejret var faktisk ret godt, så
vi spiste vor medbragte mad
og indtog de medbragte
skyllemidler. Der blev rigtigt
hygget nogle timer. Ulla Houe
havde
medbragt
et
Kongespil, det var nu meget
sjovt, et godt tiltag. Ellers gik
snakken rigtig godt, så vi
hyggede os, indtil vi skiltes
efter nogle timer efter en god
Generalforsamling.
I år 2008 falder Generalforsamlingen i Pinsens Bevarelse den 11. maj samme
sted.
Mange hilsner fra Skriveren.
William

Om lidt går valgrunden i gang med valg af Præsident,
Ordensmarskal og Skriver. Hvis nogen ønsker at overtage
præsidentembedet, trækker jeg mig gerne – der skal jo være plads til
fornyelse.
Husk - datoen for generalforsamlingen 2008 er den 11. maj.
Tilbage er kun at ønske alle en fortsat god Pinse.
la Présidente

Valg af Præsident: Anita, genvalg.
Valg af Ordensmarskal: Finn Jappe, genvalg.
Valg af Skriver: William, genvalg.
Der var ikke optagelse af nye medlemmer.

Præsidentens beretning blev i år
aflagt af Ib med Skriveren ved sin
side.

Fotos: Jens Gade

På gensyn
næste år
- samme tid
- samme sted

Om at leve i nuet
At leve i nuet er livets teknik,
og alle folk gør deres bedste.
Men halvdelen lever i nuet, der gik,
og halvdelen vælger det næste.
Men det forrige nu og det kommende nu
bli’r aldrig i livet presente,
så alle folks levetid går så gu’
med bare at mindes og vente.
For det forrige nu er altid forbi,
og det næste bli’r aldrig det rette.
Så sørg for at nuet, du lever i,
een gang og altid er dette.
Piet Hein

Årets båltale

Kære venner, naboer og
egebjergborgere
Tak for invitationen til at holde
båltalen i år på den aften, hvor
naturen ifølge overleveringen er
fyldt med stærke kræfter. Det
vender jeg tilbage til. Først vil jeg
opholde mig ved de stærke
kræfter, der prægede det gamle
Egebjerg i begyndelsen af
halvfemserne, da de første
rygter om, at man ville bygge på
vores mark, kom til syne i
horisonten for snart mange år
siden. Vores mark, hvor børnene
spillede bold, hvor vi luftede vore
hunde, og hvor vi i forårsmånederne kørte brændbart haveaffald sammen til et kæmpestort
Skt. Hans bål, som Egebjergklubben arrangerede lige uden
for vort Fælleshus.
Det var
stærk kost.
Men da så planerne kom frem i
lyset, kunne vi sagtens se, at det
var en rigtig god idé. Vi var efterhånden blevet et meget modent
villakvarter, der godt kunne trænge til, at der skete noget. Og vi
kunne også godt trænge til at
blive lidt flere mennesker her i
Ballerup Nord, som teknisk forvaltning har døbt vort område, så
vi kunne bevare en god stor
skole, og så vi kunne gøre os
forhåbninger om et lille postkontor. Det med skolen går rigtig
godt. Postkontoret må vi nok
kikke i vejviseren efter.
Men tilbage til de stærke kræfter
ved midsommertide. Fremsynede mennesker i Fællesvirket og i
Egebjergklubben rakte hånden
frem mod hinanden, og i 1997
arrangerede man en fælles

Sankt Hans fest her i området og
med borgmesteren som båltaler.
Det var et godt initiativ. Men der
var ikke kun fredspiberøg i luften
i de år. Faktisk ansøgte Fællesvirket i flere omgange om at
måtte overtage lejekontrakten til
Egebjerg Fælleshus.
Så sent som i 2004, da kontrakten igen skulle fornyes, blev der
gjort endnu et forsøg fra Fællesvirkets side på at overtage lejemålet. Faktisk kulminerede de
stærke kræfter endnu engang
ved midsommertide med, at
Fællesvirket i første omgang
afviste et tilbud om en aftale om
en garanti for en udvidet adgang
til brug af huset. Men ved borgmesterens mellemkomst blev der
sluttet fred. Egebjergklubben
forblev som lejer, og Fællesvirket
og beboerne fik en tilfredsstillende ordning med brugsret og adgang til at leje til private formål.
Og nu er der indledt et godt og
trygt samarbejde mellem det nye
bykvarter og det gamle villakvarter. Og vi fra villakvarteret sætter
stor pris på den byfornyelse, der
har fundet sted på vores gamle
mark. Vi viser stolt det nye bykvarter frem, når vi får gæster. Vi
kommer til sangaften sammen,
vore børn går til fastelavnsfest i
begge områder, vi har et udstrakt redaktionelt samarbejde
mellem vore blade, og vi holder
Sankt Hans aften sammen med
den største selvfølge.

ligt aktive på magiske helligaftener, fx ved at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter, eller ved at rejse til heksemøder, enten ved Troms Kirke
i Nordnorge, eller Bloksbjerg i
Harzen. Ilden skal skræmme
dem, og forhindre dem i at holde
rast. Desuden var der jo også
tale om en social skik, hvor man
kunne mødes og feste.

Kombinationen
"Midsommervisen + heksen på bålet" er såvidt vides - brugt første gang
ved en midsommerfest, der fandt
sted på Jelling Seminarum omkring 1900. Selve visen stammer
fra Holger Drachmanns "Der var
en Gang", som blev opført på
det Kongelige Teater i 1887.
Til Sankt Hans kunne gebrækkelige og værkbrudne søge til de
hellige kilder, som langt ned i
1800-årene bevarede deres lægedomsry. Også kildens kræfter
var stærkest i midsommernatten.

Og så skal resten af talen handle
om Sankt Hans.
Den helgen, som har lagt navn
til Sankt Hans, er Johannes
Døberen.
Den 24 juni er Johannes Døberens helgendag. På dansk er
hans navn, Johannes, blevet til
Hans - og dagen før hans dag er
derfor Sankt Hans´ aften.
Bålet eller ilden opfattedes fra
gammel tid som ondtafværgende, og skulle helst tændes
med "vild" ild eller "nødild", dvs.
ild, der var lavet helt fra grunden.
I folketraditionen er der en generel opfattelse af, at hekse er sær-

Helene Kilde i Tisvilde var én af
de helt store kilder. Folk kom
rejsende, ikke kun fra omegnen,
men fra det meste af Sjælland,
for at få en tår af de lægende
vande og sove der. Søvnen var
en del af kuren, - det gjaldt om at
ligge med hovedet på Helenes
grav. Små børn med "skæver"
blev vasket af håbefulde mødre i
det kolde vand. Og inden man
tog hjem, var det godt at lave sig
en lille pose med jord fra Helenes grav, og så bære den på
brystet indtil næste års kilderejse.

Til midsommer var mange af
naturens kræfter særligt stærke i
følge menigmands opfattelse.
Det gjaldt kilderne, men også fx
de "kloge træer". Kloge træer, er
træer, som har helbredende
evner. Hyppigt blev prædikatet
hæftet på hultræer. Dvs. træer,
hvor to dele af stammen er vokset sammen foroven, så de danner et hul. Kryber man igennem
hullet - som regel under iagttagelse af forskellige regler - vil
træet kunne befri én for en række dårligdomme og skavanker.
Som regel var det skik at efterlade et stykke tøj til træet. Enten
som en gave, eller fordi man
gennem tøjstykket mente at
kunne binde sygdommen fast til
stedet.
Et af de allermest berømte
"kloge" træer, er kludeegen i
Leestrup skov på Sydsjælland.
Træet er stadig behængt med en
mængde tøjstykker. Netop til

Kludeegen
Sankt Hans var også de "kloge"
træers kræfter stærkere end
ellers.
Og nu kan vi i fællesskab se
røgen fra fredspiberne og nøjes
med at betragte naturens egne
stærke kræfter på denne årstid.
Fortsat god Sankt Hans Aften.

Så er det i denne tid, at roserne
igen skal have gødning, efter den
første blomstring er ved at være
overstået…… Og senest 31. juli
gødes så sidste gang i denne
sommer!

Redaktionen ønsker alle
en rigtig god sommer !
På gensyn
sidst i
august.

GRENE OG UKRUDT
-DET ER TID TIL BESKÆRINGOm sommeren kan grene og ukrudt gøre det
vanskeligt at færdes på veje, stier og fortove, som
af hensyn til trafiksikkerheden skal kunne bruges i
deres fulde bredde.

Grene som vokser ud omkring gadelygter skal
beskæres sådan, at lyset kan spredes optimalt. Hvis
man bor på en hjørneejendom med dårlige
oversigtsforhold, må træer og buske omkring
hjørnet kun være en meter høje, så man kan se over
dem, inden man svinger ud fra vejen. Træer og
hække skal beskæres helt ind til skellinien, så
færdsel forbi ejendommen kan foregå uhindret.
Som hovedregel befinder skellinien sig oftest ca.
30 cm bag fortovets inderste flisekant eller bag
eventuelle lysmaster.
Hvis ny hæk skal plantes ved offentligt areal eller
vej, skal den placeres mindst 30 cm bag skel-linien,
så den ikke senere gror ud over skel.

Ukrudt

Grene
Beplantning langs med veje, stier og fortove skal af
grundejeren klippes og beskæres, så der bliver en
fri højde over kørebanen på mindst 4 m og over
fortove og cykelstier på mindst 2,50 m.

Som grundejer har du pligt til at holde fortovet rent
for ukrudt og andet.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at henstille til
grundejerne at fjerne ukrudtet ved håndkraft og i
videst muligt omfang undgå at bruge kemiske
ukrudtsbekæmpelsesmidler.
De nævnte bestemmelser er omfattet af Ballerup
Kommunes regulativ for ren- og vedligeholdelse af
veje og stier.
Hvis grundejeren ikke selv sørger for beskæring,
ukrudtsbekæmpelse og renholdelse, vil arbejdet i
henhold til lov om offentlige veje, kunne udføres ved
kommunens foranstaltning for ejerens regning.

Oplagring på vej og fortov
Du må ikke oplagre byggematerialer eller andet på
vej eller fortov uden vejmyndighedens tilladelse.

