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EGEBJERG FÆLLESHUS 

Priser for leje af Egebjerg Fælleshus  
 
Én hverdag          kr.   650 
Fredag       kr.   950 
Lørdag       kr. 1600 
Søndag       kr. 1600 
En weekend bestående 
af lørdag/søndag          kr. 2550 
En weekend bestående 
af fredag/lørdag/søndag     kr. 3100 

Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og 
der skal erlægges 1000 kr. i deposi-
tum. 

Der er trådløs netadgang i Fælleshu-
set for medlemmer af tilknyttede 
foreninger, og password udleveres i 
baren eller af den tilsynsførende. 

Deadline for næste nummer er den 
10. august kl.12. 
Følgende deadlines: 
Den  7. september 
Den 5. oktober 
Den 2. november 
Bladet forventes omdelt 10 dage 
efter deadline 

Du kan leje 
Egebjergklubbens grill 
med tilbehør for kun 100 kr. 
 

Grillen er 50 x 80 cm 
med regulerbar rist i rundjern. 
Grillen har håndtag og hjul. 
 

Tilbehør: 
Weber grillstarter 
3 grilltænger 
3 grillpaletter 
 

Velegnet til party eller lign. 
 

Kan afhentes og tilbageleveres i 
Fælleshuset, Agernhaven 8 mellem 
kl. 20 og 21.30  
(når der er Torsdagstræf). 
 

Grill og tilbehør skal afleveres ren-
gjort. Skader og mangler erstattes af 
lejer. 
 

Husk depositum 500 kr., når du henter. 
 

Grillen kan reserveres hos: 
Jan Tegner 
Tlf. 4497 5943 / 
mobil 4127 0175 

OBS! OBS! 
OBS! 

TORSDAGSTRÆF 
holder også som-
merlukket. Sidste 
Torsdagstræf in-
den sommeren er 
den 16. juni.  
Første torsdags-
træf efter som-
meren er den 11. 
august. 

Juni     D. 16. Sidste TTJuni     D. 16. Sidste TTJuni     D. 16. Sidste TTJuni     D. 16. Sidste TT    
        ----        D. 23. Skt. Hansarr.        D. 23. Skt. Hansarr.        D. 23. Skt. Hansarr.        D. 23. Skt. Hansarr.    
Juli      D.   5. SeniorklubbenJuli      D.   5. SeniorklubbenJuli      D.   5. SeniorklubbenJuli      D.   5. Seniorklubben    
Aug.   D.   1. BlomstervennerneAug.   D.   1. BlomstervennerneAug.   D.   1. BlomstervennerneAug.   D.   1. Blomstervennerne    
        ----        D.   2. Seniorklubben        D.   2. Seniorklubben        D.   2. Seniorklubben        D.   2. Seniorklubben    
Sep.    D.   3. GourmetklubbenSep.    D.   3. GourmetklubbenSep.    D.   3. GourmetklubbenSep.    D.   3. Gourmetklubben    
        ----        D.   5. Blomstervennerne        D.   5. Blomstervennerne        D.   5. Blomstervennerne        D.   5. Blomstervennerne    
        ----        D.   6. Seniorklubben        D.   6. Seniorklubben        D.   6. Seniorklubben        D.   6. Seniorklubben    
        ----        D. 27. ØL&Vinlavet        D. 27. ØL&Vinlavet        D. 27. ØL&Vinlavet        D. 27. ØL&Vinlavet    
        ----        D. 30. Billardklubben        D. 30. Billardklubben        D. 30. Billardklubben        D. 30. Billardklubben    
Okt.    D.   3. BlomstervennerneOkt.    D.   3. BlomstervennerneOkt.    D.   3. BlomstervennerneOkt.    D.   3. Blomstervennerne    
        ----        D.   4. seniorklubben        D.   4. seniorklubben        D.   4. seniorklubben        D.   4. seniorklubben    
        ----        D. 28. Gourmetklubben        D. 28. Gourmetklubben        D. 28. Gourmetklubben        D. 28. Gourmetklubben    
Nov.    D.   1. SeniorklubbenNov.    D.   1. SeniorklubbenNov.    D.   1. SeniorklubbenNov.    D.   1. Seniorklubben    
        ----        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne    
        ----        D. 11. Billardklubben        D. 11. Billardklubben        D. 11. Billardklubben        D. 11. Billardklubben    
        ----        D. 18/19/20. Blomsterv.        D. 18/19/20. Blomsterv.        D. 18/19/20. Blomsterv.        D. 18/19/20. Blomsterv.    
        ----        D. 22. ØL&Vinlavet        D. 22. ØL&Vinlavet        D. 22. ØL&Vinlavet        D. 22. ØL&Vinlavet    

(Se forsiden) 
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Midsommerfest i Egebjergklubben den 23. juni. 
 
Nu er det jo blevet sommer, og snart er det Skt. Hans aften. Sædvanen tro vil Egebjergklubben invitere til 
Midsommerfest i Egebjerg Fælleshus. 
 
Traktementet vil være grillbøf (som man selv steger), kartoffelsalat, grøn salat og brød. Tag endelig børnene 
med, og så vil klubben sørge for, at der er gratis pølser til børn op til 12 år. Baren er naturligvis leveringsdygtig 
i vand, øl og vin til de sædvanlige billige priser. Hvis vejret er godt, dækker vi op til spisning udendørs. 
 
Vi åbner dørene kl.18.30, og efter indtagelse af diverse mad og drikke kan man ved 21-tiden begive sig 
ned til Teglværkssøen, hvor Fællesvirket står for Skt. Hansbål og den traditionelle båltale, som i år er ved 
Mette Frederiksen. Man er selvfølgelig også velkommen til at blive, da der ikke bliver lukket i Fælleshuset. 
 
For dem, der har lyst, vil baren også være åben efter bålet, uanset deltagelse i spisningen eller ej. 
 
Billetter à kr. 75,- kan købes i TorsdagsTræf eller hos Egebjerggrillen, Egebjergvej 72, i perioden fra 9. 
juni til og med 19. juni. 
 
Vi har begrænset antal billetter til salg, så køb i god tid. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi er nødt til 
at overholde deadline af hensyn til indkøb. 
 
På gensyn 
På Egebjergklubbens vegne 
Lone Tegner 
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I Centrumgaden og på Kirke-
torvet, på Broen, i baggårde, 
i Biblioteket, i Kirken og i de 
store indkøbscentre vil det 
sprudle med musikalske akti-
viteter og myldre med glade 
mennesker. 
 

 

Tekst og foto: Erling Rasmussen 

 

Når Ballerup Musikfest 2011 slår 
de festlige toner an på de store 
scener på Kirketorvet den 19. 
august, så vil det give genhør i 
hele byen. Ballerup vil være i 
musikkens magt, som vi synger i 
Solveig Gervins berømte tekst i 
musikfestsangen og til den lige-
så berømte melodi af Jørgen Art-
by. 
Det er musiktraditioner, som en-
hver ballerupper kender – og 
elsker. Det er ikke bare et po-
stulat. Det er der bevis for. Vi så 
det hver gang, der var Musik Fe-
stival i Damgårdsparken, og vi 
ser det nu, hvor vi med efterføl-
geren Ballerup Musikfest har haft 
succes både i 2007 og 2009. 
Og nu kan vi begynde at glæde 
os igen. Alle gode kræfter er 
samlet, for at også Musikfesten 
2011 vil blive en byfest, der vil 
sætte sine positive spor i det lo-
kale musikliv. 
På alle spillesteder vil det sprud-

le af musik, sang, dans, liv og 
glæde. Foruden alle de lokale 
kor, orkestre, dansegrupper, so-
lister og swing- og rockbands vil 
der komme aktører fra en lang 
række europæiske lande. 
Det er alle de gode 
traditioner fra de 
foregående år, der 
føres videre. Og det 
er alle de gode kon-
takter, der gennem 
det lokale musikliv 
er skabt gennem en 
lang årrække. 
Selvom Ballerup 
ikke ligefrem er no-
gen speciel turistby, 
så kan vi dog være 
stolte af, at byen er 
tiltrækkende for så 
mange gode musi-
ske kræfter fra hele 
Europa. 
Når Musikfesten lø-
ber af stablen den 
19.-21. august vil 
den i store træk lig-
ne den, der blev 
holdt i 2009. Og 
alligevel ikke. 2009 
lignede i nogen 
grad den i 2007. 
Og alligevel heller 
ikke. Hvert år sker 
der naturlige udvik-
linger. Ikke fordi  

det absolut skal være større og 
større for hver gang. Men fordi 
alting ændrer sig, og fordi der 
hele tiden kommer nye ideer og 
nye muligheder. 
Selvom der i skrivende stund 

Det kommer til at swinge … 

Igen i år får Ballerup besøg af de kugleskøre Humpsvakar 

fra Finland. Hvad de finder på af musikalske narrestreger, 

kan ingen på forhånd gætte sig til. 
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Fra de store scener på Kirketorvet vil det 

ene store show afløse det andet. Alle mu-

sikalske genrer vil blive repræsenteret. 

Og al underholdning er gratis. 

 

ikke ligger noget færdigt pro-
gram for de tre dage, så står det 
allerede nu klart, at publikum 
bliver trakteret med mange nye, 
spændende oplevelser. 
Hvis vejrguderne vil være Musik-
festen lige så nådige i år, som 
de var under de to foregående 
Musikfester, så vil weekenden i 
august blive en af årets allerbed-
ste musikalske oplevelser.  
Og der er gratis adgang til alle 
spillesteder.  

 

Foreningen 

Egebjergnettets 
ophævelse,  
fortsat fra Egebjergbladets maj-

nummer. 
 
Vi er nu i gang med at afslutte 
regnskabet og fordele restformu-
en. De medlemmer, der inden ud-
løbet af fristen herfor, havde bedt 
om at få deres forholdmæssige 
andel udbetalt, har formentlig, når 
dette blad udkommer, allerede 
fået beløbet, godt 100 kr., indsat 
på deres bankkonto. Ellers varer 
det næppe længe, før det sker. 
Restbeløbet vil efterfølgende bli-
ve udbetalt til foreningen 
Egebjergklubben.  
Alt i overensstemmelse med ge-
neralforsamlings-beslutning. 
 
Hjemmesiden vil formentlig være 
tilgængelig på nettet i et stykke 
tid, og det afsluttende regnskab 
vil blive lagt dér til almindelig 
information. Emailadresser og 
andet med efternavnet egebjerg-
nettet.dk vil udgå, formentlig i 
løbet af sommeren. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke alle i 
Egebjerg for den positive respons 
og opbakning, vi har modtaget, 
siden vi startede 
”bredbåndsinitiativet” for nu godt 
syv år siden (i februar 2004 blev 
der her i bladet  informeret om et 
tilbud fra Nia og opfordret til at 
tilkendegive eventuel interesse). 
 
Det har været sjovt og spænden-
de, medens det varede! 

Bestyrelsen 
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I Berlingske Tidende den 16. maj 
1948 var der en annonce " Kom 
til Ballerup før S-toget". Det 
gjorde vi så. På Ballerup station 
mødte vi ejendomsmægleren, og 
vi blev kørt ud til Karens Mindes 
udstykning. Inden længe havde 
vi valgt den grund, vi syntes 
bedst om, og slutseddelen blev 
underskrevet. Vi bandt os for 
100 kr. om måneden. Det var 
rigtig mange penge dengang, 
Næste søndag skulle vi ud og se 
vores nyerhvervelse. Dengang 
stod der 4 stynede popler ved en 
lille sø på hjørnet af Syvende-
husvej og Egebjergvej. Da vi var 
her første gang, kom vi fra Bal-
lerupsiden. Nu kom vi på cykel 
fra Herlev, så det tog lidt tid at 
finde vores grund. Der var jo 
ingen veje. Grundene var kun 
afmærket med rødmalede pæle: 
Det hele var en græsmark, og 
der gik en hest og græssede, 

Einer (min mand) anskaffede sig 
en le. Næste gang, vi kom her 

ud, slog han græs, der hvor Tor-
sagervej er i dag. Vi måtte kun 
bygge et skur på 3 gange 4 me-
ter. Der var også restriktioner. 
Der måtte kun anvendes brugte 
materialer. Vi skulle også i 
grundejerforening, det skete i 
maj 1949. Der var ikke meget 
bebyggelse herude. Der var Ba-
geren og  Maltes Eje, Mortensen 
på Pæremosevej, Brandt i  Ka-
rens Minde, Peter Lyn og nogle 
træhuse. På det tidspunkt var 
den østlige ende af Lerholm-
vej  frugtplantage, mens den 
ende, der i dag er Ågesdal, var 
en roemark. Einer var montør og 
kom meget omkring. Han kom i 
forbindelse med nogle vejfolk, 
som kom en  lørdag med en me-
get stor gravemaskine. De fjer-
nede toppen af  Torsagervej, 
hvilket man kan se på den høje 

plantemur på hjørnet af Ler-
holmvej, jorden blev flyttet ned i 
en fordybning på parcel nr. 21 
(Torsagervej 4)  som vi erhver-
vede i 1949. Hen under aften 
kørte maskinen i stykker. Meget 
tidligt søndag morgen kom der 
folk og reparerede den. Nu skul-
le den så afprøves. Ved Karens 
Minde for enden af Pæremosevej 
stod der nogle meget store træ-
er, og dem væltede denne ma-
skine med lethed. Det kan nok 
være der kom gang i savene. 
Der var nærmest feststemning, 
og mange fik brænde med hjem. 
De første veje var murbrokker, 
Einer var dengang med i vejlau-
get og skaffede nogle "fyraftens" 
læs. Det var en chauffør fra 
Monberg  & Thorsen, Vi startede 
med 2 kr. pr. læs, men der var 
andre, der overbød, og vi måtte 
op på  5 kr., men så fik vi og-
så  nogenlunde veje. De første 
år havde vi træsko på op til bus-
sen. Dem lagde vi med bunden i 
vejret, så de var tørre om afte-
nen, når vi kom hjem. Nu kom 
der rigtig gang i fyraftenslæsse-
ne.Den lille sø, der delte Pære-
mosevej, blev fyldt op. Vi kom 
nu i kontakt med dem på den 
anden side af Pæremosevej. Der 
var en ældre mand, der hed 
Neumann, han fortalte, at Grøn-
nedam var opstået ved, at man 
gravede blåler til porcelænsfa-
brikken i København. Vi foreslog 
Kommunen, at vores vej skulle 
hedde Grønnedamsvej, men så-

Dyveke Jensen, Torsagervej, fortæller om gamle dage 

Bageriet på Egebjergvej. Billedet er fra 

60-erne eller 70-erne. 

Maltes Eje på Egebjergvej. Huset er fra 
1937, og billedet er fra 1960-erne. 

  Foråret er for alvor kommet. Vi har 
masser af sommerblomster og ud-
plantningsplanter, roser i blomst og 
spændende træer og buske til haven. 
Har du brug for idéer til din have eller 
en gave til en ven, så hjælper vi dig 
gerne med at finde den helt rigtige 
løsning. 
 
Åbningstider: hverdage kl. 10.00 – 
17.30 / weekender & helligdage kl. 
10.00 – 16.00 
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dan skulle det ikke være. Når vi 
fik materialer fra Palles tømmer-
handel, blev de altid leveret til 
Smeden på Grønnedamsvej. Vi 
blev betaget af den ro, der var 
herude. Vi kunne høre S-toget 
køre i Skovlunde. Vi bestemte os 
for at slå os ned her. Einer gik i 
gang med at tegne vores kom-
mende hus, men vi blev meget 
klogere. Da han kom op på kom-
munen, fik han at vide, at der 
kun måtte bygges sommerhuse. 
Det var i 1951. Så brugte han 3 
søndage, hvor han gik rundt og 
samlede underskrifter som pro-
test. 4. søndag endte han oppe 
ved skoven. Der var en Advokat, 
der overtog alle underskrifterne. 
Han førte sagen videre, og det 
endte med et møde i Brønshøj 
Selskabslokaler, som jeg ikke vil 
komme nærmere ind på her. Vi 
byggede vores hus, efterhånden 
som vi havde pengene. Det tog 
tid. Vi arbejdede begge på fuld 
tid, også lørdag til kl. 13. Al 
transport foregik på cykel, og 
der er langt fra Amager til Ege-
bjerg. Dengang var søvandet så 
rent, at vi kunne skylle tøj i det 
og bruge det til opvask. Vand til 
madlavning hentede vi oppe på 
Egebjergvej. Peter Lyns datter 
var ferm til at vise vandårer med 
en pilekvist. Der hvor kvisten 
viste nedad, var der vand. Vi gik 
i gang med at grave, ganske rig-
tigt, 4½ meter nede lå en vand-
åre, og der var masser, masser 
af blåler!!!  

Den brønd blev senere til septik-
tank. Den 10. august 1954 tog vi 
springet og meldte flytning til 
Ballerup. Så kunne vores børn 
begynde i skolen efter ferien. 
Lejligheden på  Amager beholdt 
vi til februar 1955. Vi skulle lige 
være sikre på, at varmen virke-
de Vi havde jo ikke elektricitet. 
Alt klappede, og vi sagde vores 
lejlighed op. De første 4 år hav-
de vi kosangaslamper. Vi skulle 
selv betale lysmasterne. Ved en 
tilfældighed hørte vi, at nogle af 
naboerne sagde, at nu trækker 
smeden ledninger, så kan vi ba-
re spænde os på. Der var stor 
nysgerrighed, da de pludselig så 

det skarpe lys, vi havde. Telefon 
fik vi i 1956. Vi startede med 98 
nummer. Da Lejf Poulsen flytte-
de herud, var der ikke flere 98- 
numre, og vi kom nu til Balle-
rups 97-numre. Det var i 1958, 
da fik vi også strøm. Poulsen og 
vi betalte de første lysmaster. 
Andre skulle så betale, efterhån-
den som de blev sluttet til. Jeg 
kan ikke huske, vi har fået nogle 
penge. Den 8. maj 1958 var en 
stor dag. Da kunne vi tænde lys 
for første gang.  I 2004 fejrede 
jeg 50 års jubilæum. Selv om 
min Mand ikke nåede det, blev 
der alligevel en fest.  
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       NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED   
 
Din radio station, Radio Ballerup, er nu også netradio. Kig til venstre på vores hjemmeside 
www.radioballerup.com , klik og så er du på! Lige meget, hvor i verden du befinder dig! På hjemmesi-
den finder du også interviews med bl.a. Sarah fra X-factor, A Friend In London, Brødrene Olsen, Stine 
Kinck, Rugsted & Kreutzfeld, Take That, HUSH og mange andre.   
 
Radio Ballerup sender alle hverdage fra 04.00 til 21.00 og fredage og lørdage til kl. 18.00. Frekvensen 
er som altid 90,2 MHz. Vi spiller masser af god, blandet musik, UDEN REKLAMER, som DU kan få indfly-
delse på. Send os en sms eller skrive en mail – se mere på hjemmesiden ☺ 
 
De næste mange måneder vil du kunne finde Radio Ballerup live ude i marken, for vi har i dén 

grad fokus på vores lokalområde: 
 
MAJ: i maj er vi således at finde til den årlige Torvedag i Hede-Magleparken. Torvedagen foregår tors-
dag d. 26. maj fra kl. 16-19 i Hede-Magleparken lige ved springvandet/kirken. ALLE er velkomne! Kom 
og spis billig, god mad (der bliver hurtigt udsolgt, så mød op i god tid!) - lyt til lokalområdets mange 
spændende ungdomsbands - der vil være masser af forskellige boder, hvor du kan prøve lidt af hvert 
og høre om de mange spændende ting, der foregår i dit lokalområde. Ligesom sidste år udlodder vi fine 
præmier, som du kan vinde, blot ved at sende en sms på dagen. Kom og besøg os i vores stand! 
 
JULI: skal Radio Ballerup sende live alle 4 dage fra årets Kræmmerfestival. Vi skal naturligvis tale med 
både bands, solister, kræmmere, publikum, arrangørerne, politiet og mange andre spændende menne-
sker, så det bliver 4 dage med fuld knald på. Vi glæder os til at møde dig dér! Du er naturligvis velkom-
men forbi vores sendevogn, hvor der ALTID sker noget. Ikke mindst torsdag, fredag og lørdag aften, 
hvor Radio Ballerup specifikt har fokus på det unge publikum. Kom og dans, skrål og grin sammen med 
os. Du ønsker DIN yndlingsmusik, og Radio Ballerup spiller den prompte! Hver eneste dag fra kl. 12 – 
18, afholder vi time-sms-konkurrencer, hvor vi udlodder top-i-orden præmier! Lyt med på 90,2 eller på 
vores netradio og deltag. Du ku’ jo blive den heldige vinder ☺ 
 
AUGUST: allerede sidste år begyndte vi at arbejde på at planlægge vores deltagelse i Musikfest 2011, 
og det er første gang vi deltager – dét glæder vi os også til! Musikfest afholdes hver andet år, og det 
foregår i uge 33 - fra fredag d. 19. august til søndag d. 21. august. I 3 dage vil hele Ballerup syde af 
stemning, masser af glade, feststemte mennesker og ikke mindst: musik, dans, musik, dans i overflod! 
3 dage med GRATIS musik, dans og underholdning i topklasse, leveret af både lokale og udenlandske 
kunstnere/grupper og dansere. Der er tilmeldt 48 lokale grupper og en halv snes udenlandske. Der er 
flere forskellige scener i Ballerup, og her vil du i ro og mag kunne cirkulere og lytte til lidt af hvert: gen-
rerne er rigt repræsenteret men rock, jazz, salsa, pop og meget andet kan du være sikker på at kunne 
høre. 
 
Vi glæder os til at møde dig derude ☺ ☺ ☺ 
bedste hilsener 
Fra Radio Ballerup 
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Berigtigelse.   
I det i maj måned udsendte Egebjergblad blev bragt et referat af Grundejerfor-

eningen Egebjerglund Nord´s generalforsamling.  

Heri blev bl. a. bragt et uddrag af debatten omkring nabostøj fra en selvkøren-

de græsslåmaskine, en debat der hurtigt drejede debatten over til nabostøj i 

almindelighed samt støjende ungdoms-nattefester i særdeleshed. Et medlem 

oplyste herunder, at han havde set sig nødsaget til -i en meget sen nattetime / 

tidlig morgentime-, at råbe over hækken og anmode nogle unge mennesker i 

nabohaven om nattero. I den anledning tilføjede undertegnede -der også har 

skel mod den pågældende matrikel-, at en samtale med politiet derom, havde 

resulteret i, at politiet tilrådede, at man i gentagelsestilfælde først henvendte 

sig til de pågældende for at få støjen dæmpet, og -hvis det ikke hjalp- derefter 

henvendte sig til politiet.  
Dette medførte -i uddrag- følgende referat:   ”(…) Pedersen, D22, foreslog at 

reglerne (Kommunens generelle regler om nabostøj- evp-bem.) angives på 

foreningens hjemmeside og anførte, at efter at den pågældende nabo har 

fået en advarsel, kan politiet tilkaldes. (…)”  

Som det vist kan ses, er der tale om et ganske andet hændelsesforløb, end man 

får indtryk af ved læsningen af grundejerforeningens referat, –et referat, som 

ingen af de berørte parter kan være tjent med at have stående uimodsagt.   

Efterfølgende henvendelser til grundejerforeningen har indtil videre kun af-

stedkommet et par -mildt sagt- ubehagelige tilbagesvar fra et højtstående 

medlem af foreningens bestyrelse.  

 
Erik V. Pedersen. 
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Dyveke fyldte 90 
Den sidste dag i maj var der 
rejst  telt i haven på Torsa-
gervej 6. Teltet var fyldt med 
slægt og venner, der hyldede 
dagens fødselar, Dyveke Jen-
sen. Dyveke var gift med 
smeden, som han var kendt 
som. Han hed også Busk Jen-
sen og var en af pionererne i 
området. Han var med til at 
stifte Egebjergklubben, og 
han skrev egenhændigt det 
første nummer af Egebjerg-
bladet, endda på vers. 
  
Dyveke har stadig sine ånds-
evner i behold og er ved sine 
sansers fulde brug, bedst do-
kumenteret ved at hun netop 
har fået fornyet sit kørekort, 
  
Thomas Seeberg 

Lys på vejene 

 
Lige siden Grundejerforeningen 
Egebjerglund-Syd blev stiftet i 1946, 
har der været ønske om elektrisk be-
lysning på foreningens veje. For som 
formand Østergaard udtrykte det: Det 
giver større tryghed for kvinder og 
børn, når de skal færdes om aftenen. 

Utallige møder og forhandlinger gen-
nem de sidste 20 år har endelig givet 
resultat. NESA har den 2 juli 1963 
erklæret sig villig til at opsætte vej-
lygter mod betaling af 4.170 kr. 

Der kommer 100 W lygter fordelt 
med 7 på Syvendehusvej, 11 på Ler-
holmvej, 2 på Aagesdalsvej, 2 på 
Rydtoften, 3 på Torsagervej, 5 på 
Snogholmvej og 11 på Pæremosevej. 

Bestyrelsen besluttede ved møde den 
19 juli 1963, at foreningens andel i 
udgiften fordeles på de 43 sommer-
husejere og de 58 helårsboliger med 
70 kr. pr parcel, mens foreningens 
kasse betaler 1.750 kr. til opsætnin-
gen på Rydtoften samt en del af Ler-
holmvej og Pæremosevej, hvor der 
ikke foreligger fordelingstal.  
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 GRENE OG UKRUDT 
-DET ER TID TIL BESKÆRING- 

 
Om sommeren kan grene og ukrudt gøre det vanskeligt at 
færdes på veje, stier og fortove, som af hensyn til trafik-
sikkerheden skal kunne bruges i deres fulde bredde. 

 
Grene 
Beplantning langs med veje, stier og fortove skal af 
grundejeren klippes og beskæres, så der bliver en fri høj-
de over kørebanen på mindst 4 m og over fortove og cy-
kelstier på mindst 2,50 m. 
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 1 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 for-
bi ejendommen kan foregå uhindret. 

Som hovedregel befinder skellinien sig oftest ca. 30 cm 
bag fortovets inderste flisekant eller bag eventuelle lys-
master. 
Hvis ny hæk skal plantes ved offentligt areal eller vej, 
skal den placeres mindst 30 cm bag skellinien, så den ik-
ke senere gror ud over skel. 
 

Ukrudt 
Som grundejer har du pligt til at holde fortovet rent for 
ukrudt og andet. 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at henstille til grund-
ejerne at fjerne ukrudtet ved håndkraft og i videst muligt 
omfang undgå at bruge kemiske ukrudtsbekæmpelsesmid-
ler. 
De nævnte bestemmelser er omfattet af Ballerup Kommu-
nes regulativ for ren- og vedligeholdelse af veje og stier. 
Hvis grundejeren ikke selv sørger for beskæring, ukrudtsbe-
kæmpelse og renholdelse, vil arbejdet i henhold til lov om 
offentlige veje, kunne udføres ved kommunens foranstalt-
ning for ejerens regning. 
 

Oplagring på vej og fortov 
Du må ikke oplagre byggematerialer eller andet på vej 
eller fortov uden vejmyndighedens tilladelse. 
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Kunne du tænke dig at spille badminton?? 
 
Vi har p.t. ledige banetimer; se www.egebjergsportsklub.dk under Badminton. 
 
Vi er en billig forening med et årligt kontingent på 250 kr.; det er da billigt for en times ugentlig motion, hvor man end-
da kan have det sjovt imens. Vi spiller principielt double for at udnytte hallen bedst muligt, men afviser ikke singlespil-
lere, hvis vi har ledige baner. 
 
Til gengæld har vi ingen medlemstilbud, træner, etc., og man sørger f.eks. selv for at hænge nettet op og pille det ned 
igen. 
 
Men  

se på hjemmesiden om der er en banetime, du kan bruge, 
find nogle venner at spille med, og 
skriv så til post@egebjergsportsklub.dk eller 
ring til 6017 1953. 

 
Så ordner vi resten hurtigt og enkelt. 

                                
Vi inviterer et par gange om året til en fest, som indledes med en hyggelig turnering. Vi blander holdene, så man spiller 
med - og mod - andre end dem, man spiller med til daglig. Om aftenen får vi så lidt godt at spise og drikke for en rime-
lig pris, og vinderne fra turneringen får overrakt deres præmie. 
 

             

Egebjerg Sportsklub 


