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Maj 16. GF Egebjerghuse
30. GF Pilehøj
Juni 3. Blomstervennerne
4. Seniorklubben
9. Gourmetklubben
23. Skt. Hans i Fælleshuset
Juli

2. Seniorklubben

Aug. 6. Seniorklubben
15. TorsdagsTræf åbner

BEBOERANNONCE
Deadline for næste nummer er den
5. juni kl.12.
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage
efter deadline.
Følgende deadlines:
Den 7. august
Den 4. september

2

Til salg
Velholdt sort "First Class" klapvogn med
barnevogn/sovekasse, vendbart styr og
aftagelige hjul.
Kun kr. 500,Henvendelse på telefon 4497 8892
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Midsommerfest i Fælleshuset
Som det er tradition, arrangerer Egebjergklubben fællesspisning og en hyggelig aften i Fælleshuset

Sankt Hans aften søndag den 23. juni klokken 18.30
Menuen bliver, som den plejer, flotte bøffer med kartoffelsalat, ta’ selv salatbord og flutes, og baren er åben med
vin, øl og sodavand til de sædvanlige billige priser. Der bliver dækket bord og tændt op i grillerne, så alt er klar til,
at du selv steger dine bøffer fra klokken 18.30. Når vi er færdige med at spise, kan I gå over til Fællesvirkes bål
med båltale ved Teglværksøen klokken 21.00, hvis I har lyst til det. Baren vil være åben hele aftenen, så I kan kigge ind på vejen hjem til en hyggelig sludder, selvfølgelig også selv om I ikke har deltaget i spisningen.
Billetterne koster 75 kroner, og de skal købes til TorsdagsTræf eller i Egebjerg grillen, Egebjergvej 72

senest torsdag den 13. juni.
Der bliver kun solgt 60 billetter, så du må hellere købe hurtigst muligt, hvis du har lyst til at deltage.
Velkommen til en hyggelig aften sammen med dine naboer – du kan jo også spørge dem, om de vil med, vi glæder
os til at se jer.
Bestyrelsen
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OBS! OBS!
TorsdagsTræf holder sommerferie,
og det berører også lokaleudlejningen
Sidste TorsdagsTræf før ferien er den 20. juni, og vi åbner igen den 15. august.
Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden, henvises til Fælleshusets hjemmeside
www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje.
Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan henvendelse rettes til Jan
Tegner på telefon 4497 5943 eller mobil 4127 0175. Hvis du har spørgsmål om nøgleudlevering eller
andet, kan der også rettes henvendelse til Jan om dette.
Vi ønsker alle en rigtig god og forhåbentlig varm sommer.
På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne
Formændene

EGEBJERG FÆLLESHUS
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
gældende fra 1. september 2011.

Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kr. 700
kr. 1050
kr. 1750
kr. 1750

En weekend bestående
fredag/lørdag
lørdag/søndag
fredag/lørdag/søndag

af:
kr. 2400
kr. 2800
kr. 3400

Der er trådløs netadgang i
Fælleshuset for medlemmer af
tilknyttede foreninger, og password udleveres i baren eller af
den tilsynsførende.
Reservation af Fælleshuset kan
ske mellem kl. 20 og 21, når der
er TORSDAGSTRÆF.
PS: Husk at medbringe 150 kr. til
betaling af reservationsgebyr
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Annoncepriser
Højde
x
42,5 mm
42,5 mm
88
mm
88
mm
58
mm
133,5 mm
270 mm

(OBS beboerannoncer er gratis!)
Bredde
Pris
60 mm
95 kr.
124 mm
180 kr.
60 mm
180 kr.
124 mm
320 kr.
188 mm
320 kr.
188 mm
480 kr.
188 mm
650 kr.

Farvetillæg
30 kr.
50 kr.
50 kr.
100 kr.
100 kr.
150 kr.
200 kr.
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Fanget i eget hjem …

Nej, så galt gik det ikke, men godt på
vej. Onsdag den 24. april kom jeg
gående fra Nordbuen og op ad Bøndermosevej. På venstre side af vejen
kunne jeg se, at man var godt i gang
med at grave fortovet op i en bredde
af ca. ½ meter og med ca. samme
dybde. Faktisk var arbejderne helt
henne ved vores nabos hjørne, og de
arbejdede hurtigt. Så mig ind til Hans

for at få ham til at bakke bilen ud hurtigst muligt, idet vi skulle af sted til
Mors dagen efter. Men arbejdet kom
ikke videre end lige rundt om hjørnet
fra naboen. Ro i sjælen og bilen blev
senere kørt tilbage i carporten.
Næste dag havde jeg en tidlig tid hos
min frisør, jeg ankom dér et kvarter
før tid og blev derfor også tidligere
færdig - hjem til Rydtoften 3 for at

pakke bilen med alle de ting og sager,
man skal have med, når man er væk i
to døgn. Sikke et syn der ventede
mig; nu var det vores fortov, der var
gravet op, og oh ve oh skræk, bilen
stod i carporten. Jeg fik forklaret føreren af gravkoen, at vi altså skulle
rejse om 1½ time. Han havde banket
på, men intet svar. Føreren fik hurtigt
lagt nogle sten tilbage, så Hans igen
kunne få bakket bilen ud. Og som tak
for hjælpen afleverede Hans tre øl til
holdet ☺. Godt det samme tror jeg,
for ti minutter før planlagt afgang så
fortovet ud som på foto.
Heldigvis fik jeg vinkekontakt med
føreren, og igen var han behjælpsom,
fyldte noget af jorden på igen, nok til
at vi kunne komme over til bilen med
alt vores habengut. Af sted til Odden.
Lis Folke

Nok en gang kan vi takke
billedkunstneren Kirsten
Seeberg for en flot og glad
forside.
EH
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Rent forår i Egebjerg
Vi fik igen i år sat ny rekord på
”Forskønnelsesdagen” i Egebjerg og
omegn – og det var både godt og skidt.
Godt, fordi vi fik indsamlet så meget.
Skidt, fordi der var så meget at fjerne.
Der var mødt mange deltagere – over
20 store og små – til den årlige affaldsindsamlingsdag søndag d. 21.
april. Og det var ikke kun beboere i
Bykvarteret, der dukkede op, men også enkelte fra Pæremosevej i Villakvarteret. Sådan!
Det affald, vi fik fjernet, fyldte i år 35
store affaldssække. Ud over det var
der 5 formodentlig stjålne cykler, møbeldele, mere end 200 aluminiumsdåser plus diverse store effekter. Trist at
finde alt det i vores dejlige nærmiljø men herligt, at de mange forrygende
indsamlere fik ryddet op, så foråret
kan springe ud til fornøjelse for os
alle.
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Kommunens Team Park og Natur var
hurtigt på pletten for at afhente affaldsbunkerne - og endda på en søndag. På denne ene dag fik de i hele
Ballerup hentet 1 ton jern, 7 ton blandet affald, temmelig mange cykler og
knallerter plus alt det løse. Det er tankevækkende!
Indsamlerne kom med mange gode
forslag undervejs, som vil blive viderebragt: Flere offentlige affaldsspande
på strategisk vigtige steder, uddeling
af ”grabbere” til frivillige indsamlere
(så man kan gøre en indsats året rundt)
og også en opfordring til hundeejerne
om at medbringe en lille skovl, så efterladenskaberne kan opsamles og
lempes ind i buskadserne – de sædvanlige hundehømposer formulder
meget langsomt og er faktisk til større
gene end gavn, når de med indhold
smides i naturen.

Stor tak til jer alle! Og tak til Vivi i
Café Egely, som lod os sidde og puste
ud i Atriumgården. Billeder fra indsamlingsdagen i Egebjerg kan ses
på: https://picasaweb.google.com/lh/
srediruname=115671266240797439726&target
=ALBUM&id=5869585544466014337&a
uthkey=Gv1sRgCOub0_ml2Ie7mAE
&feat=email
Kort og godt: ”BRUG LÅGET” og
smid ikke dit affald i naturen, men i
affaldsspandene, husholdningsaffalds-,
papir-, glas- og battericontainerne,
som er anbragt i dit nærmiljø - eller
aflevér på genbrugsstationen!
Med indtrængende opfordring - vi håber, at endnu flere vil hjælpe til i årets
løb, så vi fremover kan få et grøntgrønnere-grønnest Egebjerg.
Erland & Anne
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INTERESSEFORENINGER I EGEBJERG
Egebjerg Gourmetklub
Mester
Else Bonde
Udbakken 28 A
44 98 36 64
2xbonde@pc.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand
Dan Bartholdy
Kastebjergvej 36
44 66 07 30
bibidan@webspeed.dk

Egebjerg Billardklub
Formand
Flemming Peters
Pæremosevej 53
44 66 09 04

Fællesvirket
Formand
Ole Andersen
Agernskrænten 1 1. th
44 66 50 52 ole@oleand.dk

Egebjerg Sportsklub
Formand
Erik Neergaard
Udbakken 24 A
25 70 11 49

Egebjerg & Omegns
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand
Leif Poll
Snogholmvej 11
44 97 88 69
l.poll@mail.dk

formanden@egebjergsportsklub.dk

Egebjergklubben
Formand
Lis Folke
Rydtoften 3
4497 6048
formanden@egebjergklubben.dk

Egebjerg Ældreidræt & Stavgang
Formand
Lise Riise
Agernskrænten 58
44 66 12 62
lise@riise.org
Klanparken
Formand
Peter Wassard
Mac Donald Alle 40
44 66 44 45
pcw@post.cybercity.dk

Blomstervennerne
Formand
Elise Quottrup
Rydtoften 38
44 97 24 20
frants.quottrup@teliamail.dk

Nesa udskifter
luftledninger
med jordkabler
Ja, det er ganske vist. Nesa har bebudet, at de vil udskifte 3000 km
luftledninger med jordkabler, og
det betyder, at fremtidige storme
ikke længere vil påvirke, om vi får
strøm.
Hvorfor er der så en masse af os
Egebjergborgere, som har fået et
kort fra Nesa om, at de i den nærmeste fremtid kommer forbi og
beskærer træer og buske, som vokser for tæt på luftledningerne, når
disse luftledninger alligevel skal
fjernes? Jo, svaret er, at godt nok
skal ledningerne udskiftes, men for
Egebjergs vedkommende vil udskiftningen først ske i løbet af år
2008-2009. Der vil i øvrigt ved
samme lejlighed blive opsat nye
gadelamper, som vist på billedet
herunder.
Lene

Egebjerg Seniorklub
Formand
Flemming Adrian
Kærvænget 7
44 97 55 07
fleve@webspeed.dk
Ovenstående kunne læses i augustnummet i 2006. Der er løbet mange børn i vandet siden,
og der er sandelig også blevet
lavet om på planerne om gadebelysningen nogle gange.
EH
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VIL DU ADVARES HURTIGT
OM INDBRUD I NÆRHEDEN??
Med www.nabohjælp.dk har du og andre tilmeldte i
dit nærområde en nem mulighed for at sende hinanden beskeder, hvis I oplever indbrud, indbrudsforsøg eller mistænkelig adfærd i jeres nærområde.

Indstilling af nærområdet til en radius på f.eks. 500
meter fra omkring midten af Pæremosevej giver i
skrivende stund 35 potentielle leverandører af advarsler (og antallet er stigende)!

Når du tilmelder dig, bestemmer du selv, om du vil Systemet kan på mange virke overflødigt (”vi har
allerede et godt samarbejde med naboerne….”) og
modtage advarsler fra nærområdet, og hvor stort
bureaukratisk. Men i praksis er det så bare en muområdet i så fald skal være.
lighed for at udbygge det samarbejde, man måske
I beskeder, som du sender til dit nærområde, vil din allerede har, og gøre det mere effektivt. Og når man
først er tilmeldt, bestemmer man selv, hvilke eleadresse fremstå, men de andre tilmeldte har ikke
adgang til dit navn eller andre personlige oplysnin- menter af ”bureaukratiet”, man ønsker at bruge.
ger.
Prøv det; det koster ikke noget.
Har du en smartphone, er der en app til både iphone
Grundeejerforeningerne
og android.
Aagesdal
og
Egebjerglund-syd
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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
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.
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 skellinien, så den ikke 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 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.
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Nye læsere kan begynde her!!

Hvad er Egebjergklubben?
Det overrasker nok de fleste, at
vi stiller dette spørgsmål, men vi
er opfordret til at give en orientering til især de senest tilflyttede Egebjerg-beboere og måske
også til dem, der, skønt de har
boet her nogle år, ikke rigtig har
fået et indtryk af vores mangesidige forening.
Starten
En gruppe beboeres ønske om at
etablere aktiviteter for børn og
unge samt nabofællesskab i en
lidt mere organiseret form førte i
september 1969 til stiftelsen af
"Beboerforeningen Egebjergklubben".
Dengang, som nu, var formålet
at skabe muligheder for aktiviteter for børn og unge samt at formidle kontakt mellem beboere i
det "gamle" Egebjergkvarter ved
etablering af møder, undervisning og fritidsbeskæftigelse.
Alle beboere i kvarteret er automatisk medlemmer af Egebjergklubben. Med "kvarteret" menes
de 10 grundejerforeningsområder, som ligger i det område, vi i
kommunen kalder Egebjerg. Det
koster ikke noget at "være medlem". Det er et uforpligtende
medlemskab, hvis tilbud om aktiviteter man kan tage imod i det
omfang, det passer én, og som
det ses af formålsparagraffen, er
klubben ikke involveret i sager,
som hører under grundejerforeningerne.
Hvor holder vi til?
Efter at have rendt kommunen
på dørene i mange år lykkedes
det os i 1980 at få vores egne
lokaler, som vi disponerer over
24 timer i døgnet. Lokalerne er
indrettet i den gamle Egebjergskole (pavillonbygningerne) på
Agernhaven 8 ved Nordbuen.
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Og mon ikke det også satte gang
i endnu flere klubaktiviteter: Der
blev stiftet en bridgeklub, en billardklub og et øl&vinlav. Sportsklubben havde set dagens lys,
før vi fik vores egne faciliteter,
men foruden de klubber og foreninger, der blev stiftet umiddelbart efter, at Egebjergklubben
fik egne lokaler, er der kommet
flere til siden.
Klublokalerne blev ligeledes
ramme om det permanente
"mødested" (forum) for beboere
hver torsdag aften, hvor man
kan falde indenfor og få øl, vand
og vin, spille kort, terninger,
dart eller andet tidsfordriv - eller
blot slå en sludder af.
Hvad laver man i klubben?
De fleste beboere kender bedst
klubbens "ansigt" fra Egebjergbladet. Dette udsendes 10 gange
om året til samtlige husstande
og bringer forhåndsomtale af
klubbens kommende aktiviteter
samt fortæller om afholdte arrangementer. Herudover er bla-

det forum for meninger og meddelelser, orientering om kommunale forhold m.v.
Et særligt kapitel står sportsklubben for. Den har den største
samlede aktivitet og har så mange udøvere, at man har samlet
sig i sin egen "organisation" med
bestyrelse osv. Alle kvarterets
sportslige aktiviteter udgår fra
denne del af klubben.
Hvordan hænger økonomien
sammen?
Bortset fra bidrag fra grundejerforeningerne, som blandt andet
er støtte til Egebjergbladet, har
klubben kun de midler, som indtjenes ved egne arrangementer,
og det er lidt af en balancekunst.
Egebjergbladet koster jo en del,
og annonceindtægterne dækker
ikke udgifterne. Arrangementerne skulle gerne være så billige,
at vi fortsat kan skabe god underholdning og fest billigere end
noget andet sted, hvor man går i
byen. Men det lykkes altså, og
det gør det kun, fordi mange,
virkelig mange, beboere laver et
stort arbejde i deres fritid. Bestyrelsen på 8 M/K og 5 suppleanter er naturligvis kernen i dette arbejde, men der er mange
andre, der giver en hånd med,
og de har alle det til fælles, at
de synes, det er sjovt.
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Kunne du tænke dig at spille badminton??

Det ser ud til, at vi får ledige banetimer, bl.a. mandag
aften, i den kommende sæson; se
www.egebjergsportsklub.dk
under Badminton.
Vi er primært en forening for motionister. Det årlige
kontingent er kun 250 kr. for voksne. Vi spiller mest
double for at udnytte hallen bedst muligt, men afviser
ikke singlespillere, hvis vi har ledige baner.
Man sørger selv for opsætning og nedtagning af net og
medvirker til at sikre, at vi efterlader hallen i pæn og
aflåst stand.

Har dette din interesse?
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.

Bestyrelsen

Skifterammerne
Lige siden de første skifterammer blev indkøbt til
Egebjergklubben, for mange år siden, har Eve og
Flemming troligt stået for ”rammernes indhold”.
Hvilket vil sige, at parret efter hver større begivenhed så som Fastelavn, Sankt Hans, Banko,
Musik/festaften eller Julehygge har udvalgt de
bedste eller sjoveste fotos og sat dem i skifteramme.
Der har været to rammer i gang, således at man
har kunnet se de nyeste og de næstnyeste fotos
samtidig. Derefter er de ældste fotos blevet sat i
album, så man altid vil kunne dokumentere ”livets
gang i Egebjergklubben”.
Flemming og Eve har valgt at stoppe nu.
Egebjergklubben siger 1000 tak for jeres store
indsats - I fortjener jeres otium.
Med venlig hilsen
Lis Folke
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Ved Egebjergklubbens generalforsamling i år var jeg én af fem, der
blev valgt ind i bestyrelsen. Ved det
konstituerende møde blev jeg valgt
som formand. Jeg har ganske vist
bestridt den bestilling før, men det er
12 år siden, og meget har ændret sig.
Alligevel besluttede jeg, som noget af
det første, at se tilbage i tiden; det er
rart at kende baggrunden for klubbens virke. Her i huset har vi alle
Egebjergbladene fra 8. årgang og
frem; det var en ordentlig stak at
komme igennem, læst over flere dage, og jeg gjorde nogle notater undervejs om store og små hændelser, som
jeg vil dele lidt med læserne.
I 1979 havde man bl.a. en lang babysitterliste, man havde et Børne & Ungeudvalg under Egebjergklubbens
regi, man kunne læse gode opskrifter.
I marts bladet ”tilbød søstrene Staunsager hjælp m/anretning, servering,
kaffebrygning, sjusser og natmad”. En
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af de søstre sidder i dag i bestyrelsen.
Der var små vittighedstegninger, og et
sted kunne man læse, at olien var steget til kr. 1.500,00/1000 liter.
I august 1980 fik Bladet et nyt logo.
Der var indvielse af de nye lokaler (de
nuværende), og folk blev budt til reception med øl, vand og vin samt lidt
spiseligt. Rigtig mange tog imod tilbuddet. Det var også året, hvor man

afholdt Egebjerglegene i fodbold –
bordtennis – og orienteringsløb for de
7 – 14-årige. Det kostede kr. 10,00 at
deltage, men så var der også flotte
præmier til de tre bedste. Der afholdtes Sankt Hans aften for første gang,
det bliver beskrevet som en ny succes.
Fortsættelse følger …
Lis Folke

