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Leje af lokaler i Egebjerg 
Fælleshus?
Reservation af Fælleshuset kan 
ske torsdage kl. 20-21, når der er 
torsdagstræf.

Når TorsdagsTræf holder lukket 
på grund af ferie eller 
arrangementer, kan man på 
www.egebjergfaelleshus.dk læse 
om, hvordan man skal forholde 
sig. Se under ”Regler for leje”.

Nye priser for 2017
Priser for leje af Fælleshuset:
Én hverdag kr.    800
Fredag kr. 1.350
Lørdag kr. 1.975
Søndag/helligdag kr. 1.975
Fredag og lørdag kr. 2.800
Lørdag og søndag kr. 3.200
Fre., lør. og søndag kr. 4.000

Husk at medbringe 150 kr. til re-
servationsgebyr.

Der udlejes ikke til ungdomsfester.

Der er trådløst internet (WiFi) i 
Fælleshuset. Adgangskode udleveres 
i baren eller af den tilsynsførende.
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Alle villabeboere i området skulle have fået besked med digital 
post om de nye affaldsbeholdere, samt en husstandsomdelt 
brochure om placering af de nye beholdere.

I løbet af marts måned bliver tre nye dobbelte affaldsbeholdere 
afleveret. De gamle stativer til poser skal ikke bruges mere. De 
eksisterende beholdere til papir og dagrenovation kan evt. 
anvendes til haveaffald. Ønskes stativ/beholder afhentet, se 
nærmere i det digitale brev fra kommunen.

I forbindelse med indførsel af nye affaldsbeholdere afholdes 
der borgermøder i Ballerup. I Egebjerg afholdes mødet 

onsdag den 22. marts på Egebjergskolen, 
Egebjergvang 80 (Skovvejens Skole Øst) kl 17-19.

Ønskes at deltage i borgermødet skal der tilmeldes  på 
http://www.ballerup.dk/borgermoede

Mere information kan findes på 
https://ballerup.dk/borger/affald/ny-affaldsordning/villa

Er der spørgsmål skriv til kundeservice@vestfor.dk eller ringe 
til Kundeservice på 70 25 70 60.

Vil du være med til at give naturen en 
hjælpende hånd og sætte fokus på 
mindre svineri i naturen?   
Husk affaldsindsamling den 2. april 
2017.

I Egebjerg er mødestedet atletik-banen 
v/plejecenter Egely kl. 10:30

Tag børnene i hånden, hunden med i 
snor, og nyd det spirende forår mens I 
finder og fjerner alt det som ikke hører 
hjemme i naturen.
Sidste år fik vi indsamlet 3/4 TON 
affald. Det viser med stor tydelighed at 
vi i høj grad stadig mangler at lære os 
selv og hinanden hvor affaldsspandene 
står - OG at bruge dem. Man smider 
bare ikke sit affald rundt omkring, 
hverken hjemme eller i naturen.
Se mere på  

tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/20210

HHjjæællpp  nnaattuurreenn 

  ffjjeerrnn  aaffffaalldd  ii  ddiitt   
nnæærroommrrååddee

FFaammiilliieessppiissnniinnggeenn  ii  mmaarrttss
Menuen til familiespisningen torsdag den 30. marts 
bliver farsbrød med ovnkartofler.
Det er dejligt at se, så mange der møder op til 
familiespisningen, sidste gang var vi næsten 40, og der er nye 
med hver gang. 
Maden er som sædvanlig klar kl. 17.30, og forældrene kan gå 
hjem og putte børn, når I er færdige med at spise. 
Vi andre hjælpes ad med oprydningen.
Der vil også som sædvanlig være kander med vand på bordene 
og mulighed for at købe øl/sodavand/vin til rimelige priser. 
Desuden kan der købes en dejlig Nespresso efter maden (flere 
varianter)!
VIGTIGT: tilmelding senest mandag d. 27. marts til:

familiespisning@egebjergklubben.dk

Bidraget er de sædvanlige 25 kr. pr voksen og 10 kr. pr barn på 
2-11år og alle er velkomne! Der er selvfølgelig Mobile Pay og 
kontant, som man ønsker det.
Næste familiespisning bliver torsdag den 27. april.

Egebjergklubben har henvendt sig til 
Vestforbrændings kundeservice d. 6.3., 
for at høre hvorledes grundejere med 
KOTELETGRUND er stillet, ved den 
ny ordnings opstart d. 1. April 2017
Vestforbrænding oplyser telefonisk, at 
når du har en KOTELETGRUND, 
gælder afstandskravet på max. 20 
meter fra skel ikke.
Det som gælder er, at grundejeren må 
opstille de ny affaldsbeholdere op til 5 
meter fra det sted hvor koteletarmen 
”rammer ind i” resten af grunden.
Der er hertil knyttet det krav at hele 
koteletarmen har en kørefast 
belægning (f.eks fliser eller asfalt o.l.), 
IKKE perlegrus eller jord/græs-vej. 
Affaldsbeholderene skal kunne køres 
hele vejen fra sin faste plads og ud til 

DDeenn  nnyyee  aaffffaallddssoorrddnniinngg  ffoorr  vviillllaaeerr..

TTiill  ddiigg  mmeedd
KKOOTTEELLEETTGGRRUUNNDD!!!!

Hvor skal de ny affaldsbeholdere stå?

vejen på det faste underlag!! 
Ellers skal du selv køre beholderene 
ud til vej.
P.S. Har du hidtil betalt for at få 
afhentet papirpose ved dit hus,? 
Kommunen arbejder på at give svar 
på om du  helt eller delvist får 
refunderet beløbet på 1152,50 fra 
Ejendomsskattebilette 2017. 
Med venlig hilsen, André Westh, fmd.



Der er et firma eller projektorganisation som hedder 
”Kunsten at redde Liv” som er i gang med  finde 
sponsorere til opsætning af udendørs hjertestartere i 
Egebjerg. Derfor er organisationen ved at finde 
sponsorer, blandt lokale firmaer i Egebjergområdet. 

Sponsorerne vil så få deres navn opsat, sammen med 
den eller de hjertestartere som opsættes. 

Jeg er blevet kontaktet af en konsulent fra ”Kunsten 
at redde Liv” fordi jeg er formand for 
Egebjergklubben. 

Jeg syntes at det lød godt, det som konsulenten 
sagde, for vi mangler udendørs hjertestartere her i 
Egebjerg, som er tilgængelige 24/7. 

Konsulenten nævnte at der skulle ”samles ind til” 2 
hjertestartere i Egebjerg, jeg spurgte så, hvor det er 
tænkt de skulle sidde, så fik jeg at vide, at de skulle 
sidde på 2 institutioner i det nye Egebjerg, Vuggestuen 
Sydpolen og børnehaven Nordpolen. 

Konsulenten forklarede at hun havde lavet en aftale 
med de to institutioner om to hjertestartere. 

Det syntes jeg lød mærkeligt, da der slet ikke er 
nogen hjertestarter i det gamle Egebjerg, dette 
nævnede jeg for konsulenten. 

Jeg foreslog, i stedet for at have to hjertestartere i 
det ny Egebjerg, at der blev opsat en på den ene 
institution, og at den anden skulle opsættes f.eks ved 
Egebjerggrillen eller ved Dyrlægen på Egebjergvej, for 
også at få en geografisk god placering for borgerne i 
det gamle Egebjerg. Så kan alle have en hjertestarter 
nær ved. 

Det ville konsulenten ikke høre tale om, da hun ”jo 
allerede havde lovet, at der skulle sidde to 

hjertestartere ved de to børneinstitutioner i det ny 
Egebjerg”. 

Jeg sagde at det da er en dårlig ide, som ikke tager 
hensyn til at alle har kortest muligt hen til en 
hjertestarter. Og at hun jo  samlede støtte i det 
gamle Egebjerg, til hjertestartere i de ny Egebjerg. 

Det vil så blive svært næsten umuligt for f.eks. 
Egebjergklubben eller grundejerforeningerne at samle 
støtte fra de lokale erhvervsdrivende, når de allerede 
havde givet penge til de to hjertestartere ved 
Nordpolen og Sydpolen! 

Jeg fortalte konsulenten at jeg ville skrive om den 
uforståeligt dårlige plan, da jeg på listen kunne se, at 
der er flere af vores lokale erhvervsdrivende, som 
støtter hjertestarterprojektet, og at det nok ikke har 
været klart, at placeringen kun skulle være på ”et 
sted” med to hjertestartere. 

Jeg vil opfordre til at alle lige afventer, da ”Kunsten at 
redde Livs” projekt ikke laves i samarbejde med 
borgerne, men alene bygger på tilfældige ”aftaler” 
som de indgår, måske for hurtigt at få penge ”i 
kassen”?? og ikke for at hjælpe os der bor i hele 
Egebjergområdet. 

Håber at det ikke er ”Kunsten at rede Liv” som 
bestemmer hvor vores hjertestartere skal opsættes! 

PS.: I TV nævnes det, at der for tiden er et ”gråt 
marked” omkring opsætning af hjertestartere, hvor 
det ofte  indgås vedligeholdelsesaftaler som koster 
for mange penge! 

(FORTSÆTTELSE FØLGER I APRIL NUMMERET) 

Med venlig hilsen
André Westh, fmd. Egebjergklubben. 

OOppssæættnniinngg  aaff  hhjjeerrtteessttaarrtteerree  ii  EEggeebbjjeerrggoommrrååddeett,,  hhvvaadd  sskkeerr  ddeerr????



Herefter gik de fra 14 år og op til  voksne 
i gang med at få den seje voksentønde 
slået ned. Der blev gået til tønden med 
stor energi og højt humør, der var næsten 
ikke plads til alle tøndeslagerne, men til 
sidst blev der både en kattedronning og 
en kattekonge. 

Baren og de mange aktive hjælpere fik 
dagen til at forløbe på en dejlig og glad 
måde. Der blev drukket rigtig mange liter 
saft og kaffe med påtår og hertil lækre 
hjemmebagte fastelavnsboller . 

Joh, Egebjergklubben er bestemt blevet et 
hyggeligt og rart sted at mødes såvel til 
fest og farver som til den månedlige 
Familiespisning. Her mødes børn og 
voksne til snak på kryds og tværs. 

Vi ses til næste års Fastelavn og 
forhåbentlig vil der være flere billetter, så 
alle kan komme med. 

Søndag d. 26 Februar  var Fælleshuset fyldt med 
udklædte børn og voksne, som var kommet for 
at fejre Fastelavn i Egebjergklubben. 

Faktisk var huset stuvende fuldt,  faktisk så 
mange som vi må være i Fælleshuset. 

Der var pyntet op med serpentiner og katte og 
levende lys. 

Der var 4 tønder til henholdsvis 2-4 årige, 5-8 
årige og 9-13 årige samt en til de 14 årige og 
opefter. 

Der blev slået katten af tønden i hver 
aldersgruppe for sig og udråbt en kattedronning 
og kattekonge,  som fik hver sin krone på 
hovedet og et dejligt fastelavnsris. 

Efter  alle børnetønderne var blevet slået ned, 
var der slikposer til alle med børnebillet. 

Så kom det store øjeblik, hvor de to bedst 
udklædte skulle kåres og have sit fastelavnsris, 
det blev hippien - Thea, fra Pilehøjvej og klovnen 
- Ellen fra Bøndermosevej.

IIggeenn  eenn  hhyyggggeelliigg  oogg  ffeessttlliigg  FFaasstteellaavvnn  ii  EEggeebbjjeerrggkklluubbbbeenn!!

Med fastelavnshilsen fra 
Bestyrelsen og alle ”aktivisterne” .



Fra øverst til venstre
mod højre 

2-4 år: kattedronning, Storm, Egekrogen 
Kattekonge: Clara, Udbakken 

5-8 år: Kattedronning, Christine, Sketteholmen
Kattekonge Maja, Udbakken 

9-13 år: Kattedronning og Kattekonge; Tobias, Pileagervej
14 år - voksen: Kattedronning; Nanna, Tranemosevej 

Kattekonge; Susan, Egebjergvang 

To bedst udklædte: Hippien, Thea Pileagervej og
(til venstre) Klovnen, Ellen, Bøndermosevej 





I efteråret 2016 blev der gravet nogle steder i 
fortovet på Pæremosevej. Straks tænkte man, at 
der nok var tale om nye installationer eller 
reparationer af el, telefon, kabel TV, naturgas eller 
hvad der ellers er nedgravet i veje og fortove. 
 Men da gravearbejdet var afsluttet blev der sat 
nogle små runde dæksler ned i fortovet i SF-
stensbelægningen, og så var nysgerrigheden vakt, 
for hvad skulle det gøre godt for. 

Ved henvendelse til Forsyning Ballerup blev 
gåden løst. Kort fortalt er der tale om, at 
Forsyning Ballerup undersøger hvor dybt 
grundvandspejlet ligger og hvilke jordlag, der er i 
området. Og ved at etablere nogle små brønde, 
med de små dæksler, kan man løbende 
undersøge om grundvandspejlet stiger eller 
falder. 

Men så rejste det næste spørgsmål sig, for hvad 
skal denne viden bruges til. Også dette kunne 
Forsyning Ballerup oplyse. 

Baggrunden for undersøgelserne er, at der er 
vedtaget nye og skærpede krav til kapaciteten af 
vandafledningen. Ved vejafvanding kan det ske ved, 
at man graver nye og større rør ned i vejene, 
hvilket er særdeles dyrt og besværligt. Man kan 
også vælge at etablere store bassiner – såkaldte 
sparebassiner – men det er også dyrt og kræver 
plads. Billigere og bedre for miljøet vil det være, 
at man lader en del af regnvandet nedsive og på 

den måde lette presset på de eksisterende 
rørsystemer, men det kræver klarhed om 
vandspejl og jordbund. 

Generelt har man et godt kendskab til 
jordbundsforholdene, og dermed 
nedsivningsmulighederne i Ballerup kommune, 
men da der er store forskelle fra område til 
område – ja så galt fra parcel til parcel – må man 
foretage supplerende undersøgelser. Det 
anbefaler man såmænd også til grundejere, der 
påtænker at etablere faskiner til nedsivning af 
overfladevand på egen grund. 

Tilbage var så spørgsmålet om hvordan en 
nedsivning af vejvand skulle foregå. Der kunne i 
sagens natur ikke være tale om, at man 
genskaber fortidens vejgrøfter. Det overraskende 
svar fra Forsyning Ballerup var vejbede – små 
 grønne områder, der kan etableres ved 
inddragelse af en del af vej- og fortovsarealet, og 
som kan opsuge og nedsive regnvandet. En 
spændende og miljømæssig interessant 
nytænkning. 

Afslutningsvis kunne Forsyning Ballerup oplyse, 
at de lokale projekter, om forøget kapacitet på 
vandafledningsområdet, ikke berørte 
samarbejdet med nabokommunerne om 
vandafledningen gennem Harrestrup å og 
Værebro å. 

Erik G. Pedersen

VVaannddssppeejjllss‐‐  oogg  jjoorrddbbuunnddssuunnddeerrssøøggeellsseerr   
ppåå  PPæærreemmoosseevveejj  oogg  LLeerrhhoollmmvveejj..



Der var igen godt fremmøde i Fælleshuset 
d.2.2.2017, med meget engagement rundt om 
det udvidede antal borde, mange var 
interesserede i at få nedsat hastighed i det gamle 
Egebjerg! 

Efter velkomst, tog Helle Tiedemann (S) over, og 
fortalte blandt andet, at den måde vi her i 
Egebjerg har grebet hele sagen om større 
trafikal sikkerhed an, er helt ny og aldrig prøvet 
før. Måden vi har gjort det på, har været så 
inspirerende, at man i 
kommunalbestyrelsen/teknisk udvalg har tænkt, 
at den model ville være spændende at bruge et 
par andre steder, hvor der skal arbejdes med 
trafiksikkerhed og hastighedszoner. 

Der var mange indlæg, som på forskellig vis 
illustrerede hvor vigtigt det er at få forbedret 
trafiksikkerheden i vores område, især en del 
forældres beretninger gjorde indtryk. Og 
beretningerne fra bla. Pæremosevej, klargjorde 
fartproblemerne på sin helt egen indlysende 
måde, med en bil der blev torpederet og 
nærmest kastet ind i sin ejers have, af en 
gennemkørende bil med alt for høj hastighed. 

Det blev desuden nævnt, at der i forbindelse 
med genopretning af Pæremosehavn m.v., 
sandsynligvis ville blive noget indsnævring/ 
ændring i måden trafikken forløber på. 

Blandt de fremmødte var de fleste områder igen 
repræsenteret incl. Hareskovens Lilleskole som 
har en del problemer med trafikken på 
skolevejen.  Der var en udpræget vilje til at 
arbejde for at hele ”det gamle” Egebjergs 
område mellem henholdsvis Ring4 / Egebjergvej 
og Hareskoven skulle være en 40km/t-zone. 
Således at vi vil kunne få en lige så god og samlet 

nedsættelse af hastigheden og dermed øget 
trafiksikkerhed, som i Egebjergs nyere områder, 
hvor hastighed og trafiksikkerhed har været 
medtænkt fra begyndelsen. 

Hvad skal der så ske fremover? 

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe på 
 6 personer, som skal udarbejde et forslag for 
området med hjælp fra vejteknisk ekspertise fra 
teknisk forvaltning. Planen skal dække hele vores 
område som ”40 km. Zone” inklusive de private 
vejområder, for at være effektiv og ensartet med 
hensyn til hastigheden og sikkerhed. 

Sekspersoners udvalget, mødes en gang i Marts 
og en gang i April. Når så planen er klar, er det 
tanken at indkalde til ”borgermøde” i det 
”gamle” Egebjerg, for at fremlægge planen. Efter 
borgermødet, sendes planen til Ballerup 
Kommune, med ønske om at få planen 
gennemført. 

Med bedste trafikhilsner 

André Westh, Rydtoften 41

NNyytt  oomm  ””4400‐‐kkmm//tt””    ii    ””ddeett  ggaammllee””  EEggeebbjjeerrgg



RReeffeerraatt  oorrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  EEggeebbjjeerrggkklluubbbbeenn  22..  mmaarrttss  22001177
Der var mødt 23 medlemmer til generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent

Erik Hagen blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen 
var korrekt indkaldt.

2) Formandens beretning

Formand takkede Finn Madsen for arbejdet med Blad mv.
Derudover takkedes Ulla Houe, Lilli Jakobsen, Leif Poll, og 
Inge Pedersen for arbejdet for egebjergklubben.
Forhåbentlig vil de forsætte med at hjælpe klubben med 
arrangementer.
Der var gavekort til de afgående bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter.
Se den vedhæftede skriftlige beretning fra formanden på 
www.egebjergklubben.dk .
Beretning blev godkendt med akklamation.

3) Regnskab 2016

Kasserer: Det koster ca 6,30 kr. per blad pr. hustand inkl. 
distribution.
Sidste år var der noget diskussion om forsikring af bude. Det 
viste sig vi var registreret som sportsklub, og det var vi jo 
ikke, så forsikring blev billigere.
Det var ikke en intention med så stort overskud som vi fik i 
år, men det blev det i år takket være en del vellykkede 
arrangementer.
Bestyrelsen bestræber sig på at tilskud for 
grundejerforeningerne ca. dækker underskuddet på bladet.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4) Indkomne forslag – Der var ingen indkomne forslag.

5) Budget 2017

Driftsudgifter er reguleret lidt op, så det passer bedre med 
det seneste års udgifter.
Budget blev godkendt med akklamation

6) Valg bestyrelse + suppleanter

Nyopstillet Daniel  Ravnsgård (Bøndermosevej 4) : valgt med 
 akklamation.

Erik G. Pedersen og Lisbeth Navntoft på genvalg : begge 
valgt med akklamation.
Der er stadig en ledig plads i bestyrelse, da der kan 
være op til 8 medlemmer.

Til suppleanter opstillede og blev valgt :  Mette Herold 
Pedersen (Bøndermosevej 3), Rikke Sejer Ravnsgård 
(Bøndermosevej 4),  Nina I Caspersen (Egebjerghuse) , 
Benny Lyng Rasmussen (Dyndsagervej), Jørn Steen 
Jensen (Rydtoften).

7) Valg revisor.

Lone Tegner genopstiller, og revisorsuppleant Lis Folke. 
De blev valgt med akklamation.

8) Evt.

Lone Tegner:  Ros for at økonomi gået godt, og 
arrangementer der er gået godt. Ris til sekretær: 
hjemmeside mangler email og tlf på bestyrelsen.

André, Jan,… en del snak om hjertestartere. Problem 
der koster penge, inkl udendørs skabe.
Frank: batteri til hjertestarter holder ikke evigt.
Jan: det koster ca. 1000kr at få skiftet, og det skal man 
selv betale.
Erik Hagen: vi ”plejer” at invitere kommunalbestyrelse 
til møde om efteråret. Det skal ”bestilles” i god tid!
André: en opgave for den nye bestyrelsen at invitere 
alle valgbare til kommunalbestyrelse.
Jørgen Bragge: om fastelavn i gamle dage hentede man 
børn med hestevogn.
Mette foreslog at man kunne lave et fastelavnsoptog.

Dirigent lukkede med at vi skulle være glad for de nye i 
bestyrelsen, og formanden fik ordet til afsluttende 
bemærkning.
André: Om hvor mange vi kan være til fastelavn. For 
der måtte gerne være mer end 48 billetter, men 
problemet er at få plads til alle, inkl. de voksne der 
følger med.

Erik Hagen, dirigent ;    Frank Damgaard, referent

Bestyrelserne
med dirigent 
Erik Hagen i 
midten

Egebjergklubben

Egebjerg Fælleshus



TRÆ DUKKEHUS 
meget flot (som nyt). 
Sælges for 400 kr. Inklusiv 
"indbo med dukker". 
Højde 68 cm, 
bredde 65 cm.

Yvonne Wisler
Torsagervej 4
Mobil 2965 0434Egebjerg Fælleshus

Prisforhøjelse pr. 1 april 2017

Vores omkostninger ved at drive Fælleshuset 
stiger år for år. 

Husleje til Kommunen stiger med en fast %-sats 
ligesom omkostninger til rengøring og 
vedligeholdelse (bl.a. af service etc.) stiger.

For at få balance i vores regnskab har vi derfor 
set os nødsaget til at justere priserne for private 
lejemål med ca. 6%. 

Forhøjelsen træder i kraft fra 1. april 2017.

De nye priser fremgår af side 2 i Egebjergbladet.

Bestyrelsen for Egebjerg Fælleshus

Havearbejde
Ung pige/dreng søges af os til lettere 
havearbejde, en gang imellem efter aftale.
Kontakt venligst:
Eve og Flemming Kærvænget 7
Tlf. 44975507

Sæt kryds i kalenderen for
Grundejerforeningen Aagesdal

holder ordinær Generalforsamling
Mandag den 20. marts 2017 kl. 19:30

I Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup
Der vil være en bid mad efter 

generalforsamlingen
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Grundejerforeningen Pilehøj
holder generalforsamling mandag den 24. april
kl. 19:30 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8.



TTiill  kkaalleennddeerreenn
Marts
Torsdag 30.03. Kl. 17.30 Familiespisning

April
Mandag 03.04. Deadline Egebjergbladet april

Mandag 24.04. Deadline Egebjergbladet maj

Torsdag 27.04. Kl. 17.30 Familiespisning

Maj
Torsdag 11.05. Varme Hveder

Mandag 22.05. Deadline Egebjergbladet juni

Juni
Torsdag 01.06. Kl. 17.30 Familiespisning

Søndag 04.06. Pinsens bevarelse

Fredag 23.06. Midsommerfest med grill




