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Spændende planer for Pæremosehavn
pssst: det er dér, hvor spejderhytten ligger :)

Udvikling ved Pæremose Havn
Området mellem Pæremosevej og Ring 4
består i dag af en mark, Spejderhuset og så
nu to små søer.
Men på Rådhuset har man arbejdet med
en udvikling af noget af arealerne ved
Spejderhuset.
Plan om at skabe et naturområde
Vi i de to grundejerforeninger, der er
naboer til området, har fået en mail fra
Center for By, Erhverv og Miljø på
Rådhuset.
De skriver blandt andet følgende:
Vi har brugt foråret til at planlægge,

hvordan området skal se ud, så der bliver
mulighed for at gå tur og opholde sig. Der
er også lagt vægt på, at området med tiden
skal udvikle sig til et interessant
naturområde
Leg, siddepladser og stisystemer
Hen over sommeren har området stået
med fine engblomster, og i løbet af
efteråret vil der blive plantet træer, sået
græs og urter samt placeret større sten til
leg og siddepause.
Der bliver etableret stier, så man kan
komme rundt om vandhullet, og der vil
blive placeret sten til vinterskjul for

Oversigt over planlagte tiltag

padder.
Mere plads til dyrene
Området bliver sået til med forskellige
græs- og urteblandinger, som en del af et
forsøg med gøre græsarealer mere
interessante både at se på, og så der er
blomster til sommerfugle og bier. Der
bliver også lavet en hundefold i området.
Glædeligt initativ
Jeg glæder mig over initiativet og ser frem
til de 'nye områder'.
Jørn Steen Jensen, redaktionen

Naturområdet mere detaljeret

Hundefold

Naturområde

Oversigt over forventet placering. Stisystemer ses mellem
Ring 4 og træerne omkring spejderhytten. Til højre for
spejderhytten anes en stor grå markering af hundefolden.

Spejderne: Kig forbi Pæremose Havn
Pæremose Havn er naturområdet, hvor
Ballerup Spejdergruppe holder til. Du
finder det cirka midt på Pæremosevej.
Gennem de seneste år har vi udviklet på
området, og har stadig gang i mange nye
projekter med sheltere, udendørs
pizzaovn, bænke, træklatring mv. Sidste år
fik vi også med kommunens hjælp renset
søen, og venter på, at vandstanden er
tilbage på normalen, så der er plads til
søaktiviteter.

ikke virker til at være ordentlig opførsel,
så send en sms til 4032 6176. Og vi vil
meget gerne have, at folk der går aftentur
lige tager en tur omkring området, så der
hele tiden holdes øje med området.

blandt de største spejdergrupper i landet.
Og der er stadig børn på venteliste.

Mange vil være spejdere
Ballerup Spejdergruppe har netop
passeret 200 medlemmer og er dermed

Se mere på ballerup.spejder.dk

Spejderne håber at få plads til flere
spejdere, efterhånden som der kommer
flere frivillige ledere til.

Morten Lykkeberg,

Kig forbi
Alle er velkommen til at tage en gåtur
omkring, og man kan også booke f.eks.
bålhytten til en fødselsdag. Det sker ved at
sende en e-mail til havnen@spejder.dk.
I løbet af sommeren har der dog været
lidt rigelig besøg af nogle unge mennesker,
som har holdt fest i området og efterladt
knuste flasker. Derfor – ser du noget som

Vejbelysning: Plan og placering
Estimeret start på anlægsarbejdet er nu den 2. januar 2018. Du kan endnu nå at tjekke, om du bliver
berørt og kontakte belysningsteamet i kommunen, hvis en lampe står alt for uhensigtsmæssigt. Måske
kan lamperne rykkes en meter ved særlige tilfælde.
Som jeg skrev i sidste nummer af bladet
ændres placering af masterne så placering
passer med de nye lampers lysudbredelse,
dvs. med ca. 30 meters afstand.
Få meter at give af
Kommunen skriver, at som udgangspunkt
kan de planlagte lampeplaceringer ikke
ændres, da lampernes placering hænger
sammen som perler på en snor. Ændres
en lampe, skal mange flyttes, ellers skal der
Lampernes placering hænger sammen som perler på en snor
opsættes ekstra lamper. Dog er der som
Varieret lysstyrke
Skarpere lys
oftest en margen på nogle meter, hvor
Derudover er det planen, at der kommer
De nye LED lamper vil blænde mere end
lampen kan flyttes. Så kontakt Teamen lysstyring så lyset dæmpes senere på
de gamle, når man ser op på lampen. Lyset
Belysning hvis den afmærkede placering
aftenen, f.eks. efter denne profil:
udbredes ikke cirkulært som med de
er uheldig og den ønskes flyttet.
- 80-100% fra lygtetændingstid til kl. 22
gamle lamper.
- 60% fra kl. 22 til lygterne slukker.
Ballerup kommune, Team Belysning: Tlf. 41 75 02 05, e-mail: c-bem-belysning@balk.dk
Find flere oplysninger på https://ballerup.dk/vejbelysning
Frank Damgaard, Redaktionen

Er I nytilflyttet børnefamilie?
"Min fornemmelse er, at der er utroligt mange nytilflyttede børnefamilier i Egeberg lige nu. Jeg
tænker, at det kunne være interessant for andre at få lidt inspiration til, hvad man kan her i
vores område. Jeg har helt sikkert overset mange gode steder og oplevelser, men så kan jeg kun
opfordre andre til at fortælle om det her i bladet. På den måde kan vi alle få glæde af det!"
Da vi flyttede til Egebjerg for godt 3 år
siden havde vi to børn, og der er senere
kommet et tredje barn til flokken. De er
nu 5 mdr., knapt 4 år og 5½ år.
Vi holdt fra starten meget af området og
dets faciliteter, og har efterhånden lært
det ret godt at kende.
Min fornemmelse er, at der er utrolig
mange nytilflyttede børnefamilier i
Egeberg lige nu. Jeg tænker derfor, at det
kunne være interessant for andre at få lidt
inspiration til, hvad man kan her i vores
område. Jeg har helt sikkert overset
mange gode steder og oplevelser, men så
kan jeg kun opfordre andre til at fortælle
om det her i bladet. På den måde kan vi
alle få glæde af det! Og især til større
børn kan der sagtens være muligheder, jeg
ikke kender til..
Her kommer første del af artiklen. I
næste nummer kan du læse om
”findveji.dk”, Pæremose Havn, Baby-bio /
familie-bio, shelter og Ballerup Børneklub.
Pernille Høgh Sørensen

Pederstrup og Grantoftegård
Landsbyen Pederstrup ligger i Ballerup Kommune, og den har i det
store hele bevaret sit oprindelige udseende med gamle gårde
beliggende omkring et lille gadekær.
Omkring år 1800 lå der 7 gårde i Pederstrup. I dag består landsbyen af privat beboelse
samt 4 gårde, der huser bl.a. museet og forskellige foreninger.
Grantoftegaard er i dag en øko-social virksomhed, der driver økologisk landbrug. På
gården finder man den økologiske Cafébutik, kaniner, heste og masser af får og lam.
Hver tirsdag og onsdag i tidsrummet kl. 10-13 kører hestevognen rundt i landsbyen.
Turen er gratis. Der er også større aktiviteter som f.eks. Læmmedag og Julemarked.
Se mere på http://www.ballerupmuseum.dk/pederstrup.html og http://grantoftegaard.dk/

Svømmehaller
Der er gode muligheder for en tur i svømmehallen i nærheden.
Især er Hjortespringbadet og Bagsværd svømmehal gode for
børn.
I Hjortespringbadet er varmtvandsbassinet åbent for børn og babyer tirsdag og fredag kl.
10-11.30 og i Bagsværd svømmehal er det åbent i flere tidsrum, se følgende link:
http://www.gladsaxe.dk/idraetsanlaeggene/idraetsfaciliteter/bagsvaerd_svoemmehal/varm
tvandsbassin (begge uden tidsbooking).
Husk badeble OG badebuks til de ikke-renlige børn!

Rosendal

Legepladser

Byggelegepladsen ligger midt i Egebjerg på Håbetsvej 9. Der er
geder, grise, høns, heste og kaniner. Man kan gå ture på gårdens
område efter lukketid og i weekenderne, men respekter
”husreglerne”, som står på skilte deroppe.

Generelt må man gerne
benytte skolernes
legepladser (Skovvejens
Skole og Hareskovens
Lilleskole) og
institutionernes legepladser
udenfor åbningstiden, men tag naturligvis hensyn til
inventaret, og efterlad det pænt.

De skriver på deres hjemmeside: ”Vi har været på Rosendal
siden første februar 1994.Vi åbnede som Danmarks første
økologiske byggelegeplads med solfanger, rodzoneanlæg,
kildesortering af affald mm. I dag er det stadig vores mål at
inddrage vores medlemmer i økologi og naturbevarelse. I dag
har vi ca. 200 medlemmer i alderen fra 10-16 år.”
http://www.rosendal-bygger.dk/

Desuden kan skovlegepladsen i Hareskoven anbefales (ved
den store lysning ved bålpladserne) og også
forhindringsbanen ved søen i skoven. Sidstnævnte er
markeret med gule pile fra den store sti.
I området med de gule rækkehuse mellem Syvendehusvej og
Sortemosevej findes også flere små legepladser og en
svævebane. Disse er private, men vi har aldrig oplevet nogen,
der sagde noget til et kortere besøg.

Familiespisning
Familiespisning: Et populært event
den sidste torsdag i hver måned
(på bladets bagside finder du dato
for næste familiespisning). Mange
børnefamilier deltager og hygger
sig sammen.
Et godt sted at møde nogle nye fra dit nabolag!
Mange har nu meldt sig til at tage en enkelt tjans med
borddækning, madlavning eller
lignende i løbet af efteråret,
men det bliver arrangeret
løbende, og man kan blot
tilmelde sig, så finder vi ud af
hen ad vejen, om der er brug
for flere hjælpende hænder.

Hvis dine børn er glade for trampoliner, men I ikke har en
selv, kan man benytte de to trampoliner på den ene og den
anden side af fritidsklubben (nabo til Egebjerg Fælleshus)
uden for klubbens åbningstid (dvs. formiddage, efter kl. 18 og
i weekenden).
Lidt længere væk finder man også en større legeplads i
Digterparken, hvortil man kan komme med fint stisystem.

Egebjergklubben
En klub der arrangerer mange ting for børn og voksne.
For børn skal især nævnes fastelavn, julehygge og
sommerfest i fælleshuset. Skønne og populære events.
Annonceres her i bladet, så hold øje.
Se også hjemmesiden: egebjergklubben.dk.

Vil du prøve at blive stylet?
Fotograf Vibeke fra Det Kreative Fotografi
og frisør/stylist Charlotte fra Selvig
Organic Hair vil vise jer "månedens" make
over. Til det har vi brug for en lokal

kropspeeling af kaffegrums, sukker og olie
(det kan være kokos- eller mandelolie),
det skal have en fast/cremet konsistens. .
Jeg vil anbefale, at du laver din

beboer/borger fra Egebjerg, som vil lægge
hår til. Du skal kunne afsætte en
formiddag, hvor du vil blive stylet og få
taget foto, og du skal kunne transportere
dig mellem Selvig Organic Hair og Det
kreative fotografi i tørvejr dvs. ikke på
cykel :-)

kropspeeling i badet, hvor du først har
fugtet din hud, og herefter fordeler du
peelingen og masserer den ind i
cirkelbevægelser. Også gerne i ansigtet.
Her skal du blot udgå den tynde hud
under øjet og ikke massere for hårdt.

Som første make-over har jeg den
fornøjelse at have dejlige Rikke i stolen, og
jeg vil vise jer en styling og make up.
Håret er krøllet med glattejern i heat-away varme beskyttende spray og afsluttet
med light texture spray, en hårpudder/lak
på spray for at give et godt hold,
produkter fra danske Ingredien, som er
svanemærkede og dansk produceret.
Rikke har fået lagt mineralsk Makeup fra
Zao, makeuppen absorberes ind i huden

og ser naturlig ud, derudover lægger den
en beskyttelse på huden som et filter mod
ydre forurening, som fjernes når du
renser din hud om aftenen. Prøv at bruge
mandel- eller kokosolie til at fjerne din
make-up, og tør ansigtet efter med en
kleenex. Det svir ikke og tørrer ikke den
tynde hud under øjet ud.
Husk at pleje din hud og dit hår, nu hvor
vi så småt går vinteren i møde. Du kan
nemt, billigt og sundt lave en ansigts- og

Lav en peeling og naturlig ansigtsmaske én
gang om ugen. Du vil meget hurtigt
mærke, at din hud bliver vild med det. Der
er masser af opskrifter at finde på nettet,
til lige din hudtype, om det er en ung,,
gammel, fedtet eller tør hud, du har, kan
du skræddersy din egen ansigtsmaske
lavet af ingredienser, du har i dit køkken.
Charlotte Selvig
Selvig Organic Hair
Egebjerg Bygade 69B

Fællesudvalget fortsætter
Fællesudvalget
for
grundejerforeningerne i Egebjerg blev etableret i
1960’erne med henblik på at
håndtere sager af fælles interesse for

Tomrummet efter Hans
Efter Hans Christensens død opstod der
er vakuum, da Hans gennem mange år
som talsmand for udvalget har udført et

grundejerne herude. Dette arbejde
fortsætter.

meget stort arbejde.

God grund til at have fællesudvalg
Et enkelt eksempel på succes har været
kommunens opgivelse af et projekt om
gennemførsel
af
Nordbuen
til
Syvendehusvej. Forhindring af kørsel med
store busser på små villaveje lykkedes også
med hjælp fra Fællesudvalget.

Fællesudvalget fortsætter
Fællesudvalget, der består af grundejerforeningerne Egebjerglund Nord, Egebjerghøj,
Egekrogen,
Skovbo, Egebjerglund Syd,
Ågesdal, Tranemosen, Egebjerghuse og
Pilehøj, er blevet enige om, at udvalget
fortsætter sit arbejde med sager, hvor
grundejerforeningerne har fælles interesse

i at stå sammen.
Leif bliver ny bestyrer og talsmand
Udvalget
har
valgt
Leif Winther,
Grundejerforeningen Egebjerglund Nord,
som netværksbestyrer. Leif Winther vil stå
for
kommunikationen
med
grundejerforeningerne
og
eventuelt
berørte myndigheder.
På udvalgets vegne, John Keller-Larsen
Formand for grundejerforeningen Pilehøj
og medlem af fællesudvalget.

Kommunalvalg 2017: Kom og hør kandidaterne
repræsentanter fra de opstillede partier til
fælleshuset. Du kan spørge om det, der
ligger dig på sinde, så du er mere afklaret
om, hvor dit kryds skal sættes, når der er
kommunalvalg den 21. november.

Rundbordssnak fra valgmøde i 2013
Der er valgmøde i Egebjerg Fælleshus,
torsdag d. 2. november kl. 19.30. Husk at
sætte kryds i kalenderen allerede nu.
Politikerne kommer til fælleshuset
Torsdag den 2. november kommer

kandidaterne og deres partier har på
hjerte, og hvordan de vil gøre Ballerup til
en endnu bedre kommune i fremtiden.
Egebjergklubben

Hør kandidaternes bud på fremtiden
Kom og hør borgmester Jesper Würtzen
(A), Ali Abasi (Ø), Per Jens Sørensen (D),
Klaus Kassov (Å) og mange andre, som
opstiller til kommunalbestyrelsen.
Stil dine spørgsmål
Arrangementet er et cafémøde, hvor du
kan høre og stille spørgsmål om, hvad

6 på stribe: Mange lokalpolitikere kom til
valgmøde ved sidste kommunalvalg i 2013

Egebjerg passer på
Egebjerg
Bekymring for løse hjulkapsler,
hærværk og indbrud aktiverede
Egebjergs beboere. Det blev til et
hastemøde og et netværk, der
kaldes Egebjerg passer på Egebjerg.
Bekymringer blev til handling
Mange medier har fortalt, at der er unge,
der finder det morsomt at løsne
hjulkapsler på biler. En farlig og kriminel
sport, der også har bekymret beboere
omkring i Egebjergs kvarter. Dog
rapporterer politiet ikke om nogen
tilfælde i vores område. Men der har
været registreret en del hærværk og

indbrud.
Alle disse ubehageligheder ledte til et
møde d. 5.juli i Egebjerg Fælleshus. Her
mødtes repræsentanter fra grundejerforeninger i villaområdet, bykvarterets
Fællesvirke, SSP, politi og Ballerup
Kommunes vagtkorps.
Netværk passer på Egebjerg
Den fremmødte gruppe af borgere fra
Egebjergområdet har kaldt sig "Egebjerg
passer på Egebjerg", og de har skrevet en
liste med råd til, hvordan man kan
dæmme op for problemerne selv - og i
fællesskab. De herunder:

Bekymret? Her kan du gå hen
Egebjerg Passer på Egebjerg har formuleret tips til, hvad du selv kan gøre, og hvor du skal
gå hen med din bekymring som almindelig husejer, hvis du oplever noget mistænkeligt.

Nyttige numre:
112 - AKUT:Ved alvorligt problem, der kræver hurtig handling fra politi/brand/ambulance
114 - Andet: Hvis det ikke haster, men du fx kommer hjem, og der har været indbrud
44 77 34 34: Ballerup Vagtkorps, hvis du oplever optakt til hærværk eller uro
Kontakt også gerne din formand for grundejerforeningen, hvis du oplever noget, der gør
dig utryk. Han/hun har et godt overblik og direkte kontakt til lokalt politi.

Nabohjælp
Hvis du ikke allerede er tilmeldt Nabohjælp, så er det en god idé.
Nabohjælp er en elektronisk mulighed for at fortælle om uregelmæssigheder, som du har
observeret i nabolaget. Du kan selv rapportere via computer eller telefon, og du får den
anden vej besked, hvis din nabo har set noget mistænkeligt. Læs mere og tilmeld dig på
nabohjælp.dk.

Sidder dine hjulbolde ordentligt?
•
•
•
•
•

Lav malingstreger på hjulboltene
1 stk. særlig låsebolt på hvert hjul kan være en god idé (men ikke en sovepude)
Skub kraftigt med foden øverst på hvert hjul og mærk om det virker fast (ej sovepude)
Start altid med lav hastighed og hvis du hører uvante lyde, så kør straks ind til siden
Vores vejbump kan have en "positiv" sideeffekt: de kan hurtigere afsløre løse bolte....

Musik-café i
fælleshuset
19. September

Tak for tip

Kære Lis Folke

Nåede du ikke at høre Boalt og Torp sidste år? Så er chancen
her igen.

Tak for dit tips om bottlebag i
Egebjergbladet nr. 5.

Den velspillende duo leverer velspillende og velklingende jazz,
evergreens og poprock.
Kom og nyd en dejlig aften med musik og en kaffe eller øl fra
baren.
Arrangementet er gratis, musikken starter klokken 20.00.

Vi fik købt 2 stk til vores rejse, som også var
på knap 5 timer. Vi var meget glade for dem,
ligesom stewardesserne havde positive
kommentarer. Så når der skal flyves "langt",
giver det frihed til at have glas/flasker
hængende og ikke stående på klapbordet.

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen, Egebjergvej

Familiespisning
Hver sidste torsdag i måneden mødes familier
til en hyggelig familiespisning i Fælleshuset.
Hvis man er barn og kan lide at tegne og løse
opgaver, så husk at udfylde børnesiden. Måske
er du den heldige vinder af TO flødeboller :)
Her billeder fra sidste familiespisning.

Tag del i Egebjergklubben
Foreninger
Egebjergklubben

Formand: André Westh;
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

TORSDAGSTRÆF
19.30-21.00
Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset
- kom forbi og få en snak med dine naboer
over en øl eller en kop kaffe.

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Bridgeklub
EGEBJERG FÆLLESHUS

Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk
post@egebjergfaelleshus.dk

Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

Egebjerg og Omegns
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll;
l.poll@mail.dk

VIL DU LEJE EGEBJERG
FÆLLESHUS?
Reserver Fælleshuset torsdage kl.
2021, når der er torsdagstræf. Hvis
torsdagstræf er lukket, kan du se
mere på www.egebjergfaelleshus.dk
under ”Regler for leje”.

PRISER FOR LEJE AF
FÆLLESHUSET:
Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag/helligdag
Fredag og lørdag
Lørdag og søndag
Fre., lør. og søndag

kr. 800
kr. 1.350
kr. 1.975
kr. 1.975
kr. 2.800
kr. 3.200
kr. 4.000

DET SKAL DU VIDE:

- Brug kontant eller mobilepay
 Husk 150 kr. til reservationsgebyr.
- Der udlejes ikke til ungdomsfester.
- Der er trådløst internet (WiFi) i
Fælleshuset. Adgangskode udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.

Egebjerg Sportsklub

Formand: Erik Neergaard;
formanden@egebjergsportsklub.dk

Foreningen til Pinsens
bevarelse

Præsident: Benny Lyng Rasmussen;
bennylyng@youmail.dk

Seniorklubben

Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Når du modtager Egebjergbladet, er du automatisk en del
af Egebjergklubben  kom og brug den :)

Egebjergbladet
Har du en historie til Egebjergbladet?
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Til kalenderen
Oktober
Torsdag 5/10 fra 19.30
Mandag 9/10
Torsdag 12/10 fra 19.30
Torsdag 19/10 kl. 20
Torsdag 26/10 kl. 17.30
Mandag 30/10

Torsdagstræf - bare mød op
Deadline: Egebjergbladet
Torsdagstræf - bare mød op
Musik-café i Fælleshuset
Familiespisning og torsdagstræf
Deadline: Egebjergbladet

November
Torsdag 2/11
Søndag 5/11
Torsdag d. 9/11 fra 19.30
Torsdag d. 16/11 fra 19.30
Tirsdag 21/11
Torsdag d. 23/11 fra 19.30
Lør-søn 25-26/11
Torsdag d. 30/11 fra 19.30

Valgmøde: Mød de opstillede politikere
Familie-banko
Torsdagstræf - bare mød op
Torsdagstræf - bare mød op
Husk at stemme til kommunalvalget
Torsdagstræf - bare mød op
Julestue og blomstervenner
Familiespisning og torsdagstræf

26. OKTOBER:
Squash suppe
Tilmelding senest mandag 23/10
på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse
Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

