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Kender du Store FU?
Store FU står for "Det store fællesudvalg for grundejerforeninger i Ballerup Kommune". Det er godt
at kende til, da det varetager grundejernes stemme i politiske spørgsmål.
Egebjergbladets septembernummer
bragte en omtale af Fællesudvalget for
grundejerforeninger i Egebjerg. Ud over
Fællesudvalget for vores lokale
grundejerforeninger er der imidlertid
tillige et fællesudvalg for alle
grundejerforeninger i Ballerup Kommune
– populært kaldet Store FU.
Dette udvalg har eksisteret siden 1985 og
omfatter 40 grundejerforeninger i
Ballerup Kommune med i alt omkring
2800 grundejere.
Udvalget er et politisk talerør
Formålet med udvalget er, at man ønsker
at skabe et samlet talerør over for
kommunen og andre offentlige og private
instanser. Det har dog aldrig været
meningen, at udvalget skulle overtage de
enkelte grundejerforeningers egne lokale
interesser.
Mod byfortætning, for grønne oaser
I sin oprindelse var Store FU bl.a. stærkt
engageret i et på dette tidspunkt aktuelt
spørgsmål om, hvorvidt kommunen skulle
ændre praksis i spørgsmålet om

”byfortætning”. Med andre ord; om
kommunen skulle tillade opdeling af store
grunde i mindre parceller og dermed øge
bebyggelsen i parcelhusområderne.
En sådan ny praksis var der stor
modstand mod fra mange grundejeres
side, og gennem årene har Store FU
vogtet over, at der ikke skete
”byfortætning” ved uhensigtsmæssige
udstykninger af eksisterende grunde eller
ved bebyggelse af grønne oaser i vores
parcelhusområder.
Affaldsordninger og trafik
Af de senere års sager, som Store FU har
været engageret i, kan nævnes
affaldssorteringsordningen,
adgangsforholdene til containerpladsen,
trafikregulering, herunder
hastighedsdæmpende foranstaltninger,
vejbelysning, buskørsel mv.
Årligt årsmøde
Også i store FU var Hans Christensen en
engageret og energisk talsmand. Efter hans
Christensens mange år som talsmand
skulle udvalget vælge en ny talsmand. På et
ekstraordinært møde i udvalget den 23.

august valgtes Povl Daldorph fra
grundejerforeningen Toftholm til ny
talsmand.
Opbakningen til udvalget fornyes årligt
ved årsmødet, hvor der ud over
talsmandens beretning om aktiviteterne i
det forløbne år er et interessant foredrag
af en indbudt foredragsholder. Desuden
vælges en bestyrelse og en talsmand.
Et håb om et stærkt Store FU
Deltagelsen i årsmøderne har desværre
været noget svingende over årene, og det
er uheldigt, da det er tydeligt, at bl.a.
kommunen er lydhør over for ønsker og
forslag, der fremkommer fra udvalget.
Jeg har haft fornøjelsen af at have været
med til møderne i Store FU de senere år,
og det er mit håb, at udvalget kan
fortsætte med god opbakning fra
medlemmerne og med mange gode
initiativer fra bestyrelsen.
Erik G. Pedersen, medlem af Egebjergklubben
og deltager/referent v. Store FU

Ny frisør i Egebjerg Bygade
øvet hånd er Maia ved at lægge sidste
hånd på den nye frisure.
Maia er ejeren af den nyåbnede
frisørsalon "Velvety Hair Salon", og hun er
glad for at åbne sin butik i Egebjerg.
"Jeg kender området, fordi jeg har
veninder, der bor i nærheden. Og jeg kan
rigtig godt lige stedet", siger Maia, der
åbnede sin butik d. 17. september.

Der er heldigvis blevet lidt mere liv i
Egebjerg Bygade nu, da der er rykket en
frisør ind i ét af de tomme
forretningslokaler.

Fokus på kvalitet
Allerede for 2-3 år siden fik hun øje på
butikken, men det har krævet mod og
mange overvejelser at slå til og åbne sin
egen frisørsalon.

Forretningen er moderne og stilfuldt
indrettet, og der er frisk kaffe på kanden.
Over disken hænger et skilt, hvor der står
"Have you loved yourself today".
En kunde sidder i stolen, og med saks og

Nu er drømmen gået i opfyldelse, og Maia
tror på sig selv og på det, hun laver. Hun
har valgt at være selvstændig, fordi hun
gerne vil fokusere på kvalitet og mere tid
til sine kunder. Hun mener, at det er et

spørgsmål om tillid, når man overlader sit
hår i hænderne på en frisør. Den tillid er
hun opsat på at vinde.
"Og jeg vil gerne takke de lokale borgere,
der vælger at stole på mig og blive
behandlet i min salon."
En frisør er der altid plads til
At hun ikke er den første frisør i området
bekymrer hende slet ikke:
"Alle har jo brug for en frisør, og der er
bor jo rigtig mange lige her", smiler hun.
20 pct rabat i november
Du kan svinge en tur omkring den
nyåbnede butik eller ringe og bestille tid
på 60667981. Indtil slutningen af
november er der 20 pct. rabat på klip.
Mette Herold Pedersen, Redaktør

God stemning til familiebanko

Søndag den 5. november var ca. 50 børn
og voksne mødt op i Egebjerg-klubben for
at deltage i det årlige bankospil.
Kl. 12 mødtes de frivillige fra
Egebjergklubben for at forberede alt til
bankospillene med opstilling af borde,
gøre klar i baren, stille gevinster frem mv.
De første deltagere kom ca. kl. 13.30, og
lidt over kl. 14 var alle klar til at gå i gang
med spillene. Spillene gik fint.

I den første pause var der salg af
ringlotteri, og i år var der også et spil for
børnene med præmier specielt til dem.
Der var en god fordeling af gevinster til
deltagere ved de fleste borde, så mange
var heldige og fik en præmie med hjem.
Et par gange måtte det lodtrækning til, da
flere spillere havde banko samtidig, der
var dog en mindre trøstpræmie til
taberen.
Som en af præmierne i ekstraspillet havde
vi, igen i år, fået en meget flot dekoration
af blomstervennerne i Egebjergklubben,
stor tak for det.

1. præmien i
ekstraspillet
var en flot
købmandskurv, som
vinderen blev
meget glad
for, og hun
havde ikke
vundet i nogle af de foregående spil.
En lille time efter det sidste spil, var det
hele ryddet op, og de frivillige kunne sige
tak for i dag efter endnu et vellykket
arrangement i Egebjergklubben.
Tak til deltagerne for nogle hyggelige
timer.
Bjarne

Hjerteløber
Hjertestartere redder liv - og det gør hjerteløbere også. Men hvad
vil det sige at være hjerteløber? Vi har én i området, som har været
så venlig at svare på redaktørens spørgsmål.
Hvad vil det sige at være hjerteløber?
”Hjerteløber” er et samarbejde mellem
Region Hovedstaden og TrygFonden. Når
1-1-2 Vagtcentralen i Region Hovedstaden
får opkald om hjertestop, kan de ud over
ambulancen automatisk sende frivillige
hjerteløbere afsted for at yde
hjertelungeredning eller for at bringe en
hjertestarter til stedet. Målet er at begynde
den livreddende førstehjælp hurtigst muligt
og aktivere hjertestarterne, inden
ambulancen ankommer, så endnu flere kan
overleve.
Som hjerteløber bliver du enten bedt om
at tage direkte hen til personen og yde
hjertelungeredning (trykke på brystet og
give ”mund-til-mund”) eller bedt om at
hente den nærmeste hjertestarter på vejen.
Hvis du bliver kaldt ud til et hjertestop, får
du en alarm på telefonen, hvor du kan
svare, om du kan løbe afsted, eller om du
er forhindret. Det er en fordel, men ikke et
krav, at du har været på kursus i
livreddende førstehjælp.

Ovenstående er et billede af, hvordan det
ser ud, når jeg åbner appen, når jeg ikke har
fået en alarm. Jeg får med det samme et
kort frem over min placering, og over hvor
de nærmeste tilgængelige hjertestartere
hænger.
Her er to billeder fra min telefon af
hvordan det ser ud når man får en alarm,
og når man har accepteret den
(screenshots fra ”testalarm” på appen):

Der er tilknyttet forskning til
hjerteløberprojektet, der bl.a. skal
undersøge, hvilken effekt hjerteløberne har
for overlevelsen efter hjertestop.

De nærmeste hjertestartere hænger ved:
•Børnehuset Syd- og Nordpolen, afd. Nordpolen, Egebjergvang 233 (hænger ved
hovedindgangen)
•Vuggestuen Sydpolen Egebjerghaven 82 (hænger ved hovedindgangen)
•Boligforeningen 3 B (Egeløvparken)Sortemosevej 1G, 2730 (hænger mellem
ejendomskontoret og Viet Hoa Restaurant)
•Der findes også en i fælleshuset, men kan kun tilgås, når der er åbent. Den hænger ikke
tilgængeligt 24 timer i døgnet som de andre.

man er blevet genoplivet. Jeg håber, at
mange vil melde sig, sådan at hvis der sker
noget med nogen, jeg kender, er
forudsætningen for, at de overlever, større.
Man må jo gøre noget selv, hvis man også
håber på at andre gør noget.

Hvorfor meldte du dig som
hjerteløber?
Jeg er uddannet læge, så det ligger mig
naturligvis meget nært at hjælpe med at
redde liv, hvor jeg kan. Men jeg synes
bestemt, at man sagtens kan melde sig,
selvom man ikke har en sundhedsfaglig
uddannelse.
De hjertestartere, der hænger rundt
omkring, er MEGET brugervenlige.
Jeg meldte mig fordi jeg ved, hvor vigtigt
det er med hurtig hjælp i nærområdet.
Her i Ballerup kommer ambulancen
forholdsvis hurtigt, men selv få minutter
kan betyde liv eller død, og kan især også
betyde noget for, hvilke langtidsudsigter
der er for et liv uden for mange mén, hvis

Jeg er jo hjerteløber ligegyldigt hvor i
Region Hovedstaden, jeg befinder mig,
bare jeg har min smartphone med. Så især
hvis jeg er i sommerhus eller ved
stranden eller ude på landet, kan det
betyde 10-15 minutters forskel!
Har du løbet med en hjertestarter?
Ja det har jeg faktisk. Jeg fik en alarm,
mens jeg var hjemme om formiddagen, og
accepterede den. Hjertestoppet var ovre
på den anden side af Skovvej, så jeg måtte
tage bilen. Jeg skulle hente hjertestarter
ovre ved børnehuset Nord og Sydpolen,
(afdeling Nordpolen), som har en
hjertestarter hængende ude foran.
Den var super nem at afmontere. Man
drejer bare på ”skjoldet” som beskytter
den. Jeg ankom til adressen 8 minutter
efter, jeg havde fået alarmen, men
lægeambulancen var allerede på stedet!
De sagde at der ikke var brug for min
hjælp, så jeg kørte tilbage og afleverede
hjertestarteren.

Denne gang var lægebilen allerede på
stedet, men det er bestemt ikke altid de
kan rykke ud så hurtigt. Og havde der
været en Hjerteløber, der boede tættere
på, kunne det sagtens have gjort en
forskel.
På hjertestarter.dk’s hjemmeside står der,
at alarmer oftest vil være mindre end 500
meter væk, så det er nok det længste, jeg
vil blive bedt om at ”løbe”. Jeg tror faktisk
også, at det er lidt ”tilfældigt”, at jeg
allerede har været tilkaldt efter kun en
måneds tilmelding.
Hvordan bliver man hjerteløber?
Hvis du er over 18 år og har en
smartphone, kan du blive hjerteløber i
Region Hovedstaden. Du tilmelder dig ved
at downloade appen ”Hjerteløber” og
udfylde tilmeldingsformularen dér. Den
findes både til Android og iPhone.
Se mere på https://hjertestarter.dk/ og
https://trygfonden.dk/presse/nyheder/201
7/bliv-hjerteloeber-og-red-liv
Pernille Høgh Sørensen, Hjerteløber, Egebjerg

Invitation til julestue og hygge :)

Pssst: Alle børn: Ta' din far og mor og din udfyldte børneside med til familiespisning d. 30. november og vær med i
lodtrækning om noget lækkert. Print evt. ekstra børneside fra http://egebjergklubben.dk/egebjergbladet.html

Inspirerende aften i valgets tegn

Valgaften i Fælleshuset
Det er en stolt tradition, at Egebjergklubben inviterer politikerne til
Fælleshuset, når der er kommunalvalg. I år
var ingen undtagelse, og én fra alle partier
var mødt op til valgcafé d. 2. november.
Nogle politikere har stået over for
forsamlingen de sidste mange valgår, mens
andre er helt nye og stiller op til valg for
første gang.
Blandt tilhørerne kom både lokale fra
Egebjerg, men også fra Digterparken og
Måløv var folk mødt op. Aldersspændet
gik fra 17 til 117 år, dog var den erfarne
vælger bedst repræsenteret.
10 politikere, 10 borde, 10 minutter
Sådan lyder opskriften på en hyggelig og
vedkommende debataften.
Der var ti borde stillet op, og de ti
politikere brugte ti minutter ved hvert
bord, før de rykkede videre til næste. På

den måde fik alle vælgerne mulighed for at
tage en kaffetår og en sludder med
samtlige politikere.
Godt koncept og dialog på lige fod
Politikerne nævnte alle, at mødet giver en
anden ro, mindre mundhuggeri og mindre
fornemmelse af at være til eksamen.

Nye Egebjerg. Eller nye bygninger, der
bliver opført lige bag Netto.
Der var også debat om mere kommunale
anliggender omkring budgettering
generelt, den politiske struktur og
borgerindflydelse.
Omkring flere af bordene var emner som

Blandt tilhørerne var der ligeledes glæde
over den mere afslappede form, der også
blev taget som et udtryk for en mere
ægte dialog. Flere benyttede chancen til at
fortælle om personlige overvejelser og
bekymringer. Og der var da også et par
politikere eller tre der nævnte, at de gik
hjem med ny viden.
Spørgsmålene kom godt omkring
Der var spørgsmål fra alle kanter af
tilværelsen.
Af Egebjerglokale spørgsmål kan nævnes
P-plads-situationen, der fylder en del i Det

politiske ambitioner for børn, skoler og
ældre et omdrejningspunkt, og andre
vendte spørgsmål om tryghed og
bandekriminalitet.
Valg d. 21. november
Deltagerne har fået lidt mere viden at
træffe beslutning på, når kommunalvalget
finder sted d. 21. november. Nåede du
ikke valgdebatten, så kan du fx se
valgdebat fra TV2 Lorry på
https://www.tv2lorry.dk/kv2017/valgdebatter.
Mette Herold Pedersen, Redaktiør

"40 km/t" Hvordan går det?
Projektet kører fremad i et godt og roligt tempo.
Projektet
kører stadig
efter planen,
hvilket
betyder, at
det skrider
planmæssigt
frem. Det
forsikrer
Helle
Tiedemann,
formand for
Teknik- og
Miljøudvalget.
Der er stadig meget, der skal gøres
Der er som tidligere nævnt en længere
række forhold, som skal belyses med
henblik på at finde den optimale måde at
skrue det hastighedsdæmpende projekt
sammen på.
Der er ligeledes en række forhold, som
skal beskrives meget indgående, for at
politiet kan tage stilling til, om projektet
er godt nok og tilstrækkeligt til at opnå
den ønskede fartdæmpning.

Politiet skal så have tid til at gennemgå en
række af projektets konkrete forslag, f.eks
i forhold til fartchikaner, bump eller andre
måder at dæmpe hastigheden på.

Ikke alt er løst endnu
Vi har stadig nogle løsninger til gode på
de særlige og anderledes problemer med
de tre store veje.

Så skal der laves et udbud, så
entreprenører kan byde på hele eller dele
af det samlede projekt.

1)
Den østlige del af Egebjergvej.
(smal og ikke plads til cykelstier til
skolebørnene).

Og endelig skal vejret være passende i
forhold til vejarbejdert, hvilket betyder, at
noget af arbejdet skal udføres, når der
f.eks. ikke er frost.

2)
Syvendehusvej hvor
fartdæmpningen på ”40 km/t” ikke virker
efter hensigten.

Måske til Sankt Hans 2018
Så det samlede perspektiv vil nok
realistisk være, at vi måske til Sankt Hans
2018 kan glæde os over, at Egebjergs
villakvarter er blevet mere sikkert og
dermed mere attraktivt for især
børnefamilierne.

3)
Nordbuen ved udkørslen fra
Pæremosevej, som slet ikke er hastighedsog sikkerhedsmæssigt markeret på
samme måde som udkørslen fra
Egebjergbygade. Dette kan forlede
trafikanter til at tro, at der ikke er en
udkørsel nogle 100 m. længere fremme.
Leif Winther og ”40 km/t-gruppen

Leif Winther (fællesudvalget for
grundejerforeningerne) og ”40 km/tudvalget” vil fortsat samarbejde med
kommunens forvaltning for at få det bedst
mulige forløb og de bedst mulige
løsninger.

Gløggaften i TorsdagsTræf
Sidste TorsdagsTræf inden jul er den 14. december 2017 kl. 20.00
Gå ikke glip af gløgg og æbleskiver, når Egebjergklubbens TorsdagsTræf siger tak for i år. Kan du ikke lide
gløgg, så kan du naturligvis som altid købe øl, vand og vin i vores bar. Eller en kop kaffe :) Vi håber at se en
masse af jer, og ellers åbner vi igen for TorsdagsTræf i det nye år, første gang torsdag den 11. januar 2018.

Lokaleleje i julemånederne: Fælleshuset holder også jul, så hvis du ønsker at leje lokalerne i juleperioden, så skynd dig
at læse "Regler for leje" på www.egebjergfaelleshus.dk. Du kan også henvende dig til Christian Sørensen på telefon 3028 8053.
Glædelig jul fra Egebjergklubben og Fælleshuset.

Stem til Seniorrådet
Til alle seniorer i Egebjergområdet: Der er valg til seniorrådet, og vi har da en lokal kandidat!
Egebjergklubben vil pege på Jørn Steen Jensen som dit lokale valg.
Valg til seniorrådet
Her i disse valgtider, Kommunevalget
2017, foregår der også et andet valg.
Der er valg til Seniorrådet i Ballerup, som
ikke er et almindeligt partipolitisk valg, da
enhver senior i Ballerup Kommune kan
opstille.
Det handler generelt om, at Seniorrådet
har en lovmæssig indsigtsret og indflydelse
på alle forhold, som vedrører seniorernes
liv og forhold i kommunen.
Lokal kandidat: Jørn Steen Jensen
Vi er så heldige at der er en kandidat fra
vores område, som opstiller.
Faktisk er det et af
bestyrelsesmedlemmerne i

Egebjergklubben, nemlig JØRN STEEN
JENSEN.
Det glæder vi os over, for det giver nogle
naturlige og gode muligheder for at få en
fra Seniorrådet i tale og visa versa.
Fordel med en lokal stemme
Jørn siger, at han har tænkt sig at tilbyde
at komme nogle aftener om året, når der
er TorsdagsTræf, så der bliver mulighed for
at drøfte senioremner. På den måde kan
han blive i stand til at bære ideer og
bekymringer med til Seniorrådet fra
Egebjergområdets seniorer.
Så det vil være oplagt at stemme på Jørn,
hvis du tænker, at det kan være en fordel
med en lokal fra Egebjerg.

Brevstem frem til 22. november
Afstemningen sker KUN ved
brevstemmer.
Alle seniorer skulle have modtaget
stemmeseddel og frankeret svarkuvert
her i november.
Der er frist for at stemme ganske snart,
nemlig onsdag d. 22. november. Husk, at
stemme.
Med venlig hilsen til alle Seniorer i
Egebjergområdet.
André Westh,
seniorborger og
formand for Egebjergklubben.,

Tag del i Egebjergklubben
Foreninger
Egebjergklubben

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

EGEBJERG FÆLLESHUS

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

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

Egebjerg Sportsklub

Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Formand: Erik Neergaard;
formanden@egebjergsportsklub.dk

Egebjerg Bridgeklub

Foreningen til Pinsens
bevarelse

Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

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

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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Egebjergbladet er "fra alle os til alle os" - vi bringer
små og store historier med interesse for alle, der
bor i én af de ti grundejerforeninger i Det Gamle
Egebjerg. Har du en historie, en idé eller en artikel,
så send det til bladet@egebjergklubben.dk.
Udgives af: Egebjergklubben
Redaktører: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård
Redaktionsudvalg: Jørn Steen Jensen, André West, Erik Pedersen & Frank Damgaard
Tryk: JT-gruppen
Distribution: Erik Pedersen
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Til kalenderen
November
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

TorsdagsTræf - bare mød op
Husk at stemme til kommunalvalget
TorsdagsTræf - bare mød op
Julestue og blomstervenner
Familiespisning og TorsdagsTræf

December
Torsdag d. 7/12 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 14/11 fra 19.30 Gløggaften, årest sidste TorsdagsTræf

Januar
Torsdag d. 11/01 fra 19.30 Årest første TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 18/01 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 25/01 fra 19.30 Familiespisning og TorsdagsTræf

30. NOVEMBER:
Gryderet
Tilmelding senest mandag 27/11
på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse
Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

