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Fastelavnsfest i
Egebjergklubben
Søndag den 11. februar fra kl. 14 - 17 holder Egebjergklubben fastelavnsfest i
Fælleshuset.
Der bliver tøndeslagning for aldersgrupperne 0 til 4 år, 5 til 8 år, 9 til 13 år samt for
voksne, og alle som kommer udklædt, deltager i konkurrencen om den fineste og den mest
fantasifulde udklædning.
Tilmelding sker ved at købe billet. Billetterne kan købes ved familiespisningen den 25/1, til
torsdagstræf 18/1, 1/2 og 8/2 samt i Egebjerggrillen fra 18/1 til og med 8/2. Købes
billetterne i grillen skal man huske kontanter, da der kun kan betales kontant her.
Billetterne koster i år kr. 45,- pr. barn, og (som noget nyt) kr. 15,- pr. voksen. I prisen er
inkluderet 1 fastelavnsbolle samt kaffe/te/saftevand ad libitum.
Sodavand og øl/vin kan købes ved siden af.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Billeder fra fastelavnsfesten 2017 - lad os gentage successen :-)

Hvor blev den friske luft af?
Brændeovne bruges i mange huse til at varme huset dejligt op, når det bliver koldt udenfor, men de har
desværre også en "bagside", som mange ikke kender til eller tænker over.
Miljøskadelige brændeovne
I vores ellers så dejlige EGEBJERG kvarter
lige ved skoven, plages man af dårlig
røgluft
fra
brændeovne
her
i

igen.
Hver enkelt brændeovn formår derfor at
udlede partikler i stride strømme. Samlet
set står brændefyring for omtrent 65% af

vinterhalvåret. Det er blevet umuligt at
lufte ud og få frisk luft ind i sit hus, kun får
man en ubehagelig kvalm røgluft.
Det kan undre at folk med brændeovn og
som også har små børn, vil udsætte dem
for den forurening.
Når danskerne fyrer op i brændeovne,
skader det miljøet langt mere end den
samlede biltrafik.
Beskyttet af privatlivets fire vægge står
brændeovnen skjult fra gadebilledet. Men
undersøgelser viser, at omtrent 750.000
danske hjem huser, hvad eksperter kalder
den største luftforurener af alle og et
sandt politisk paradoks.

den samlede udledning
partikler i Danmark.

Mange er ikke klar over, hvor meget
det forurener
Mange danskere er ikke klar over, at de
bidrager til luftforurening, når de tænder
op i brændeovnen, mener seniorrådgiver i
den grønne organisation Det Økologiske
Råd Kåre Press-Kristensen.
»Medier og politikere har fokuseret meget på
dieselbiler, der også er et problem, men som
dog er blevet bedre. Vi har overset
brændeovnene, fordi de bare har levet deres
stille liv på hr. og fru Danmarks private
grund«, siger Kåre Press-Kristensen.
Udleder skadelige partikler
Når man fyrer op i ovnen, antændes træet
ikke øjeblikkeligt. Der går lidt tid, før ilden
får fat i brændet, og her udleder træet
mange skadelige partikler. Når ilden
fæstner sig, begynder forbrændingen, og
dannelsen af partikler falder. Når brændet
på et tidspunkt brænder ud, begynder
udglødningsfasen, og udledningen stiger

af

skadelige

Usynlig synder
Den seneste tid er københavnske bilister
blevet portrætteret som de store
miljøsvin i medierne og i folkemunde. Men
en usynlig synder har længe formået at
holde sig i den politiske baggrund og
bagest i danskernes miljøbevidsthed.
Ifølge en statistik fra Energistyrelsen er
den danske brændefyring – både i
husholdninger og værker – steget med
det tredobbelte fra 1980 og til i dag.
Modsat andre varmekilder er der ikke
afgifter på brænde. Så på en kølig dag,
særligt i begyndelsen eller slutningen af
vinterhalvåret, vælger mange danskere at
bruge brændeovnen i stedet for at tænde
den dyre radiator. Men også på kolde
aftener stiger røgen op gennem
skorstenen.
Det anslås, at der årligt udskiftes omkring
25.000 brændeovne i danske hjem. Ifølge
Miljøstyrelsen har ca. ni ud af ti Danmarks
officielle miljømærke, svanemærket. Og de
nye svanemærkede brændeovne er
markant bedre end de gamle. En ny
svanemærket ovn udleder kun en
sjettedel af, hvad en almindelig brændeovn
gør.
Men den udleder stadig 20 GANGE
FLERE PARTIKLER end en ti år gammel
lastbil uden filter. I dag har alle nye
lastbiler endda partikelfiltre, der fjerner
næsten al forureningen. Det samme
gælder ikke for brændeovne.

Forurening forårsager sygdomme
Nationalt Center for Miljø og Energi har i
udgivet en årsrapport, hvor forskere har
regnet
på
de
sundhedsskadelige
konsekvenser af forurening i luften.
Omtrent 3.750 mennesker i Danmark
dør for tidligt som følge af luftforurening.
De skadelige partikler i luften giver
forhøjet risiko for blandt andet hjertekar-sygdomme
og
kroniske
lungesygdomme.
Størstedelen af de skadelige partikler
bæres af vinden fra udenlandske veje,
værker og skibe ind over Danmark.
Bekæmpelsen af overdødeligheden er ude
af danskernes hænder.
Men ca. 1.000 mennesker dør for tidligt
på grund af danske kilder, og over
halvdelen på grund af partikelforurening
fra
de fine partikler fra danskernes
brændefyring.
Med venlig hilsen
Kirsten Olsen

Nu kommer der ny vejbelysning i
Egebjerg
Problemer ved Digterparken
I Digterparken løb udskiftningen af
vejbelysningen ind i problemer, fordi
kabler ikke lå som på kortene, og nogle

Mindre gravearbejde
I Egebjerg skal der de fleste steder kun
graves ved lysmasterne. Alle de steder,
hvor der blev nedgravet nye elkabler i

gamle kabler var i dårlig stand. Der skal
derfor graves nye kabler i området, så
projektet i området er udsat til senere.

2013, er der også blevet lagt nye kabler til
vejbelysningen. Der hvor de nye masters
placering ikke følger de nedlagte kabler,
skal der dog graves nye kabler ned.

Udskiftning allerede påbegyndt i
Egebjerg
Det betyder at udskiftning af vejbelysning
i Egebjerg allerede er begyndt i december.
Først skiftes i det ”nye Egebjerg”, hvor
der forhåbentlig ikke skal graves særlig
meget, men blot skiftes lamper og/eller
lysmaster. Derefter er det planen, at
begynde anlægsarbejdet i det sydlige
Egebjerg
(Pæremosevej-området)
i
starten af januar. Så når dette læses, skulle
udskiftningen allerede være godt i gang i
det sydlige Egebjerg.
Efterfølgende kommer området nord for
Egebjergvej, Udbakken og op til
Damsagervej og Rønne Alle. Til sidst
området vest for Egebjerg ved Skovvej og
Klanparken. Datoer er dog ikke fastlagt
for disse områder, men vil ske i den
nævnte rækkefølge. Udskiftningen af
vejbelysningen i hele Egebjerg forventes
at være klar efter første kvartal 2018.

I tilfælde af problemer med
belysningen
Det
er
Seas-NVE, der
udfører
anlægsarbejdet med Kemp & Laurtizen
som underentreprenør.
I anlægsperioden og efterfølgende kan
belysningen være ustabil. Lyset kan i
perioder være tændt om dagen og slukket
om natten. Det vil dog være til stor hjælp
for belysningsteamets arbejde, hvis I
fejlmelder belysningen, når der ikke har
været lys på i mere end 1 uge. Belysningen
fejlmeldes bedst med app'en Ballerup
Borgertip, eller ved at gå ind på
www.ballerup.dk og bruge søgefunktionen
med "borgertip" eller at ringe direkte til
drift på tlf. 70292929.
Kontaktoplysninger
Alle grundejere, hvor det er relevant,
skulle allerede have fået et (varsel om)
påbud fra Kommunen. Det kan være lidt
generelt formuleret, så er der spørgsmål
så kontakt belysningsteamet og bestil et

møde på tlf. 4175 0205 eller e-mail
katl@balk.dk. Eller tag forbi og besøg
belysningsteamet, der holder til i det
gamle pedelkontor på Egebjergskolen
(adgang via stien mellem Egebjerg Bygade
93 og 97). Normalt er der nogen til stede
mandag-tirsdag kl. 9-16, onsdag kl. 12-16,
torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-13. Ring
evt. forinden for at være sikker på, at der
er nogen på kontoret.
Jeg skal hilse fra belysningsteamet, som er
glade for det positive samarbejde med
beboerne i Egebjerg.
Se
mere
på
hjemmesiden
www.ballerup.dk/vejbelysning , hvor der
er link til kort med placering af master
mv.
Der
er
også
link
på
egebjergklubben.dk så linkene ikke
behøver indtastes.
Frank Damgaard

Fra slot til skrot
My home is my castle siger englænderne,
og det gælder da også for mange danskere.
Men ”slotte” er jo meget kostbare at
vedligeholde.

reglerne i tidligere bygningsreglementer er,
at de ikke er isoleret, og efterisolering er
måske ikke mulig eller særdeles bekostelig.

Hvis man ikke er med i et TV-program,
hvor man får sit ”slot” istandsat med gratis
arbejdskraft og med materialer og inventar
sponseret af diverse handlende, er der
måske ikke overskud i hverdagen til at ofre
på ”slottet”.

Murermesterhusene bevares fordi der er
tale om byggerier med en arkitektonisk
værdi, også selv om de stadig vil være dyre
at opvarme og selv om de løbende kræver
vedligeholdelse. Det samme gælder ikke
de senere opførte parcelhuse.

Er det så grunden til at vi ser flere og flere
parcelhuse i vores område blive revet ned
og erstattet med nye, større og
veludstyrede huse, eller kan man ved
løbende vedligeholdelse og fornyelser
bevare værdien af et parcelhus, der har en
del år på bagen?

Moralen må være, at huse opført i
halvtredserne og til dels i tresserne er i
risikogruppen for at må lade livet ved
ejerskifte. Hvis man er ejer af et senere
opført parcelhus skal man vedligeholde for
sin egen skyld og ikke af hensyn til, om det
er en god økonomisk investering.

Man skal gøre sig klart, at vedligeholdelse
og
forbedringer
ikke
er
en
overskudsforretning, men gerne skulle
være en kilde til øget brugsværdi.
Murermestervillaer der er 80-90 år gamle
er populære og bliver sjældent revet ned,
mens parcelhuse i vores område på 50-60
år skrottes.

Erik G. Pedersen

Et stort problem med huse opført efter

Vinder af
børnesiden i
november

Til familiespisningen i slutningen af
november blev der serveret en lækker
sammenkogt ret med ris og salat til.
Som altid var maden super lækker og
alle hyggede sig.
Den heldige vinder af børnesiden blev
Marie, der stolt blev fotograferet foran
det nyligt pyntede juletræ.
Hun vandt en masse balloner, som alle
børnene havde det sjovt med.
Rikke Ravnsgård, redaktør

Julestue med blomstervennerne
Som
de
foregående
år
afholdt
blomstervennerne igen julestue i 2017
den sidste weekend i november.

medbragt bund og lys. Børnene kunne
også prøve, og de fik stillet lerbund mv. til
rådighed.

Der var udstillet flotte blomsterdekorationer, julepynt, julekort og
hjemmelavede kager og bolscher, og
allerede lørdag formiddag var der godt
med salg i dekorationerne.

Begge dage var der tombola, hvor man
kunne
vinde
forskellige
blomsterdekorationer.
Frank
Begge dage solgtes æbleskiver, gløgg, kaffe
og lidt forfriskninger, og for dem der kom
om lørdagen var der levende musik med
blandt andet julemelodier.
I forhold til tidligere år var der om
søndagen indrettet et værksted til dem,
der ville lave noget selv. Så med vejledning
fra blomstervennerne kunne man selv
prøve at lave egne dekorationer på

Den ny affaldsordning; hvordan går det med den?
Når du har en koteletgrund!
Problemer med afhentning
For os der har en koteletgrund, har den
nye affaldsordning med kildesortering
bragt en del udfordringer, eller som det
en gang hed, en del problemer.
Der hvor jeg bor på Rydtoften, har der
været meget stor forskel på afhentningen,
afhængigt af hvilken affaldskontainer der
har skullet hentes.
Det positive først:
- Afhentningen af biologisk affald og
restaffald har fungeret upåklageligt stort
set siden den nye affaldsordnings start.
- Haveaffald har været afhentet som hidtil,
helt OK.
Så det problematiske:
- Afhentningen af glas og metal, har været
noget ustabil. Jeg er kommet hjem til en
container, som stod midt i min indkørsel,
det vil sige at den ikke var sat på plads.
Mange gange er det ikke blevet afhentet
på dagen og dermed først afhentet, efter
jeg har sendt et skema om ”afvigelse” via
Ballerup Kommunes hjemmeside.
- Her kommer den helt slemme, det er
lykkedes ÉN gang!!! i 2017, at få afhentet

”plast og papir” på dagen og med
containeren sat på plads efter afhentning.
Det har betydet, at jeg har måttet skrive
eller ringe hver eneste gang for at få
afhentet ”plast og papir”. Ja enkelte gange
har jeg måttet ringe flere gange, og
vognmandsfirmaet
har
lovet
Vestforbrændingens Kundeservice at ”i
morgen bliver containeren hentet”, men
intet skete.
Jeg har selvfølgelig efter anvisning fra
Vestforbrændingen, etableret en plads til
de 3 dobbeltcontainere inden for 5 m. fra
det sted, hvor koteletarmen og selve
grunden mødes, altså ”helt efter bogen”.
Økonomisk kompensation
Jeg har mødt udtrykket, at der er
”udfordringer” med afhentningen af nogle
af affaldscontainerne. Jeg syntes bare, at
det er en vognmand, der ikke udfører det
arbejde han får sine penge for.
Jeg
har
bedt
om
økonomisk
kompensation, for de mange gener jeg har
haft med at skulle ringe for at få afhentet
”plast og papir” og de ret mange gange,

hvor jeg også har måttet ringe/skrive for
at få hentet ”glas og metal”.
Har fået at vide at affaldet jo er blevet
hentet og så er den ikke længere.
Mangler forbrugerrettigheder
Jeg savner nogle forbrugerrettigheder,
sådan som man har det i forhold til alle
mulige private firmaer. Det virker
underligt at en konstruktion, der hedder
Ballerup Kommune, Vestforbrændingen og
et privat vognmandsfirma (HC), pludselig
ikke skal overholde de aftaler, der er
indgået og som borgerne SKAL betale for,
uden at skulle give kompensation, når
arbejdet ikke udføres.
Det ser ud til, at vognmandsfirmaet kan
gemme sig bagved en kommunal
affaldsordning, og derved ikke har en reel
forpligtelse til at afhente affaldet i henhold
til sine kontraktlige forpligtelser.
Bor du også på en koteletgrund og har de
samme problemer, hører jeg gerne fra dig.
Med venlig hilsen
André Westh
Rydtoften 41

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Egebjerg Fælleshus og Egebjergklubben
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 1. marts
kl. 19.30 i Fælleshuset.
Aftenens program
Generalforsamling for
Egebjergklubben
Mens der er valg af dirigent og beretning, serverer vi en kop
kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.
Dagsorden for Egebjergklubben ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Budget
6.Valg
7. Eventuelt
Derefter holder vi en lille pause, inden vi går videre til næste
punkt på dagsordenen.

Generalforsamling for Egebjerg
Fælleshus
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.Valg af bestyrelse
6.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Dette for i god tid at advisere alle, som kunne tænkes at ville
deltage.

Sæt kryds i kalenderen for
Grundejerforeningen Aagesdal
holder ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30
I Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup
Der vil være en bid mad efter generalforsamlingen

Honning 2017
Augusthonning
25 kr/bæger
Ca. 450 gr. pr. bæger
Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Fælleshuset søger
nye medlemmer til bestyrelse og håndværkergruppe.
Vi er p.t. 6 ”ældre” herrer, der bland andet varetager opgaverne med udlejning og vedligeholdelse af Fælleshuset.
Da vi alle jo ikke bliver yngre, kunne vi godt tænke os, at blive et par stykker mere til at dele arbejdet med os.
Interesserede kan ringe til vores kasserer, Svend Jensen på 30502596 eller skrive en mail til:
formanden@egebjergfaelleshus.dk
Vi håber at høre fra dig.
Mvh
Fælleshusets Bestyrelse

Egebjergklubben får nyt MobilePay nummer
For erhvervskunder laves MobilePay om til MyShop, og for Egebjergklubben betyder
det i praksis, at vi har fået et femcifret MobilePay nummer: 14442.
Vi vil have nye skilte i baren til det nye nummer. I en overgangsperiode vil det gamle
nummer stadig fungere.

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?

E
L I N m er
D
18
A
um
DE ste n ar 20
næ ebru
for g 5.f
a
nd
ma

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
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Til kalenderen
Januar
Torsdag d. 25/1 kl. 17.30

Familiespisning og TorsdagsTræf

Februar
Torsdag d. 1/2 fra 19.30
Mandag d. 5/2
Torsdag d. 8/2 fra 19.30
Søndag d. 11/2
Torsdag d. 15/2 fra 19.30

TorsdagsTræf - bare mød op
Deadline for næste blad
TorsdagsTræf - bare mød op
Fastelavn i fælleshuset - husk billetter
TorsdagsTræf - bare mød op

Torsdag d. 22/2 kl. 17.30

Familiespisning og TorsdagsTræf

Marts
Torsdag d. 1/3 kl. 19.30
Mandag d. 5/3
Torsdag d. 8/3 fra 19.30
Fredag d. 9/3

Generalforsamling i Egebjergklubben og
Egebjerg fælleshus
Deadline for næste blad
TorsdagsTræf - bare mød op
Vinsmagning i Fælleshuset

25. JANUAR:
Mild, marokkansk kyllinge-ret med ris,
couscous og salat
(sandsynligvis :-) )
Tilmelding senest mandag 22/1
på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse
Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

