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Det lysner over Egebjerg
Timingen kunne ikke være bedre: Nu
kommer de kortere aftener snigende, og
mørket sænker sig hastigere. Samtidig
skyder små nye lys op i området, og gør
det trygt og sikkert at gå ude, selv når
solen siger godnat.
Selvom den seneste tidsplan for den nye
gadebelysning var planlagt til at være
afsluttet den 7. september, og for
Damsagervej senest 14. september, så
trækker det lidt ud endnu.
Nyt siden sidst
I forhold til sidst er der i skrivende stund
(10. september) kommet lys i Udbakken,
Skovbovænget, Egekrogen, Rønne Alle og
Bakkehegnet.
På Kærvænget er kun ca. hver tredje
gadelampe tændt, på Pilehøjvej kun
enkelte lamper, og det østlige Egebjergvej
er der kun enkelte lamper med lys. Dette
skyldes kabelfejl, som først må repareres.
11. september skulle der efter planen
være lys i alle disse gadelamper på nær 12 master på Pilehøjvej, der mangler at
blive færdiggjort.
Resten af Kastebjergvej og Syvendehusvej

får også lys 11. september. Dog mangler
der at blive gravet til en enkelt mast på
Kastebjergvej.

mellem Skovbovænget og Pileagervej har
også fået master.
Byggeriet på Pileagervej har blokeret for

Masten på stien til Pusterholmen mangler,
samt Digevænget og Kikudbakken, men
der er fart på gravearbejdet nu. Der skal
skydes/graves kabel under Syvendehusvej
for at forsyne gadelamperne, og det er
sket over til Pusterholmen.
Herlev tager den dyre løsning
Vær opmærksom på, at Ballerup
Kommunes master på disse veje ligner
dem fra Herlev, men de er kun
galvaniseret, hvor Herlev har fået dem
malet - og dette er ganske dyrt - så det er
fravalgt i Ballerup kommune.
Furesøs er lavere
Der er seks meter master på
Syvendehusvej
og
videre
ad
Skovbovænget til Hareskov. Ved overgang
til Furesø kommune vil man opdage, at
masterne i Hareskov er lavere end
Ballerups master, men de nye gadelamper
fra Ballerup ligner dem i Hareskov.
På Pileagervej med sideveje, samt Ved
Skovgærdet mangler der endnu lys. Stien

at et antal master kan nedgraves, og det
har forsinket belysningen på vejen og
sideveje. Da
dette
skrives, er
gravearbejdet på Pileagervej gået i gang
for de resterende master, så nu varer det
forhåbentlig ikke længe før der er lys på
disse veje.
Vest for Skovvej og i Klanparken skulle
gadebelysningen være på plads.
Meld fejl ind via smart app
OBS. Kommunen har pt. travlt med
afleveringen af gadebelysningen fra
entreprenøren. Arbejdet vil blive grundigt
gennemgået. Hvis der kan være tvivl, om
kommunen kan se fejl (fx skjulte fejl), så
send info til kommunen via BorgerTip
App.
Ved at bruge BorgerTip-App eller
kommunens
tip-webside
bliver
fejlmeldingen mere præcis og med
korrekt adresse på fejlen.
Frank Damgaard

Ad, vi har rotter
tilgængelig fødekilde for rotter.
Du bør altså rydde op efter solsorten og
duen rundt om foderbrættet. Ikke kun
skaller, som ryger på jorden, men også
hele korn, som er lækkerbiskner for
rotterne. Fodrer du med brød, bør du
gøre det om morgenen, så fuglene kan nå
at spise det hele inden natten falder på.
Fugle bør kun fodres om vinteren.

"Rocco the rat" der har haft snuden lidt for
langt fremme

Har du også rotter?
Husk, at du har pligt til at indberette det
til kommunen, hvis du ser rotter på din
grund eller i dit hus eller nogen andre
steder for den sags skyld. Kommunen skal
så sørge for, at rotterne bliver bekæmpet.

Hvem betaler?
Du betaler i forvejen selv et beløb over
skatten
for
rottebekæmpelse, og
kommunen betaler resten. Det er også
kommunen, der dækker udgifterne til
bekæmpelsen.
Måske sku' vi?
Måske vi skulle lave en samlet indsats her
i Egebjerg og alle få fat i skadedyrsbekæmperen, så vi kan blive fri for disse
ulækre skadedyr på samme tid?
Vi skal i hvert faldt være rigtigt glade for,
at vi har rævene, som hellere tager rotter
end høns.
Flemming fra Bøndermosevej

Desværre vrimler det med rotter her i
vores område. Jeg har selv lige haft
skadedyrsbekæmperen ude, og han har
sat giftdepot og fælder op.
Ulækker gevinst
Fangst på bare 14 dage: Seks fuldfede
rotter alene her hos mig. Mine to naboer
har også fælder stående, og de har samme
nedslående resultat med gentagende
”gevinster” i fælderne. Ulækkert!
Kan bo mange steder
Rotterne bor ikke kun i kloakken, men
kan også bo i en hule/rede i jorden.
Så hvis du lige pludselig bemærker, at der
bliver kastet jord eller grus op, kan det
være et tegn på, at du har ubudne gæster.
"Vores" boede under flisebelægningen i et
roligt hjørne af terrassen
Undgå at fodre rotterne
Fodrer du fugle i din have, bør du tilpasse
mængden af fuglefoder, så havens fugle kan
nå at spise det hele i løbet af dagen. Evt.
kan du bruge foderautomater og på den
måde undgå rotter, som primært er aktive
om natten. Fuglefoder er nemlig en let

Sådan anmelder du rotter
Man melder, at man har set rotter på Ballerup kommunes hjemmeside. Siden
hedder "rotteweb", og det er nemt . Du finder den under selvbetjening → By
erhverv og miljø → Anmeld rotter

Egebjergklub-medlem
Dette er første i en række præsentationer af de nuværende medlemmer
i Egebjergklubbens bestyrelse. Bestyrelsen blev nemlig begunstiget med
en række nye medlemmer ved seneste generalforsamling. Vi vil gerne
lære dem bedre at kende, og har sat både "nye" og "gamle" til opgave
at beskrive sig selv og deres engagement i Egebjergklubben.
Jeg, Birgitte Skottfelt, er fra '55 og på
efterløn som sundhedsplejerske fra
1.oktober.
I 90'erne var jeg lokalt aktiv i
forældreråd på Egebjergskolen og
grundejerforeningsformand. Og i maj fik
jeg lyst og overskud til at engagere mig
lokalt igen. Derfor valgte jeg at gå ind i
Egebjergklubbens bestyrelse.
Lidt om mig
Min mand Jan og jeg flyttede her til
Egekrogen v Skovbovænget i '91 fra
Nørrebro med vores Kristine på 9 år og
David på 5 år.
Jan er fra Skovlunde og jeg fra Tåstrup, vi
har hver fire søskende og mange venner
og interesser.
Jeg har rejst meget i mine unge dage og
med familien, men nu vil jeg hellere nyde
det nære.

Jeg har venner fra hele verden i Danmark
nu, og det sætter kulør på hverdagen!
Mine børnebørn på 1 og 3 år får jeg lov
at være tæt på tit, og de er det bedste
jeg ved lige nu.
Mange gode ting at lave i Egebjerg
Jeg er glad for at bruge mig selv til
praktiske gøremål og er superbruger
inden for salater af årstidens grønt . Jeg
har derfor meldt mig til at være med til
at lave mad i Egebjerg Fælleshus til
Familiespisning, og det er dejligt, at også
børnene kan lide den gode, sunde mad.
Fælleshaven er et dejligt sted at få
motion, frisk luft og nye venner. Og så
ovenikøbet dejlige økologiske grøntsager
med hjem nu.
Jeg håber, at flere har lyst til at være med
- der er masser af jord at dyrke. Jeg bor i

rækkehus, hvor haven er meget
overskuelig, og tidligere hjalp jeg i vores
forældres haver, med nu er det kapitel
slut.
Jeg sang i Sweet and Swing og nu rytmisk
kor i Valby hver anden uge og til diverse
fællessangsarrangementer.
Jeg er ikke den store intertainer, men kan
tage initativ og har inviteret til Fællessang
tirsdag aften d 25. oktober. Håber, at folk
fra Egebjerg har lyst til at synge sammen
med mig! Geert spiller guitar til - og der
står vist et klaver et sted.
Masser af idéer
Jeg har før syet og strikket og kan måske
genoptage det - eller måske tilretning af
genbrugstøj på Krea-aftener?
Måske etablere en legestue for
hjemmegående mødre og noget med
motion til vinter i Fælleshuset?
Det kunne være fremtidige projekter kontakt mig, hvis I også har lyst til aktivt
samvær - eller har brug for en
hundepasser ind i mellem, for så kommer
jeg mere i skoven! - men ikke fast, for
der skal være tid til familie og venner.
Birgitte Skottefelt

Valhalla i Byen er nu forladt

Det er 27 år siden, at børneinstitutionen
"Valhalla i Byen" slog puslebordene op for
første gang. Dengang hed børnehuset
Egebjergvang. Siden har mange hundrede
af kvarterets 0-6-årige fået deres første
ven og blå mærker på knæene her.
Nu er bygningen ikke længere børnehus,
og de små beboere er sat på græs. Over
sommerferien
flyttede
børn
og
pædagoger nemlig deres ting fra det
gamle børnehus og op i børnehuset

"Valhalla i Skoven". Til sidst ankom fiskene
til nyt akvarium, og nu er alle samlet på
deres nye sted.

og et kæmpe stykke naturgrund. Der er
stadig lidt arbejdsmaskiner at se, men
huset står stort set færdigt.

Valhalla i Byen har i ti år hængt
organisatorisk sammen med børnehuset
Valhalla i skoven, der blev overtaget til
kommunal institution i 2007. Og da
Valhalla i byen skulle lukkes, blev

Egebjerg siger på den måde farvel til to af
de eftertragtede små institutioner, men
samtidig får endnu flere børn mulighed
for at få skoven som legeplads.

børnegruppen
slået
sammen
gruppen i søsterinstitutionen.

med

Mette Herold Pedersen, Redaktør

Gennem et år har der derfor været gang i
byggeri på Egebjerghuse 39, for at den
ældre bygning, der tidligere har været
koloni, kunne udvide og få plads til alle de
nye små. Nu er der omkring 110 børn,
fordelt på 1150 kvadratmeters indeareal

Fælleshaven søger...
beholdere, købt borde og bænke, plantet
bærbuske, samt opdyrket 1/3 af arealet.
Kort sagt, så er det godt på vej til at blive
et lille paradis, som vi endnu har nogle
ledige pladser til, hvis man gerne vil være
med.

Redskaber, jordbærstiklinger og meget
meget mere
Det går forrygende i Fælleshaven. Der er
nu kommet hegn op, der er lagt vand ind
på grunden, der er lavt kompost-

Vi søger:
Redskaber hvis nogle har ekstra liggende,
som de vil af med. Det drejer sig om
trillebør, skovle, spader, skuffejern, river, og
andre nyttige redskaber til en have.
Stiklinger fra planter, som eksempelvis
jordbær, asparges, men også evt. frugt

buske eller træer. Hvis det er forår ting,
er det også super, så holder vi kontakten.
Ligger man inde med andet, som man
mener kunne hjælpe os, vil vi være meget
taknemlige for bidrag
Hvis du har noget, så send en SMS, ring
eller mail til Chris Christiansen på
40 41 41 44 eller Rydtoften5@gmail.com
Chris Christiansen, Rydtoften

Til fest med naboerne
Lørdag den 18. August blev der afholdt
vejfest for enden af Bøndermosevej for
hele grundejerforeningen Aagesdal.
Eftermiddagen startede med
underholdning for børn i alle aldre, hvor
der blev dystet i ringridning på cykel. De

voksne fik også lov til at teste deres evner
indenfor denne disciplin.
Imens børnene dystede, blev der gjort
klar med et stort festtelt med borde,
stole og godt med pynt.
Herefter blev der tændt op i grillen

og nydt lækkert kød og det medbragte
tilbehør. Alle børnene hyggede sig i fulde
drag med dans, boldspil, kridt og cykler
alt imens de voksne sad i teltet og
sludrede.

Pilehøj

Vindere af dagens cykelringridning:
Den 25. august hyggede naboerne i Pilehøj sig
også i hinandens forrygende selskab. Også ud på
aftenen, da vi måtte søge i ly for regnen i
Charlotte og Thomas' udestue. Igen i år en
vellykket aften, hvor nye og gamle beboere kunne
mødes.

Bus 42 nedlægges fra
Egebjergvej. Ved lyskrydset vil den nye bus
164 dreje op ad Nordbuen, videre ad
Klausdalsbrovej forbi Tryg, videre til
Gladsaxe trafikplads, ligesom 42 gør nu.
Da bus 166 også omlægges, vil bus 164
fortsætte fra trafikpladsen omtrent som
den nuværende bus 166, dvs. bus 164 vil
køre forbi Gladsaxe Sportshal, Søborg

Bus linje 42 stopper til sommer
2019, så det bliver lidt sværere at
komme til Ballerup for nogle af os,
der ikke bor tæt på det "nye"
Egebjerg.
Når bus nr. 42 nedlægges til sommer, er
det fordi Metro Cityringen i København
åbnes i juli 2019. Mange buslinjer, der går
ind til København, omlægges eller
nedlægges for at tilpasse busserne til den
nye Cityring.
Stumperne på bus 42 ruten er klippet op
og fordelt mellem andre buslinjer. Hos os
i Egebjerg er ruten fordelt mellem bus
165 og 164.

Bus 42 går pt. fra Emdrup og videre over
Lersø Parkalle, Tagensvej til Nørreport St.
Det er så valgt helt at nedlægge bus 42,
men da bussen også forbinder Ballerup og
Gladsaxe, vil denne strækning delvist blive
erstattet med den nye bus 164.
Bus 165 vil ikke længere tage af Ring 4 og
op ad Klausdalsbrovej forbi Tryg. I stedet
vil bussen efter Netto/Hækmosen tage
lige over Ring4 af Skinderskovvej, forbi
Hjortespringbadet, inden den videre tur
til Herlev.
Den ny bus 164 starter ved Ballerup
Station, ligesom bus 42 gør i dag, og vil
derefter køre ned af Skovvej og

Hovedgade, Vangede Station, Gentofte
Hospital, Hellerup St., og med endestation
Skudehavnsvej.
Ændringerne betyder, så vidt jeg kan se,
ingen busbetjening på stoppestederne
Kærvænget
og
Egebjergvej
(v.
Syvendehusvej).
Så os, der bor i det nordøstlige Egebjerg,
og som vil til Ballerup, har nu nogle
bøvlede muligheder:
• Vi må gå 700-900 meter hen forbi
lyskrydset Egebjergvej/Nordbuen for at
tage bus 164 (eller ved byporten på
Nordbuen). Nok ikke det helt store
problem for os med velfungerende
bentøj. Men for gangbesværede kan det
være langt at gå.

sommeren 2019
• Tage 165 til Netto/Hækmosen og gå
over til Ring 4 og tage 400S
• Tage 165 til Gl, Klausdalsbrovej og skifte
til 164.
• Eller tage 165 til Herlev og handle der,
enten i Punkt1 elle Big.

undervejs.
Se mere om ændringerne på
egebjergklubben.dk/links
Eller følg med via dinoffentligetransport følg QR-koden:

Jeg tror, de ansvarlige lidt har glemt, at
man bør kunne komme til Ballerup
Centrum fra udkanterne i kommunen.
Til det positive hører dog, at bus 164 går
lige forbi Gentofte Hospital, så kan vi tage
bussen direkte uden at skulle skifte

Honning 2018
Frank Damgaard, Egebjergklubben

Forårshonning
35 kr/bæger

Aagesdal Cider Banko
Society søger

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, for d.
4. november kommer der igen BANKO i
Fælleshuset.

- Folk der har lyst til at lave Cider - Folk der gerne vil af med deres æbler -

KREAaften
Torsdag d. 4.10. fra kl.
19.30. Det er fantastisk hyggeligt,
og alle er velkomne.
Komkomkom:)

Spil-aften
1. november går det løs, når Egebjergklubben
inviterer indenfor til spilaften. Tag dit gamle
ludospil og din nabo under armen og kom ned
i Fælleshuset og hyg dig med andre spilleglade
unge og voksne. Vi starter kl. 17.30, men man
kan sagtens dukke op senere. Arrangementet
er for voksne og børn (mindst 8 år).
Æblerne er snart klar, og min ide er at lave
Cider, som vi kan nyde næste forår og
sommeren igennem. Hvis der er nogen, der

Tilmelding: Skriv antal personer I kommer til tilmelding@egebjergklubben.dk
senest d. 28. oktober. Det er gratis at deltage.

har erfaring med det, vil det også være
fantastisk at høre fra jer. Ring eller skriv en
mail til mig på 40 41 41 44 eller
Rydtoften5@gmail.com.
Venlig hilsen Chris Christiansen

Familiespisning
Tjek menuen for næste
familiespisning på bagsiden af bladet
- og husk at melde jer til senest
mandag d. 24. september.

Tag del i Egebjergklubben
TORSDAGSTRÆF
19.30- ca. 22.00
Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset - kom forbi og få en snak
med dine naboer over en øl eller en kop kaffe.

Foreninger
Egebjergklubben

Formand: Daniel Ravnsgård;
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.

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

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

Egebjerg Sportsklub

Formand: Thomas Sørensen
formanden@egebjergsportsklub.dk

Seniorklubben

Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Når du modtager Egebjergbladet, er du automatisk en del
af Egebjergklubben  kom og brug den :)
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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.
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Til kalenderen
September
Torsdag d. 27/9 fra 17.30
19.30
Oktober
Mandag d. 1/10
Torsdag d. 4/10 fra 19.30

Familiespisning og
TorsdagsTræf

Deadline for næste blad
TorsdagsTræf og KREA-aften
- bare mød op
Torsdag d. 11/10 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 18/10 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 25/10 fra 17.30 Familiespisning og
19.30 TorsdagsTræf
Mandag d. 29/10
Deadline for næste blad
November
Torsdag d. 1/11 fra 19.30 TorsdagsTræf, KREA og SPIL-aften
- bare mød op
Søndag d.4/11
BANKO i Fælleshuset

27. September:
Frikadeller m. forskellige slags kartofler
samt salat
Tilmelding senest mandag 24/9
på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse
Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

