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Smukke efterårskranse bundet af Elise Quottrup fra Rydtoften, som også er formand for Blomstervennerne, der afholder julestue i
november.

Ballerup Kommunes
Bygningspris 2018
Mandag den 1. oktober – på Arkitekturens
Dag – uddelte Ballerup Kommune ved
borgmester
Jesper Würtzen
fire
bygningspriser.

(nybyggeri), og i kategorien ”renovering”
den almene bebyggelse Korngården, samt i
kategorien ”anlæg” indsnævringen af
Ballerup Boulevard.

I år er bygningsprisen relevant for
Egebjerg, da to parcelhuse har fået en af
priserne i kategorien nybyggeri. De andre
modtagere af prisen er den kombinerede
LIDL-butik og beboerhus ved Malmparken

Vinderen i kategorien nybyggeri i Egebjerg
er de to ens private parcelhuse på
Tranemosevej, tegnet for M. Mølsted af
arkitekt Lars Køhler i samarbejde med
Bjerg Arkitektur A/S.

Dommerkomitéens
begrundelse
af,
hvorfor netop husene på Tranemosevej
skulle
vinde
var
følgende:
Dobbeltprojektet præmieres for at være
et klart og kvalificeret arkitektonisk svar
på spørgsmålet om, hvordan vi fornyer og
fortætter i det traditionelle parcelhuskvarter.
To private bygherrer har her udviklet et
projekt, der både rummer plads
til fællesskab og individualisme.
De to huse har med deres
skarptskårne
formsprog
et
tydeligt fællesskab og vedkender
sig at dele grund, ligesom
parkering og indgangssti deles.
Husene har dog indbyrdes deres
små forskelligheder, og de
private haver tilhører tydeligt
hver deres bolig. Disse rumlige
træk
definerer
rammerne
omkring livet i boligerne, hvor
man er fælles, når man kommer
og går, men også kan være "hver
for sig".

Honning 2018
Forårshonning
35 kr/bæger

Den firedobbelte carport betyder
desværre, at den traditionelle relation
mellem forhave og vej er gået tabt i
fortætningen.

har også engageret sig i lokalmiljøet.
Formanden
for
grundejerforeningen
Egebjerghøj bor nemlig i nummer 64 og
kasseren bor i nummer 64A.

Egebjergbladet talte med ejerne af de to
huse. De to familier havde søgt efter en
tilstrækkelig stor grund, hvor der kunne
blive plads til to huse, og det fandt de på
Tranemosevej. Efter først at have set på
byggefirmaer med traditionelle standardhuse, endte det med at blive to ens
arkitekttegnede huse.

Bygningsprisen bestod af en bronzeplakette til bygherren samt et diplom,
som ses på nedenstående billede.

Arkitekten har tegnet husene så de
fremstår delt i en tung
bund i mursten og en let
top beklædt i canadisk
cedertræ.
Husene er lavet som passivhuse. Princippet omkring passivhuse er, at
lave huse, som kun
bruger et minimum af
energi på opvarmning og
nedkøling. Husene opvarmes desuden miljøvenligt med jordvarme og
varmepumpe.
Beboerne i begge huse

Blomstervennernes
julestue
Igen i år afholder blomstervennerne
deres årlige julestue i den sidste
weekend i november.

Frank Damgaard
Julestuen afholdes i Egebjerg fælleshus,
hvor der som altid vil være mulighed for
at købe juledekorationer, julepynt, nisser
og en helt masse andet.

Så husk at sætte kryds i
kalenderen den 24. og 25.
november.
På dette nummers forside er der
afbilledet et par smukke kranse, som
formanden for blomstervennerne har
lavet.
Nedenfor ses der nogle billeder fra
tidligere julestuer afholdt i fælleshuset.

Vejbelysning – oprydning og aflevering
De sidste manglende gadelamper på
Pileagervej og Ved Skovgærdet fik lys den
8. oktober. I skrivende stund mangler et
par
gadelamper
i
lyskrydset
Egebjergvej/Nordbuen. Derudover havde
et par master fået forkert højde, men de
er nu udskiftet med master i korrekt 8,0
meters højde.

afleveret, og fejl og mangler er udbedret
eller ved at blive udbedret. I vores
område går det ikke helt så let. Syd for
Egebjergvej var der forsøgt afleveret, men

Kommunen har fuld gang i aflevering af
vejbelysning.
Det
”nye”
Egebjerg,
Klanparken og vest for Skovvej er

Kommunen anvender www.mapillary.com
til billeddokumentation så aktuel status og
billeder på enkelte veje og stier kan ses.

der var for mange fejl.
Entreprenøren er nu
egenkontrol både syd
Egebjergvej.

i gang med
og nord for

Opleves problemer med reetablering af
fortov eller andre mangler, som
kommunen måske ikke vil opdage, så
anvend
Borger-tip App'en
eller
kommunens borgertip side.
Se aktuel status på kommunens
vejbelysningsside og link til Mapillary på:
egebjergklubben.dk/diverse

Belysning – skygger fra belysning
Nu har vi endelig fået ny vej- og
stibelysning i kvarteret, og en hel del
steder er masterne placeret et nyt sted.
Desværre skygger træer og buske nogle
steder, så lyset ikke når ned på vej, fortov
og sti. Enkelte lamper er ligefrem blevet
placeret oppe i trækronen.

Træer og buske må gerne rage ud over
vejarealet, hvis grenene sidder så højt
oppe, at alle kan passere frit under
grenene (se tegning). Husk at grene
hænger længere ned i fugtigt vejr.

Grundejerne opfordres til om aftenen
selv at kontrollere eventuelle skygger fra
træer og buske ud for grunden, og hvis
det skygger, så få grenene beskåret.
Derudover vil kraftig vind kunne få grene
til at slå ind på lamperne.
Fra kommunens hjemmeside:
Træer, buske og hække, der er plantet i
skel ud til veje, fortove, stier og pladser,
skal beskæres, så:
•
beplantningen holdes inde på
egen grund året rundt og ikke
vokser ud over skel (jf. hegnsloven § 11)
•
lys fra gadelamper uhindret når
veje, fortove, pladser og stier
•
skilte er synlige for trafikanter
•
brandhaner, el- og antenneskabe
m.m. let kan benyttes

For henvisning til Ballerup kommune side
om beskæring:
egebjergklubben.dk/links
Eksempel på lyset før og efter beskæring
kan ses her til højre.
Frank Damgaard

Familie-Banko i
fælleshuset

Igen i år inviterer Egebjergklubben til en
hyggelig dag med banko for hele familien:

Søndag den 4. november i
Egebjerg fælleshus.
Dørene åbnes kl. 13:30, hvor der er
mulighed for at købe spilleplader og
forsyne sig med kage og kaffe/te/vand til
de sædvanlige gode priser.
Det første spil starter kl. 14.00. Vi skal i
alt igennem syv spil med præmier til
både én række, to rækker og fuld plade,
og dertilhørende sidegevinster. Det
syvende og sidste spil vil være
eftermiddagens hovedspil med ekstra
store præmier.

ekstra spilleplade inden det 7. spil. Det
sidste spil plejer at være slut inden kl.
17:00.
Vi glæder os til at se dig og din familie til
en hyggelig dag med masser af præmier.
Tilmeld dig arrangementet ved at sende
en mail med antal deltagere (voksne og
børn) til: banko@egebjergklubben.dk,
gerne inden den 29/10.
Spilleplader købes på dagen.
Priser:
Bankoplader
Én plade:
Tre plader:

20,50,-

Vi spiller i et roligt tempo, så alle kan
være med. Der vil være præmier, der
passer til både børn og voksne.

Ringlodder
Ét lod:
Tre lodder:

4,10,-

Vi holder en lille pause mellem 3. og 4.
spil, hvor der er mulighed for at få
hentet friske forsyninger og evt. købe
ekstra spilleplader. Herudover er der
mulighed for at købe ringlodder, hvor
der også vil være præmier til både børn
og voksne.

Kaffe/te/saftevand ad libitum
Kage

Der bliver også mulighed for at købe en

Med venlig hilsen
Bankoudvalget

10,5,- pr. stk.

Et populært tilløbsstykke
Familiespisningen den sidste torsdag i hver måned er i den grad
blevet populært. Torsdag den 27. september stod menuen på
frikadeller og kartoffelsalat og deltagerantallet satte rekord.

Det er altid dejligt at se så mange deltagere til familie-spisningen
og møde nye mennesker i vores hyggelige område.
Vi glæder os i hvert fald til næste gang.

Det er tydeligt at mærke, at der er mange børnefamilier, som har
fået øjnene op for dette månedlige tilbud fra Egebjergklubben.
Vi var 38 voksne, 32 børn samt tre babyer. Ialt 73 mennesker nød
vi den lækre mad i hinandens selskab.
Som
altid
var
der
konkurrence
med
børnesiden, og her slog
deltagerantallet vidst også
rekord. Vinderen blev Le på 2
år fra Ågesdalsvej, som vandt
to hollandske vafler. De andre
børn fik en vaffel som
trøstepræmie.

Mvh Familien Ravnsgård, Bøndermosevej 4.

Indvielse af Fælleshaven,
nye medlemmer kom til
gulerødder og

Den 19. september blev Fælleshaven
Nordbuen "1" indviet med masser af
besøgende og masser af godt vejr.
Der var rigtig stor interesse for vores lille
oase og der kom folk fra nær og fjern i
Ballerup. Vi fik takket de, som har været
meget behjælpelige med at få haven til at
lykkedes, nabo Helge, hvor vi har fået
livsvigtig vand fra, Kirsten og andre, der
har
doneret
jordbærstiklinger
og
bærbuske, og kommunen, som har støttet
godt op om haven.
Der blev serveret kålchips, fermenterede

rødbeder
og
andre mindre
jordnære ting
som snobrød,
pizza og kage.
Der var stor
interesse
for
rundvisningen og i det hele taget mange
spørgsmål til hvordan og hvorledes.
Der var også en del som
gerne ville vide, hvordan
man bliver medlem.
Den store interesse har
betydet, at vores forening
allerede er fordoblet, så
vi nu er 12 husstande og
med flere på spring, og
der er plads til endnu
flere, hvad enten man har
lyst til at være med

allerede fra nu af eller først fra det tidlige
forår.
Man bliver medlem ved at henvende sig
gennem Facebook "Fællehaven Nordbuen
1" eller ved at anmode om at blive
medlem af vores lukkede gruppe. Men
man kan også blot sende en mail til
perbojensen12@gmail.com.

Vores kommende projekter er:
- at få sat hvidløg og måske mere
salat, der skal overvintre
- at få planlagt skovhave med/og få
sat frugttræer
- at få gjort de nuværende bede
vinterklare
- at bygge højbede og endelig at få
sat vores nye drivhus op
Drivhuset skal blandt andet
bruges til at lave alle de stiklinger,
der skal sættes i løbet foråret og
så skal det selvfølgelig fyldes med
tomater, agurker, chili og andre
spændende ting.
Haven er utrolig dejlig lige nu med
masser af ting, som stadig er i
blomst og gode borde/bænke,
hvor man kan sidde og nyde
haven og udsigten, så kom og vær
med i hyggeligt havesamvær, eller
bare få en snak og lidt hygge.
Per Bo Jensen

Egebjergklub-medlem
Herunder følger den næste præsentation af medlemmerne i
Egebjergklubbens bestyrelse. Endnu engang møder vi en af de nyeste
medlemmer.
Jeg hedder Kristine Boss Skårhøj og bor
på Kastebjergvej med min mand og vores
tre drenge.
Vi flyttede her til Egebjerg for tre år
siden, for at komme tættere på skov og
natur, som de gamle spejdere vi er.
Jeg blev straks imponeret af de
muligheder
for
fællesskab
som
Egebjergklubben,
Egebjergbladet
og
Egebjerg fælleshus udgjorde. Jeg ser det

som vores allesammens mulighed for at
lære hinanden bedre at kende på tværs af
generationer og hegnspæle, og dermed
gøre Egebjerg til et endnu hyggeligere
sted at bo.
Jeg er ny i Egebjergklubbens bestyrelse
siden dette forår, og håber at kunne være
med til at skabe rammerne for det gode
fællesskab i Egebjerg. Jeg har ind til videre
lagt kræfterne i familiespisningen, men
håber også at I vil
tage godt imod
nye
initiativer,
som
fx
brætspilsaftener
og
kræmmermarked.
De bedste hilsener fra Kristine

Kan du lide at synge?
FÆLLESSANG i Egebjergklubben er udskudt til d. 15. november kl 20.
Her kan vi mødes og genopfriske halv-gamle sange og lære nye
blandt andet fra Højskolesangbogen. Geert vil akkompagnere os
på guitar. Hvis nogen har lyst kan vi også spise sammen kl. 18,
hvor vi hver især medbringer vores egen mad.

Geert vil også gerne vide mere om, hvad du har lyst til, så han
kan øve sig - og han vil også gerne spille og synge med os een
gang hver måned fremover. Så de datoer skal vi reservere
sammen.

Torsdag den 25.10 kl. 20 var ellers planlagt til sang, men
fælleshuset blev desværre ikke reserveret korrekt, så der skal

Fællessang på Lautrupgård onsdag den 14.11 og 12.12 kl 13.30
er også en mulighed at mødes til!
Det startede i september og var med stor tilslutning.

være et andet større arrangement efter Familiespisningen.
Vi kan dog godt mødes til torsdagstræf alligevel over en øl eller
kop kaffe/the, og snakke om hvilke sange vi kunne tænke os at
dyrke i november :-)

Kærlig hilsen Birgitte Skottfelt, Egekrogen

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 :)

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: Dorte Eriksen
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Til kalenderen
Oktober
Torsdag d. 25/10 fra 17.30 Familiespisning og
19.30 TorsdagsTræf
Mandag d. 29/10 deadline blad, udkommer 17-18/11
November
Torsdag d. 1/11 fra 17.30 SPIL-aften
19.30 TorsdagsTræf og KREA aften
Søndag d. 4/11 fra 13.30 Familie Banko
Torsdag d. 8/11 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 15/11 fra 19.30 TorsdagsTræf og Sangaften
- bare mød op
Torsdag d. 22/11 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Lørdag d. 24/11 fra 10-15 Julestue med blomstervennerne
Søndag d. 25/11 fra 10-13 Julestue med blomstervennerne
Torsdag d. 29/11 fra 17.30 Familiespisning og
19.30 TorsdagsTræf
December
Torsdag d. 6/12 fra 19.30 TorsdagsTræf, KREA aften
og æbskeskiver

25. Okotober:
Squashsuppe med spagettiskruer og flute
Tilmelding senest tirsdag 23/10
på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse
Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

