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Husk at gøre plads til snerydderen 
De kolde måender nærmer sig, og måske 

er vi heldige at få hvid jul. Og så skal 

snerydderen på arbejde. Derudover er 

det naturligvis altid dit ansvar, at man kan 

komme forbi din matrikel. 

Grundejerforeningerne Aagesdal og 

Egebjerglund-Syd har i en uges tid vandret 

rundt på gaderne på deres årlige 

fortovsrunde.  Men du kan jo også selv 

tage et lille kig på tilgængeligheden foran 

hækken.

Hvad skal du se efter - og hvorfor?

Alle skal kunne færdes på vores fortove 

og stier uden at blive generet af 

udhængende grene, brede hække, 

affaldscontainere og parkerede biler. Man 

skal kunne komme omkring med rollator 

eller barnevogn uden fare for liv og 

lemmer. 

Ligeledes er det vigtigt at vores sne-

traktor kan komme omkring, så vi kan få 

ryddet fortovene. Ikke mindst så børn og 

ældre kan færdes sikkert på vej til skolen 

eller bussen. 

Det kan også blive et problem, hvis 

træerne skygger for lyset fra de nye 

gadelamper, som sidder lidt lavere end de 

gamle, eller dækker for vejskilte og 

brandhaner.  

Beskæring:

• Som grundejer med skel ud til fortovet 

skal du beskære dine træer, buske og 

hække.

• Hækken er din - og det betyder, at du 

skal holde hækken inde på din grund. 

Den må derfor ikke komme ud over 

skellinien, som typisk ligger 30-40 cm fra 

kanten af fortovsfliserne. 

• 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.

Hvis du planter nyt:

• Hvis du planter ny hæk, busk eller træ 

mod fortovet, skal du plante minimum 

30 cm fra skel – det vil typisk sige 60-70 

cm fra kanten af fortovsfliserne. 



Parkering:

• Det er desværre et meget udbredt 

fænomen at parkere oppe på fortovet, 

men det er ofte vanskeligt at gå på 

fortovet og komme forbi en parkeret 

bil.  Og for snemaskinen er det helt 

umuligt at passere. 

• Vi vil gerne tilskynde til at starte en ny 

kultur, så bilen bliver på vejen og ikke på 

fortovet. 

• Hvis du parkerer ude på vejbanen, 10-15 

cm fra fortovskanten, kan både gående 

og snetraktor komme forbi (hvis ellers 

hækken ikke er for bred ;-) ).

• Det vil generelt sænke hastigheden på 

vejen, og det kan kun være til fordel for 

os, der af og til går eller cykler i 

området.

Affaldscontainere:

• Med de mange og store containere vi 

har fået udleveret med den nye ordning, 

står der tit containere midt på fortovet. 

Hvis du stiller containere frem, så sørg 

for at de står placeret helt inde på egen 

grund. 

• Kommunens folk skal hente dem op til 

20 meter inde på grunden, og i øvrigt 

anbringe dem, hvor de fandt dem. På 

den måde kan vi hjælpes ad med at 

holde fortovene fri.

Fra grundejerforeningens side har vi 

desværre oplevet en del udfordringer 

med at komme til, da der skulle ryddes 

sne her i vinter. Bestyrelsen vil derfor gå 

en omgang i kvarteret i den kommende 

tid, og vurdere om hække og anden 

beplantning er til gene.  

I givet fald vil vi tage kontakt til de 

pågældende grundejere, med en op-

fordring til at få beskåret. Vi håber, at I vil 

tage venligt imod en sådan opfordring, 

som kun gives i den bedste mening, og til 

fremme af godt naboskab.

Vi skal gøre opmærksom på, at 

kommunen kan kræve, at træer og anden 

beplantning skal beskæres, hvis det er 

nødvendigt af hensyn til færdslen, og i 

yderste konsekvens kan lade arbejdet 

udføre for grundejerens regning. 

Vi vil dog gerne forebygge, at det når så 

vidt, og opfordrer alle til at tage et kritisk 

blik på egen hæk.

Sebina Klica, Kasserer i Aagesdal



Inden arbejdet med renovering af 

markstien gik i gang, havde der samlet sig 

en del affald for enden af Birkemosevej: 

En palle med Herregårdssten (overskud 

fra opsætning af de nye lysmaster), en 

stor bunke grus og diverse haveaffald 

inklusive det meste af et fældet træ!

Med en henvendelse til Ballerup Kom-

mune under ’Borgertip’, blev det ordnet i 

løbet af få dage. Nu er alt i orden.

Nu vil jeg blot anmode om, at man ikke 

fremover læsser sit affald af for enden af 

vejen, for det skulle vel ikke være 

nødvendigt at opsætte skilte med: 

"HENKASTNING AF AFFALD FOR-

BUDT."

Aage Vinter Christensen

Renovering af markstien
Stien fra Birkemosevej og ned til 

Nordbuen er netop blevet sat i stand. 

Bevoksningen er skrabet af, underlaget 

rettet af, og der er lagt nyt grus på i to 

meters bredde. Så nu kan man gå og 

cykle på den.

Aage Vinter Christensen

Affald





Familiespisning i oktober
I oktober måned var der familiespisning 

på månedens sidste dag. Denne dag er det 

også halloween; en amerikansk tradition, 

som de seneste år har vundet stort 

indpas her i Danmark, og her i vores lille 

Egebjerg er der da også mange, som er 

med på legen :-)

I anledning af halloween var der pyntet op 

i fælleshuset og der kom masser af 

udklædte børn.

Menuen bestod i dagens anledning af 

græskarsuppe med en masse lækkert 

tilbehør.

Ingen familiespisning uden konkurrencen 

med børnesiden. Den heldige vinder blev 

Lea Ravnsgård, som fik lov at få 2 stykker 

lækker halloweenkage; en grøn kage 

dekoreret med edderkoppespind.

Efter spisningen drog børnene ud i 

aftenmørket for "rasle" efter slik hos de 

huse, som havde pyntet op med lys eller 

græskar foran huset.

Poserne med slik blev hurtigt fyldt op 

efter de mange "slik eller ballede" og gys 

og gru rundt omkring i området :-)

Rikke Sejer Ravnsgård





Der var banko i Fælleshuset 
Søndag d. 3. november var der familiebanko 

i fælleshuset - og der var fulde huse. 

Der var undervejs flere "dobbelte" banko 

og en enkelt tredobelt banko! Så blev der 

trukket lod, og heldigvis var der gode 

trøstepræmier i form af god vin eller andet.

Vinder af hovedpræmie blev Eve Staunsager 

fra Kærvænget. Tillykke!



Min datter Alma på 7 år, som samler på Pokémon-kort. Men dette trick kan 

også applikeres på fodbold-kort, bil-kort eller hvad dit barn ellers samler på. 

Alma ville gerne have en mappe til sine Pokémon-kort, og jeg havde ikke i 

sinde at købe dyre plastiklommer og anede heller ikke, hvor jeg i så fald skulle 

lede.

Men det er der råd for. Du skal ikke være ferm til at sy overhovedet. Men du 

skal have en symaskine og du skal kunne bestå laveste niveau af 

symaskinekørekortet. Så er du good to go.

DIY  Den store Pokémonmappe!

Du tager en normal 

plastiklomme. Den 

type der kun er åben 

i toppen. Så deler du 

den op i tre, markér 

evt. med en kugle-

pen. Det skal være 

rimeligt præcist men 

der er rum for små 

skævheder. Det skal 

nok lykkes! 

1.
Sy nu således at du 

har delt plastiklom-

men op i 9 rum. 

Jeg har ikke hæftet 

ender eller noget i 

siderne. Blot klippet 

de løse ender af.

Når du når hertil 

tænker du at det jo 

er umuligt at få 

kortene herind i. 

2.

Ja - Nu skal der skæ-

res sprækker i top-

pen af hvert rum. Jeg 

gjorde det blot med 

en skarp køkkenkniv. 

Du skal ikke skære 

så hårdt at du 

skærer igennem beg-

ge sider af plastik-

lommen. Det er 

selvsagt kun de 6 

nederste rum der 

skal skæres i.

3.
Nu kan Pokémon 

kortene puttes i 

lommerne. 

Sæt lommerne i en 

mappe. Print evt. 

også en forside, hvis 

du har en god dag. 

Voila- den første ka-

lendergave eller ad-

ventsgave ligger klar. 

4.

Marie Høgh Sørensen, Rydtoften



Deeet er risengrød!

TorsdagsCafé med gløgg  
 
Torsdag den 12. december 

vil der være gløgg til alle os, der

kommer til TorsdagsCafé. Som altid 

åbner vi caféen kl. 19.30

Ekstra familiespisning  (yes!)

Fælleshuset søger 
bestyrelsesmedlem 

Vær med til at løfte en meget vigtig opgave som 

bestyrelsesmedlem i Fælleshuset, Agernhaven 8. Huset 

danner rammerne om en masse sociale aktiviteter. Så du 

bliver en skattet nabo. 

Du er den helt rigtige, hvis du er positiv og vil være med 

til at holde udlejningen kørende - måske har du lyst til at 

sætte dit præg på indretning af fælleshuset. Vi har også 

plads til et par stykker, så hvis I er to, der er friske på 

opgaven, så skal I begge være velkomne :)

Du kommer i godt selskab: Vi er fem medlemmer i 

bestyrelsen, og vi har det hyggeligt. 

Vil du høre mere, så kontakt Christian Sørensen på 

egebjerg70@youmail.dk eller telefon 3028 8053, og du 

kan læse mere om fælleshuset på 

www.egebjergfaelleshus.dk...  der står ikke hvor gamle, vi 

er, man du kan se, hvor flotte, vi er.

Fælleshusets bestyrelse

28. november er der 

risengrød og juletræspynt i 

Fælleshuset. 

(husk billeder af nisser og 

juletræ.

Det er så hyggeligt med 

familiespisning, så vi har besluttet, at vi 

klemmer en ekstra omgang ind i 

december. Så sidste familiespisning er 

først 19. december. 

Tilmeld dig og din familie senest 

mandag den 16. december. Menuen 

står på spaghetti med bolognese-

ragout. 



Tag del i Egebjergklubben

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 kr.    800
Fredag kr. 1.350
Lørdag kr. 1.975
Søndag/helligdag kr. 1.975
Fredag og lørdag kr. 2.800
Lørdag og søndag kr. 3.200
Fre., lør. og søndag 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.

Egebjergbladet 
Har du en historie til 
Egebjergbladet? 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: Erik Pedersen, Frank Damgaard og Marie Høgh Sørensen
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Foreninger  

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

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

DEADLIN
E

for n
æste

 nummer

mandag 
6. jan

uar 2
020

TORSDAGSCAFÉ 

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. 

Egebjergklubben
Formand: Daniel Ravnsgård;                 
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

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

Egebjerg og Omegns 
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll;

l.poll@mail.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Sportsklub
Formand: Thomas Sørensen
formanden@egebjergsportsklub.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Fælleshaven Nordbuen 1
Formand: Per Bo Jensen
perbojensen12@gmail.com
FB: Fælleshaven Nordbuen 1



Til kalenderen
November

Torsdag d. 21/11 fra 19.30 TorsdagsCafe

Lørdag   d. 23/11 10.00-15.00   Julestue med blomstervenner

Søndag  d. 24/11  10.00-13.00   Julestue med blomstervenner

Torsdag d. 28/11 fra 17.30 Familiespisning med juletræspynt

                 19.30 og TorsdagsCafe

December

Torsdag d.   5/12 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften

Torsdag d. 12/12 fra 19.30 Gløggaften og TorsdagsCafe

Torsdag d. 19/12 fra 17.30 Familiespisning, spaghetti med

bolognese-ragout, tilmeld 

senest mandag 16. december

Glædelig Jul og Godt Nytår
Januar

Mandag d.   6/1 deadline blad - udkommer 25-26/1

Torsdag d.   9/1 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften

Torsdag d. 16/1 fra 19.30 TorsdagsCafe

Torsdag d. 23/1 fra 19.30 TorsdagsCafe

Mandag d. 27/1 deadline blad - udkommer 15-16/2

28 november:  
Menu:  Risengrød med kanel og smørklat i. Saftevand til 

at drikke til.
Familiespisning med pyntning af juletræet. Vi har 
julepynt, men kom gerne med julepynt til træet. 

Tilmelding senest mandag 25/11 på 
familiespisning@egebjergklubben.dk 

med antal personer og adresse.
Tilmelding først gyldig efter 
forudbetaling på MobilePay 

eller efter aftale. 
Se mere på svar fra tilmelding.

Voksen: 30 kr.
Barn: 10 kr.

Kontant eller Mobilepay

 


