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FIBERinternet i EGEBJERG? 

Ballerup kommune er i gang med at 

forbinde kommunens institutioner med 

hurtig internet via glasfiberkabler. I år skal 

der graves rør/fiber fra Digterparken til 

blandt andet Rosendal og Egebjergskolen 

(Skovejens Skole Øst), så institutionerne i 

området kan forbindes til hurtig internet.

Senere skal andre institutioner forbindes 

og der skal blandet andet graves ved 

Egebjerghuse, langs Egebjergvej og dele af 

Syvendehusvej. Dette indenfor 1-3 år.

Ballerup kommune vil (og må ikke) 

forbinde fiber til private. Men andre 

internetudbydere tilbydes samgravning 

eller ledig kapacitet af Ballerup kommune. 

Det er selskaber som fx Gigabit, 

DanskeNet og TDC/Yousee.

I forbindelse med nedgravning af nye 

kabler til vejbelysning fik Digterparken 

tilbudt fiber-internet fra Gigabit. Prisen 

var 12.000 kr, inklusive 5 års internet, 

dertil router/modem. Det vil sige ca. 

230kr om måneden.  Derudover kunne 

der fås ”håndværkerfradrag” til 

etableringen.

For at give andre tele/internetudbydere 

en ide om, hvor stor interessen er i 

Egebjerg for at få hurtig internet over 

fiber, så opfordres grundejerforeningerne 

til at lodde stemningen og se hvor stor 

interessen er. Er interesse stor nok vil et 

af selskaberne måske nedgrave fiber på 

villavejene. 

Desværre er denne informationen fra 

kommunen kun nået ud til få 

grundejerforeninger, og det vil tage for 

langt tid at vente til at 

generalforsamlingerne afholdes i 

grundejerforeningerne.

Jørn Ishøi fra grundejerforeningen 

Egebjerglund-Syd har lovet at 

optælle antallet af interesserede her 

i området. Der skal bruges adresse 

samt tilhørende grundejerforening. 

Jørn Ishøi kan kontaktes på 

joern_ishoei@msn.com  

(www.egebjerglund-syd.dk). Hvis der 

opnås en interesse for mindst 25% 

vil et af selskaberne måske nedgrave 

fiber til private.

Frem til 2011 havde vi i Egebjerg forsøgt 

med at oprette vores eget fibernet, 

egebjergnettet.dk.

I forbindelse med at NESA (senere 

DONG) skulle nedgrave EL-kablerne, 

tilbød NESA også at nedgrave fiber. Dette 

skete også i dele af Ballerup og 

nabokommuner. 

Foreningen Egebjergnettet blev således 

nedlagt, da det ikke længere var 

nødvendigt.  

Da nedgravning kom til vores område var 

NESA blevet til DONG, og de solgte 

fiber-delen til TDC,  og TDC ville ikke 

længere lægge rør til fiber i forbindelse 

med nedgravning af kabler.

Se mere på

egebjergklubben.dk/net

Frank Damgaard



Fiber-internet eller fibernet er internet 

leveret med ”lysstråler” igennem et tyndt 

glasfiber (lysleder). Til private kan der 

leveres op til 1000/1000 Mbit/s. Det vil 

sige det samme i upload som i download.

Her i Egebjerg har de fleste også adgang 

til internet over kabel-tv eller over 

telefonstikket (ADSL).  Se eventuelt 

artiklen her i bladet fra juni 2016 side 8 

og 9 (se links).

ADSL-bredbånd over telefonstikket er 

det langsomste, men til almindelig 

internetsurf og lidt streaming er det 

rigelig. Til gaming kan forsinkelse 

(latency) være lidt for stor, det afhænger 

af spillet. Hastigheder op til 50/10 Mbit/s, 

det er dog afhængig af afstand til central 

og de gamle telefonkablers kvalitet.

I dag har mange i området internet over 

coax-kablet til kabel-TV. Og der er ikke 

binding til TV, så man kan nøjes med kun 

at få internet ad den vej. YouSee tilbyder 

op til 1000/100 Mbit/s til pt.  399 kr/md.  

Dvs. kun 100 Mbit/s i upload, hvilket dog 

er rigeligt for de fleste. Andre udbydere 

tilbyder også internet over kabel, og  til 

mindre pris, fx fastspeed.dk og hiper.dk

Der er også mulighed for at få internet 

over mobil bredbånd (UMTS/3G eller 

LTE/4G), og måske om 1-2 år også via 

5G. Ulempen er at mange abonnementer 

har en begrænsning på antal gigabyte per 

måned, men priserne er faldet og der kan 

fås med ”fri data”. Hastigheder i 

download op til  100 Mbit/s (4G), men 

det er meget afhængig af placering af 

router og afstand til mast, samt antal 

samtidige brugere på masten, så det kan 

blive mindre en 10Mbit/s. Så check 

teleudbyderens 4G-mobildækning på 

adressen inden abonnement-tilmelding.

For en stor husstand med mange, der 

streamer til smart-TV, tablet, PC eller 

smartphone vil valget normalt falde på 

fibernet eller kabelnet (coax).

På tjekditnet.dk kan du se, hvad der i dag 

kan fås af internet på adressen. Der er 

også link til en bredbåndshastighedsmåler. 

Vær opmærksom på at anvendes WiFi 

(trådløst internet), så skal enheden være 

tæt på routeren, eller forbindes med 

netværkskabel til routeren. Ellers 

risikeres at måle WiFi hastigheden, der 

kan være lav, hvis der er dårlig trådløs 

forbindelse indendørs.

Se mere på: egebjergklubben.dk/net

Frank Damgaard

Hvad er FIBERinternet 
så egentlig?



Undgå parkeringsafgift 
på trailer og campingvogn
I efteråret holder mange trailere og 

campingvogne parkeret på vejene. Det er 

i sig selv lovligt, men du skal være 

opmærksom på, at der i Ballerup 

Kommune er regler for, hvor længe en 

trailer eller campingvogn må være 

parkeret.

Parkerer du en trailer eller campingvogn i 

mere end 24 timer, er det ulovligt, og du 

risikerer at modtage en parkeringsafgift.

Reglen gælder for alle offentlige veje og 

private fælles veje i Ballerup Kommune – 

bortset fra veje, hvor det med særlig 

afmærkning er markeret, at den type 

parkering er tilladt.

Vejer din trailer eller campingvogn over 

2000 kilo, må den desuden slet ikke være 

parkeret på vejen i tidsrummet kl. 19.00-

07.00. Den må dog stadig parkeres. Hvor 

det er tilladt ved særlig afmærkning.

Parkerer du på private veje i fx 

boligselskaber, er der i mange tilfælde 

også regler for, hvor længe du må parkere 

din trailer eller campingvogn. Reglerne 

fremgår af boligselskabernes husorden 

eller tilsvarende papirer.

Denne regel og andre regler for parkering 

kan du læse mere om i Ballerup 

Kommunes parkeringsbekendtgørelse, 

som du finder på kommunens 

hjemmeside:

Ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/

parkering

En lille have i vindueskarmen

Inge Pedersen, Pæremosevej

Jeg vil gerne dele et tip til alle, hvis fingre 

klør efter at komme i gang med blomster-

frø og nye, grønne eksperimenter.

En have i julegave

I julegave fik vi  en såkaldt ”Tinygarden”. 

Og den har spredt meget glæde og hygge 

i vores vindueskarm og ved aftensmaden 

– og vi har allerede høstet årets første 

afgrøde!

Fidusen er, at man har en lille silikone-

æske, der 

kan 

genanvendes. 

Til den kan 

man så skaffe 

sig små ham-

pemåtter og 

en lille pose 

med frø. En 

pose passer til én omgang såning, så det 

er let at dosere, når man står med to 

børn, der er ivrige efter at komme i gang 

med at hjælpe til. 

”Minihaven” stilles i et vindue, og så skal 

man sørge for at, den ikke bliver tør.  

Allerede efter 1-2 dage kunne vi se de 

første frø folde sig ud. Og omkring en uge 

efter var frøene blevet til spirer, der var 

klar til at blive høstet og lagt på en mad 

med smør – eller spaghetti med kødsovs. 

Det smager grønt, sundt og hjemme-knus-

elsket. 

Masser forskellige spirer

Vores første portion var icebergsalat-

spirer. Nu står der en ny lille have og 

spirer frem med broccoli-spirer. Og 

interessen er stadig stor efter at hjælpe til 

og følge med i det lille vidunder. 

Smagsprøverne er ikke kæmpestore, men 

de er der da :) Og så er børnene jo godt 

oplært, når haven begynder at være klar 

til at få hjælp af små grønne fingre.

Det er et hyggeligt familieprojekt til de 

kedelige gråvejrsdage og en moderne 

udgave af karse-i-vat-modellen, som de 

fleste nok kender.  Men karse er kun én af 

mange muligheder. Har du fx prøvet at 

smage spirer fra rødbede, solsikke, radise 

eller koriander? Og hvordan ser de ud, 

når de kommer frem fra posen og 

begynder at spire? 

Du kan se mere på https://tinygardens.dk

Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej



Vi ved alle at motion er sundt - men hjernen skal man heller ikke 

glemme.

Så der har i mange år været bridgeturnering i Fælleshuset hver 

onsdag for at kæmpe om meldinger , stik og æren. Faktisk fejrede 

klubben sit 30 års jubilæum i 2017 - og før stiftelsen var der også 

bridge i Fælleshuset (Agernhaven 8).

Tidligere brugte vi pen og papir for at regne resultaterne ud (lidt 

anstrengende med alle de spændte stående bag den der regnede) 

- men moderne teknik, Bridgemate terminaler,  har holdt sit 

indtog - så det er nemt og hurtigt at få resultatet af aftenens 

turnering. En ting er dog uforandret - der er hver aften en 

midtvejs pause hvor man kan købe et glas vin eller nyde sin 

medbragte kaffe og lidt sødt - så der er energi til anden halvleg. 

Mange har boet i kvarteret i en del år og kender hinanden fra 

skolen, Fælleshuset eller andre lokale foreninger - men der er 

også plads til nye.

Hvis du har lyst at stå på vores substitutliste (afløsere) - eller 

være medlem af klubben - så kig ind på www.bridge.dk/2123 - 

eller skriv til danbar@webspeed.dk

Dan Bartholdy 

Egebjerg bridge 

Bridge i Fælleshuset







Generalforsamling 
Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd 

indkalder herved til Generalforsamling - med fælles aftensmad FØR mødet!

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 18:00 i Fælleshuset, Agernhaven 8

Dagsorden er i henhold til vedtægterne.

Traditionen tro byder foreningen også denne gang på fælles spisning for hele familien 
før generalforsamlingen. 

Vi spiser kl. 18, og forventer at starte selve generalforsamlingen kl. 19. 

Tilmelding nødvendig til spisningen pr. mail til post@egebjerglund-syd.dk senest 5/3. Tilmelding er ikke nødvendig, hvis man kun 
deltager i selve generalforsamlingen.  

Med venlig hilsen – og på gensyn
Bestyrelsen

 
Program

Inden vi går i gang, serveres der en kop 

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt 

tilbehør.

Vi indleder med generalforsamling for 

Egebjergklubben. Derefter holder vi en 

lille pause, inden vi går videre til  

generalforsamling for Egebjerg Fælleshus.

Generalforsamling for 
Egebjergklubben

Dagsorden for Egebjergklubben ifølge 

vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2019

4. Indkomne forslag

5. Budget 2020

6. Valg

7. Eventuelt

Generalforsamling for 
Egebjerg Fælleshus 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra Fælleshus

3. Regnskab f. Fælleshus

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af to revisorer og én 

revisorsuppleant

7. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. februar kl. 19.30 i Fælleshuset.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Egebjerg Fælleshus og Egebjergklubben

Sæt kryds i kalenderen for Grundejerforeningen Aagesdal holder ordinær Generalforsamling.

Mandag den 23. marts 2020 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup.

Der vil være en bid mad efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling i GF Aagesdal



Der dufter kraftigt af blomster i den lille 

butik. Langs vægge og på udstillingsborde 

står forskellige planter i flotte opstillinger 

- buketter, potteplanter og løse blomster i 

alle former og farver.

Bag disken står Dzhemine Dzhesur og 

pakker en blå og lyserød orkidé ind til en 

kunde. Imens taster hendes mand, 

Birdzhan Syulcyman, beløbet ind på 

kasseapparatet og tager mod pengene. 

Det er ikke mere end halvanden måned 

siden, at det unge par åbnede dørene til 

Egebjerg Blomster:

"Min mands søstre har en blomsterbutik, 

og der har vi hjulpet lidt til, når der var 

travlt. Og så har jeg en uddannelse i 

dekoration fra Tyrkiet med mig. Det har 

jeg faktisk ikke arbejdet med, siden jeg 

kom til Danmark for ti år siden. Men nu 

har jeg afsluttet VUC, og så tænkte jeg: 

Hvorfor ikke tage dekoration op igen - 

bare med blomster?" siger Dzhemine.

Det var dét, der blev til idéen om egen 

blomsterbutik i Egebjerg, hvor de selv har 

boet i ni år.

Over jul og nytår har indehaverne bevist, 

at der er god brug for en blomsterfor-

retning i Egebjerg. Det har nemlig været 

travle dage, og hele familien har måttet 

træde til og give en hånd med.

"Men det er ikke for travlt", siger Birdzhan. 

For ham betyder det meget, at det er 

deres egen butik, og at de selv kan 

bestemme, hvordan tingene skal hænge 

sammen. At der er meget at se til og 

meget at lære endnu tager ikke pusten fra 

dem. 

"Vi er blevet overraskede over, hvor søde 

folk er til at komme tilbage til os og 

fortælle, at de er glade for blomsterne. 

Både her i butikken og på facebook. Det 

betyder meget for os, for det fortæller, at 

vi gør det rigtige", siger Dzhemine 

smilende.

Naturlige blomster - og lilla

Der er langt fra Tyrkiet til Danmark, når 

man taler om smag og stil. Det er de to 

indehavere med tyrkiske rødder meget 

bevidste om, og de lægger mærke til, hvad 

kunderne vil have:

"Her i Egebjerg er de fleste til naturlige 

farver. Og lilla. Vi laver mange buketter 

med kun én eller to farver i. Det er, hvad 

de fleste gerne vil have. 

Samtidig er det vigtigt at blomsterne også 

ser flotte ud, når man sidder samlet ved 

aftensmaden ved bordet. Derfor laver vi 

buketter, der er smukke fra siden og ikke 

kun 

oppefra," 

fortæller 

Birdzhan 

og viser 

en flot 

lyserød 

buket 

frem.

Hjertet er glad

Dzhemine har haft svært ved at finde et 

arbejde. Nu har hun skabt sit eget:

"Det er ikke så meget pengene, der 

betyder noget. Det er mere det, at have 

et arbejde. Det har jeg nu, og mit hjerte 

er glad", stråler den stolte indehaver, der 

allerede er begyndt at planlægge, hvordan 

hun kan videreuddanne sig og blive endnu 

bedre til at lave smukke blomster til os i 

Egebjerg.

På sigt er drømmen, at Dzhemine selv 

skal stå for hele butikken, og måske bliver 

det muligt en dag at ansætte en mere...

Idéerne er mange og parrets glæde og 

engagement er smittende. Blomsterne er 

friske og smukke, og det er herligt at se, 

hvordan Egebjerg Bygade efterhånden 

begynder at leve op til sit navn.

Du kan finde Egebjerg Blomster på 

facebook. Her kan du læse mere og 

deltage i konkurrencer.

Du kan naturlig-

vis også besøge 

butikken på Ege-

bjerg Bygade.

Den er åben alle 

dage, og du er 

velkommen til 

bare at komme 

og kigge.  

Egebjerg Bygade blomstrer op

Mette Herold Pedersen, Redaktør



Torsdag den 12. december var der æbleskiver og gløgg til 

TorsdagsTræf. 

Vi var lidt trætte, men tog derover alligevel, og det var en 

god beslutning.

Vi fik nogle gode timer i selskab med andre 

Egebjergborgere, og så fik vi en rigtig god gløgg, æbleskiver, 

nybagte kager, småkager og klementiner. Så var der også 

kaffe. Alt det for 20 kr.

En stor tak til de personer, der har stået for det, det er ikke 

bare lige at varme en flaske gløgg, nej man kunne mærke 

kærligheden bag (kunne være sagt af Ole Henriksen).

Tak fordi I gør det.

En der nyder godt af alt det frivillige arbejde i 

Egebjergklubben.

Ingrid Madsen

Juleafslutning i 
Egebjergklubben

Den 13. februar kl 19.30 synger vi vinter- og forårssange i 

Fælleshuset Agernhaven 8 - og du er velkommen til at være med.  

Vi har Ole M ved klaveret.

TorsdagsCaféen er også åben - og det betyder, at der er kaffe, te 

og øl klar i baren til alt for rimelige priser.  Du er velkommen til  

også bare at hygge og være med i snakken.

Vi har sanghæfter så du skal bare møde op.

Venlige hilsner fra Lisbeth, Elise og Birgitte

Sangaften: Kom 
og syng med os 



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.
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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 
27. 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
Januar

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

Torsdag d. 30/1 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsCafe

Februar

Torsdag d.   6/2 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften

Torsdag d. 13/2 fra 19.30 TorsdagsCafe

Torsdag d. 20/2 fra 19.30 TorsdagsCafe

Søndag  d. 23/2 fra 14.00 Fastelavn i fælleshuset 

- husk billetter senest 20. feb.

Torsdag d. 27/2 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 Generalforsamling

Marts

Mandag d.  2/3 deadline blad - udkommer 21-22/3

Torsdag d.  5/3 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften

Torsdag d. 12/3 fra 19.30 TorsdagsCafe

Torsdag d. 19/3 fra 19.30 TorsdagsCafe

Torsdag d. 26/3 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsCafe

Familiespisning 30 januar:  
Menu:  porretærte og salater.

Tilmelding senest mandag 27/1 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


