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Indbrud i Egebjerg
Der har været flere indbrud den sidste
måneds tid.

Når din nabo er ude af huset

Det er meget ubehageligt at kommer hjem
fra ferie, fest eller familie og opdage, at
andre har været gennem alle éns ting imens.

Det er tit de små ting, der gør en forskel. For eksempel er det en
god idé at hjælpe bortrejste naboer med at få deres hjem til at
se beboet ud. Det kan du bl.a. gøre ved at:

Dertil kommer, hvordan man får fat i

•

forsikringen og afdækket, hvad der er blevet
taget.

•
•
•
•

Fortæl os om tyvetricks
Der går rygter om forskellige tricktyverier i
området. Kender du til noget, som andre
kan have gavn af at vide, så skriv det gerne
til os på bladet@egebjergklubben.dk. Ved at
dele tyvenes tricks kan vi måske forhindre
nogle i at gå i samme fælde.

gå en runde om naboens hus
lægge affald i naboens skraldespand
parkere din cykel eller bil foran naboens hus
hænge vasketøj i naboens have.
Derudover kan du tømme naboens postkasse eller sørge for,
at der ikke stikker post ud af brevsprækken. Det kan også
være en god idé at slå græsset eller skovle sne væk.

Generelt er det godt at være opmærksom på din nabos hus.
Kilde: dkr.dk/indbrud/nabohjaelp/

Hvad gør du, når du har haft indbrud?
Når du kommer hjem til et hus, hvor der
har været indbrud, skal du så vidt muligt
ikke røre ved for meget eller med det
samme gå i gang med at rydde op eller
udbedre skader. I stedet skal du:

Ringe til Politiet
Du får fat i politiet på telefonnummer
114. Her forklarer du, hvad der er sket og
aftaler, hvad du skal gøre, indtil de kan
komme.

Overblik

og

dokumentation

Gennemgå alle rum i huset og dan dig et
overblik. Tag
gerne
billeder
som
dukumentation til forsikringsselskabet og
bevismateriale til politiet.

Vær særlig opmærksom på om du har
mistet:
• Dankort, kreditkort, benzinkort (spær
dem med det samme)
• Personlige papirer: Pas, kørekort,
sygesikringsbevis, kort til Nem-ID
• Nøgler: Sørg for at få dine låse
omkodet hurtigst muligt

Forsikringsselskab
Det er din indboforsikring, der skal dække
alt hvad der er blevet ødelagt og stjålet i
forbindelse med et indbrud. De fleste
forsikringsselskaber
modtager
kun
anmeldelser om indbrud online.

Reperation
Når
politiet
er
færdige
og
forsikringsselskabet sat i gang, skal du
have udbedret dine indbrudsskader. I den
forbindelse er det vigtigt at overveje,
hvordan du fremadrettet forhindrer, at
indbrudstyven bryder ind i dit hjem igen.

Fortæl
Fortæl de andre i området om
indbruddet, så dine naboer kan være
ekstra forsigtige. Brug også bladet her
eller Nabohjælp.dk
Redaktionen

Skal skovbrynets Stogsstation nedlægges?
At DSB ikke altid er heldig med at træffe

parkeringspladser i brug, og det er svært

beslutninger, der falder i god jord hos de

at få øje på, at der kan skabes areal til

rejsende, er der adskillige eksempler på

mere parkering ved disse stationer. Dertil

især i de seneste år.

kan lægges, at adgangsforholdene til
Hareskoven station er en smal vej med

Ifølge BT og TV2 Lorry har DSB skrevet

dårlige oversigtsforhold

til borgmestrene i vort område og
beskrevet fordelene ved at nedlægge

At Gladsaxes borgmester kalder planen

Skovbrynet S-station.

om

at

lukke

Skovbrynet

station

fuldstændig forrykt er til at forstå. Og hvis
Man fristes til at tro, at vi skriver den

DSB ikke har forstået budskabet i første

første april, når DSB kan finde det

omgang, må borgerne, borgmestrene og

vigtigere, at rejsetiden mellem Bagsværd

kommunalbestyrelserne massivt støtte op

og Farum forkortes med 2-3 minutter

om at råbe DSB op.

end at de mange parkeringspladser under
motorvejsbroen ved Skovbrynet ikke
Erik G. Pedersen

længere vil gavne de rejsende.

Såvel ved Bagsværd station som ved
Hareskoven

station

er

alle

Sort skærm fra 1. april?
Du kan risikere at opleve skort skærm, når det bliver april, hvis
du modtager TV med egen antenne fra masten i Gladsaxe eller
Hove. Det vil sige DR’s kanaler og Boxer’s kanaler.
Der er ingen ændringer for dem med YouSee kabel-TV eller fra
andre TV-udbydere via internet eller over satellit!

Generelt hvis TV’et kan 4K eller UHD så er det nyt nok og har
DVB-T2.
Har du Boxer abonnement og kan se ZDF og NRK1, så kan du
allerede modtage med DVB-T2.

For dem med egen TV-antenne, så skiftes der allerede den 4.
marts rundt på frekvenserne. Lav en ny søgning på TV’et eller TVboksen, og kanallisten bør være blevet opdateret.
Den 31. marts skiftes teknologi fra DVB-T til DVB-T2, og det kan
give problemer for nogen.
Ældre TV og bokse der kun kan modtage DVB-T vil ikke længere
kunne anvendes. Der skal anskaffes en ny boks eller nyt TV.
Er mit TV klar til DVB-T2?
Se i specifikationerne på TV’et, det bør normalt stå der.

For tiden anvendes H.264/mpeg4 til TV udsendelserne, og dette
ændrer sig ikke den 1. april. I Tyskland anvendes allerede det
nyere og mere effektive H.265/HEVC. Der er dog herhjemme
endnu aktuelle planer om et skifte. TV-modtagere der kan 4K/
UHD anvender allerede H.265/HEVC, så disse TV burde være
fremtidssikret.
Se mere på egebjergklubben.dk/net hvor der blandt andet er link
til DR og digi-tv.
Frank Damgaard

Kom du til at smide sidste blad ud?
Det hænder, at man er kommet til at give sit Egebjergblad væk til
en kær og nær ven, der ikke selv modtager bladet. Og her kan
man stå i en uheldig situation, hvis man ikke nåede at skrive
kalenderen af.

www.Egebjergklubben.dk

Det kan også være, at man er på farten, og ikke har adgang til
bladet.
Den gode side af sagen er, at du kan finde både bladet og alle de
arrangementer, som foregår i Egebjergklubbens regi online ;)

fb.me/EgebjergKlubben
Redaktionen

Generalforsamling
i GF
Egebjerglund-Nord

Øvrige generalforsamlinger
Det er først på året, og der er gang i generalforsamlingerne i alle
grundejerforeninger i Egebjerg. Husk at tjekke din postkasse eller finde ud af,

Sæt kryds i kalenderen for Grundejerforening

hvornår din forening holder generalforsamling, så du kan give din mening til

Egebjerglund-Nord holder Generalforsamling.

kende.

Tirsdag den 24. marts 2020 kl.

I sidste nummer kunne vi fortælle disse generalforsamlinger:

19.30
• Ordinær generalforsamling i Egebjerg Fælleshus og Egebjergklubben,
Generalforsamlingen

afholdes

i

Egebjerg

torsdag d. 27. februar k. 19.30 i Fælleshuset

Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup.
• Generalforsamling i Grundejerforeningen Aagesdal,
Der vil blive serveret en let anretning m.v. efter
generalforsamlingen.

mandag d. 23.

marts kl 19.30 i Fælleshuset

• Generalforsamling i Grundejerforeningern Egebjerglund-Syd, torsdag
d. 12. marts kl. 18.00 i Fælleshuset
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Honning 2019

Forår eller sensommer
35 kr/bæger
Frank Damgaard
28110142/44971020
Kastebjergvej 26A

Tag del i Egebjergklubben
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.

Foreninger
Egebjergklubben

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

Egebjerg Bridgeklub
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.

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

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

Egebjergbladet
Har du en historie til
Egebjergbladet? Egebjergbladet er "fra alle
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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
Tryk: JT-gruppen
Distribution: Dorte Eriksen
Oplag: 815 eksemplarer

Til kalenderen
Februar
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
Torsdag d. 19/3 fra 19.30
Torsdag d. 26/3 fra 17.30
19.30
April
Torsdag d. 2/4 fra 19.30
Mandag d. 6/4
Torsdag d. 16/4 fra 19.30
Torsdag d. 23/4 fra 19.30
Torsdag d. 30/4 fra 17.30

TorsdagsCafe
TorsdagsCafe
Familiespisning og
TorsdagsCafe
TorsdagsCafe og KREA aften
deadline blad - udkommer 25-26/4
TorsdagsCafe
TorsdagsCafe
Familiespisning og TorsdagsCafe

Familiespisning 27 februar:
Menu: Kalkungryde og salater.
Tilmelding senest mandag 24/2 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

