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Egebjergbladet er et blad fra ”alle os til alle os” 

i Egebjerg. Har du en historie, en idé eller en 

artikel, så send den til: 

bladet@egebjergklubben.dk og så bringer vi 

den i næste blad. 

Annoncering i bladet 

Hvis du er interesseret i at annoncere i 

bladet, så send en mail til:  

 

Annoncer Størrelse 

h x b [mm] 

Pris 

Kvartside 87 x 58,5 220 kr 

Halvside 87 x  122 350 kr 

Helside 180 x 122 550 kr 

DEADLINE 

til næste blad: 

8. januar 2020 

bladet@egebjergklubben.dk 

Har du en historie  til Egebjerg-

bladet?  
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I denne søde juletid sidder vi nok alle 

sammen og håber, at vores traditioner 

ikke bliver alt for berørt af den underli-

ge tid, vi lever i med Corona. Meget 

bliver aflyst, og det kan vi også se på 

Egebjergbladet, der ikke har de sædvan-

lige annoncer for kommende begiven-

heder. 

Blomstervennerne plejer at invitere os 

ind til julearrangement med smukke 

kranse og dekorationer, men det er 

aflyst. Der er ikke juleglögg og æbleski-

ver i Fælleshuset, og end ikke torsdags-

caféen har åben. Vi savner fællesskaber-

ne og de små sociale begivenheder i 

lokalområdet.  

Mens vi følger retningslinjer og bryder 

smittekæder, tænder flere deres uden-

dørs julelys, og den mørke, kolde tid 

bliver forvandlet til en hyggelig tid, hvor 

traditionerne står i kø. Der er allerede 

flere funklende buske, når man går i 

kvarteret om aftenen.  

Måske bliver traditionerne lidt anderle-

des, men mange vil nok stadig være de 

samme. Og skal vi så ikke håbe på, at 

foråret lukker ned for mundbind og 

daglige smitteopdateringer, så vi kan få 

vores dagligdag igen? 

Det håber vi på redaktionen i hvert fald.  

Rigtig god jul – vi ses i det nye år. 

 

Mette Herold Pedersen  

Redaktør 

Leder 

Julestue i Egebjerg Fælleshus 2019 . Foto: Mette Herold Pedersen 
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Af: Mette Herold Pedersen  

Mange lokale interesseforeninger bru-

ger normalt flittigt Egebjerg Fælleshus, 

ligesom flere husejere låner lokaler til 

fester og forsamlinger, der ikke kan 

være hjemme i stuen. Men årets Coro-

na-smitte og opfordringer til ikke at 

samles har også været synligt i Fælles-

huset, hvor lokalerne har stået noget 

mere tomme end sædvanligt.  

Forårets første Corona-bølge gav en 

række aflysninger til Fælleshuset, og 

med de nyligt skærpede regler er huset 

i en situation, hvor alle private lejemål 

er aflyst året ud.  

Situationen betyder manglende indtægt 

fra udlejning, og det har fået Fælleshu-

sets bestyrelse til at reducere de løben-

de udgifter på fx rengøring og afhent-

ning af affald. 

 

Leje af lokalerne i foråret? 

Interesseorganisationer og private leje-

re kan stadig bruge lokalerne, men skal 

naturligvis selv sørge for at overholde 

gældende retningslinjer.  

Bestyrelsesmedlem Svend Jensen skri-

ver:  

”Vi tager fortsat imod reservationer (kan 

ske 6 eller 4 mdr. før en lejedag (se regler-

ne på egebjergfaelleshus.dk)). Lejebeløb 

skal erlægges 2 mdr. før en lejedag. 

Bliver en lejer nødt til at aflyse grundet 

Corona, har Fælleshusets bestyrelse indtil 

videre besluttet, at evt. indbetalt lejebeløb 

returneres. Reservationsgebyret returneres 

ikke. 

På dette tidspunkt skal al henvendelse ske 

til post@egebjergfaelleshus.dk, da der 

jo ikke er torsdagscafe.” 

Fælleshuset har sendt en besked ud til 

interesseforeningerne, med ordene: ”Vi 

håber, at ”nedlukningen” bliver kortvarig, 

men vil i givet fald vende tilbage til jer.” 

Fælleshuset går i Corona-hi 
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Egebjerg bykvarter er med tiden blevet 

et stort område. Med det følger der 

både gode og mindre gode ting. En af 

de mindre gode er det, jeg vil skrive om 

herunder: nemlig parkeringen. 

 

Hvis man tager turen igennem vores 

skønne bydel en hverdag midt på dagen, 

ser man et hyggeligt og roligt område 

med god plads til alt og alle. Når vi så 

kommer til eftermiddagen, hvor de 

fleste har fri fra arbejde, ændrer det sig 

til et kaos på vejene. Bilerne er nødsa-

get til at holde, hvor de kan. Det er 

nødvendigvis ikke altid lige hensigts-

mæssigt, men hvad skal man gøre, når 

der langt fra er nok parkeringspladser? 

 

Grunden til de manglende pladser er 

dels, at da man byggede Egebjerg By-

kvarter, havde størstedelen kun 1 bil, 

dels har tiderne ændret sig. Der er 

kommet mikrobiler på markedet, som 

gør, at mange har råd til at have 2 biler 

pr. husstand, og dertil er det også ble-

vet dyrere at tage den kollektive trafik. 

Og for mange er der for få timer i døg-

net. 

 

Nå men tilbage til vores mangel på par-

keringspladser. Fællesvirket har talt 

med kommunen om mulige løsningsfor-

slag, men som de fleste nok ved, er det 

ikke altid lige nemt at få noget igennem 

den vej.  

 

Hvordan kan vi så selv forsøge at løse 

problemet? Vi kan få tegnet alle parallel-

parkeringspladser op, så der ikke er så 

meget spildplads. Vi kan også alle tænke 

over, at der skal være plads til andre 

end en selv.  

 

Hvis man ser sig nødsaget til at parkere 

ulovligt, så gør det, så man ikke holder 

til gene for andre trafikanter. 

Parkering i Egebjerg Bykvarter 

Af: Therese Hedal, Formand for Fællesvirket 

En optegning af båse kunne minimere spildplads ved parkering. Foto: C. Holtermann 
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Af: Gitte Milling Groth, Damsagervej  

En god kaffe er altid godt, og især når 

man som jeg er på barsel. Og nogle 

gange skal det være noget andet end 

den, jeg selv kan lave. Nedenstående, 

ikke fuldstændig dækkende liste, kan 

måske også bruges af dig, der arbejder 

hjemme eller er på vej på job.  

Hvilket udvalg af kaffe er der så i og 

omkring Egebjerg? Det har jeg sat mig 

for at undersøge. Afstandsangivelsen er 

fra Netto Egebjerg. Med kaffespecialite-

ter menes cappuccino, americano mv., 

lavet på kaffebar-agtig maskine med 

friskkværnede bønner. 

Den downtown Egebjerg – 

Le Fiesta (0,1 km) 

Tja, kaffe på kanden kan man da få. Ikke 

det vilde luksus, men centralt og billigt 

(15 kr.). Man kan også sidde indenfor, 

stemning som pizza/sharwarmabar. Be-

liggenhed, beliggenhed, 

beliggenhed. 

 

Den velkendte – Egebjerg 

Pizzabar (0,6 km) 

Nespresso kaffe (kapsler). Tja, den ken-

der de fleste nok derhjemmefra, ok 

kaffe men ikke noget nyt og heller ingen 

kaffespecialiteter. 

Det nye sted – La Mira 

(Sortemosevej, 1,4 km)

 
Lækre kaffespecialiteter på barista-

maner, med god smag og italiensk små-

kage til. La Mira er en ny italiensk re-

staurant, så du kan også nyde din Ame-

ricano (25 kr.) indenfor i hyggeligt loka-

le. Ligger dog lidt gemt og har ikke par-

Kaffe i Egebjerg og lokalområdet 
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kering lige ved døren, men der gemmer 

sig en god parkeringsplads bagved med 

indkørsel fra Sortemosevej. Som bonus 

har de kaffe & kage til 49,- kr. 

(desværre ikke smagt ☺). 

Den til skovturen – Bryggeri 

Skovlyst (2,2 km) 

Kan nydes i restaurant eller to go. Ud-

valget er alle kaffespecialiteter, men lidt 

dyrt (45,- kr. for en to go cappuccino), 

til gengæld kan du nyde kaffen direkte i 

den dejlige skov, som omkranser Skov-

lyst. 

Den sporty – MTB Tours i 

Hareskov (2,8 km) 

Kaffespecialiteterne smager rigtig godt 

og til en god pris (Cappuccino 30,- kr.). 

Især lækkert om sommeren med uden-

dørs bænke og masser af liv med ivrige 

mountainbike-cyklister. 

Den hurtige - Shell (Ring 4/

Herlev og Skovvej/211, hhv. 

1,8 og 2,3 km) 

Ok Lavazza kaffeudvalg om end ikke så 

charmerende og autentisk, da det blot 

er en maskine, der agerer barista. Dog 

nem parkering og masser af slik, benzin 

og tank-basser at supplere med.  

 

Den tætteste på cafe-

oplevelse – Farumhus bage-

ren (3,4 km) 

 

Lækre kaffespecialiteter på barista-

manér, som smager rigtig godt. Her kan 

du nyde din morgenkaffe fra kl. 6 og få 

dejligt bagerbrød og kager til. Normalt 

(før Corona) kan man sidde i et café-

lignende område i butikken. 
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Egeporten! Ny skulptur til Buepladsen 

Af: Janet Spiegal, Egebjerg Bygade 
I løbet af næste år får vi en ny skulptur 

på Buepladsen i Egebjerg Bykvartér. Jeg 

har været så heldig at være med til at 

udforme den og vil derfor gerne fortæl-

le lidt om, hvem jeg er og om proces-

sen bag skulpturen. Jeg er professionel 

danser, koreograf og instruktør for 

både film og danseteater, og ofte inspi-

reres jeg af at opleve kunstværker. 

 

Det hele startede for omkring ti år si-

den, hvor jeg holdt min lille piges hånd 

og stirrede op på statuen foran os, der 

forestillede en halshugget, gravid kvin-

de. Det gjorde mig trist til mode, for 

her i hjertet af Egebjerg bor der mange 

småbørnsfamilier. Jeg besluttede her og 

nu, at hvis der nogensinde kom en mu-

lighed for at påvirke den type skulptur, 

der skulle stå på Buepladsen, ville jeg 

designe ét forslag! 

 

Mange tanker bag 

Når det kommer til at sætte skulpturer 

i sociale landskaber, skal der tages høj-

de for det faktum, at skulpturen bliver 

et kendt, elsket eller afskyet vartegn, 

der forener eller deler samfundets me-

ning. I modsætning til at besøge et 

kunstværk skal vi leve med skulpturen 

og se på den hver dag, når den står i 

vores nærmiljø. 

 

Derfor havde jeg brug for, at den kom-

mende skulptur ville hylde livet, frem-

kalde håb og forene det lokale samfund 

i harmoni med den omgivende smukke 

natur. Skulpturen skulle smelte natur og 

mennesker sammen i en dans, der løf-

ter vores hjerter op mod lyset. 

 

Naturen inspirerede 

Jeg blev især inspireret af egetræerne 

og himlens opløftende lys og bevægelse 

i de raslende blade. Mine første skitser 

var af en familie, som dansede med fryd 

omkring et egetræ, der blev oplyst af en 

kæmpe krystalprisme i midten. Prismen 

splittede sollyset i utallige stråler, der 

ramte hver af dansernes små prisme-

hjerter. Dansefigurerne var abstrakte 

ligesom luftens naturféer, deres hår 

flagrede i vinden. De skulle laves af 

sølvmetal og glas som kontrast til det 

tunge, jordbundne egetræ lavet af bron-

ze. Min arkitektveninde, Mary Gammel-

gaard, som også bor i Egebjerg, gav mig 

en hjælpende hånd til at konstruere 

mine modeller i den rette målestok. 

 

Jeg ville udtrykke vitaliteten af lykke og 

lovprise den livgivende natur. Men min 
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Egeporten! Omridset har form som et egeblad, der symboliserer Egebjerg. I midten 
ses en abstrakt danserinde. Skulpturen opføres i bronze og skal stå permanent på 
Buepladsen som led i Ballerup Kommunes opfyldelse af lokalplanen fra 2013, hvor 
der står, at ”der til hver en tid skal stå et kunstværk på Buepladsen”. Kunstnerne 
bag er Peter Hesk (på forsidebilledet) og Janet Spiegal (tv. med sit oprindelige for-
slag). Værket forventes færdigt ultimo 2021. Foto: Charlotte Holtermann 
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Annonce? 

Egebjergbladet søger lige nu 

annoncører til det nye blad. 

Som annoncør kommer du ud 

til (næsten) alle husstande i 

hele Egebjerg. Samtidig støt-

ter du de lokale aktiviteter i 

området.  

Vi hjælper gerne med layout. 

Se priser og kontaktmulighe-

der på s. 2 

Egebjergbladet 
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skulpturelle historiefortælling var for 

dagligdags, selvom den så smuk ud. Ma-

terialerne og støbemetoderne var også 

for dyre. 

 

Mødet med Peter Hesk 

Heldigvis blev det mødet med kunstner 

Peter Hesk, der reddede mig fra banali-

teten. Den skulptur, vi har designet 

sammen, har en symbolik, der virker 

subjektivt opløftende med plads til indi-

viduel fortolkning. 

 

Peter og jeg udvekslede ideer, skitser 

og tegninger og afprøvede forskellige 

modeller, imens vi delte vores modsæt-

ningsfyldte synspunkter med drilske 

kommentarer og kammeraterier. I vo-

res fornøjelige samarbejde lykkedes det 

at skabe den endelige udgave af skulptu-

ren: et abstrakt sanseligt udtryk inspire-

ret af naturens former og bevægelser 

fanget i bronzens tyngde og bestandig-

hed. 

 

Skulpturens ”danserinde” er som en 

portal i naturen, der forfører os ind i 

lyset. Hendes bevægelighed blev skabt 

ved at vride figurens overkrop i en kon-

tra-retning til underkroppen. 

 

Stor taknemmelighed 

Vi skærer og modellerer skulpturen i 

2021. Den bliver 2,2 meter høj, støbt i 

bronze og opsættes på den eksisteren-

de sokkel, hvor Propelmanden oprinde-

lig stod midt på Buepladsen. 

 

Jeg er meget taknemmelige over den 

økonomiske støtte fra Ballerup Kom-

mune og Fællesvirket og taknemmelig 

for, at Peter Hesk har vist mig den tillid 

og budt mig velkommen i samarbejdet 

omkring skulpturen. Jeg har lært meget 

om hele bronzestøbningsprocessen og 

er især fascineret af, at selvom bronze-

materialet er solidt og tungt, så kan det 

fremkalde yndefulde bevægelser og ud-

trykke noget mystisk hinsides materia-

let og formen. 

 

Egeporten 
 

Af Janet Spiegal 
 

Den vise eg  

åbner mig … 

 

Indeni er en rodfæstet dans 

af tanker, der flyder og falder 

i mit væsen 

 

Jeg er fuld af årstiderne! 

I frydelige ekstase over deres 

mangfoldige facetter af glitrende 

farver der overbruser mig 

De adsplitter sig, 

mens mine dansende arme 

prøver at fange deres 

historier og lektioner … 

 

Jeg vender hvert et blad 

mens jeg løfter mit sind  

mod lyset 

og 

den nye jord 

 

Min sjæl drejer sig om 

for at modtage 

visdommens frø 

Agern kommer 

hjem i lommen 
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Sy dine egne mundbind 
Af: Rikke Ravnsgård, Bøndermosevej 

Mundbind er efterhånden noget, vi alle 

sammen har vænnet os til, og hvem ved, 

hvornår det får en ende. 

Derfor følger der her et mønster og en 

vejledning, så du selv kan sy nogle 

mundbind.  

Mundbindene er rimelig simple, så hvis 

du kan tråde en symaskine, så kan du 

sagtens begive dig ud i at sy dine egne 

mundbind :-). 

Mundbind anbefales at bestå af mindst 

tre lag, og det er bedst, hvis det midter-

ste lag er en form for filter. Man kan 

købe noget vliseline, som er lavet speci-

elt til brug som filter i mundbind. 

Mønsteret findes på side 13. Der klip-

pes to frontstykker af tætvævet stof og 

to bagstyk-

ker af både 

stof og fil-

ter. 

Bagstykker-

ne lægges 

ret mod ret 

og syes 

langs den 

kant, som 

er vist med 

en  rød 

streg på 

mønsteret. Frontstykkerne lægges lige-

ledes ret mod ret og filterstykkerne 

placeres på hver sin side af frontstyk-

kerne og syes langs samme kant. 

Herefter ”åbnes” de to dele og lægges 

igen ret mod ret, og der syes langs både 

top og bund. 

Nu vendes mundbindet med retsiden 

udad og stryges. I hver side foldes først 

1 cm ind og stryges, herefter foldes 

yderligere ca. 2cm ind og stryges igen, 

som illustreret på næste side. Til sidst 

syes folden fast. 
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Der monteres nu en elastik til rundt 

om ørene. Elastikken kan enten træk-

kes igennem løbegangen, eller den kan 

syes fast. 

Hvis den syes fast, skal du bruge ca. 19 

cm elastik til hver side, men det er 

smart lige at måle sig frem, så mundbin-

det kommer til at sidde ordentligt. 

Når elastikken er fastgjort, er mundbin-

det færdigt og klar til brug. 
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Tråd- 

retning 

Den almindelige linje er mønsterets 

bagstykke; klip 2 bagstykker af stof 

og af filter. 

Fontstykket skal være lidt længere 

end bagstykket, og skal udover bag-

stykket tilføjes 2,5cm ekstra langs 

den stiplede linje; klip 2 stykker af 

stof.  

Mønsteret er inklusiv 1cm sømrum 

Tråd- 

retning 

Den almindelige linje er mønsterets 

bagstykke; klip 2 bagstykker af stof 

og af filter. 

Fontstykket skal være lidt længere 

end bagstykket og skal udover bag-

stykket tilføjes 2,5cm ekstra langs 

den stiplede linje; klip 2 stykker af 

stof.  

Mønsteret er inklusiv 1cm sømrum 



Egebjergbladet   

Side 18 

Vi har brug for dig! 

Af: Finn Olsen, Ingeniør, Skovbovænget 
 

Er du også et nysgerrigt menneske, der 

synes, det er spændende at gøre en 

forskel, og som synes, det vil være 

spændende at være med til at finde 

årsagen til prostatakræft og dermed 

bidrage til at forebygge og helbrede 

prostatakræft, så læs endelig videre! 

Efter at flere mænd i min omgangskreds 

er døde af prostatakræft, og efter det 

blev klart for mig, at man ikke kender 

årsagen til prostatakræft, tog jeg initiativ 

til at etablere et tværfagligt projekt.  

 

 

Formålet med projektet er at finde år-

sagerne til prostatakræft og derigennem 

bidrage til udviklingen af behandlinger, 

der helbreder prostatakræft. 

Projektet blev døbt Transdisciplinary 

Innovation Network Against Prostate 

cancer, TINAP. 

Læs mere på www.tinap.org 

I Danmark alene rammes hvert år mere 

end 4.000 mænd af prostatakræft, og 

mere end 1.000 mænd dør, hvilket gør 

prostatakræft til den mest udbredte 

http://www.tinap.org
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 kræftform af alle. 

I første omgang har TINAP indgået en 

samarbejdsaftale med Ingeniørforenin-

gen, IDA, for på den ene side at dele 

erfaringer med udviklingen af tværfagli-

ge metoder og på den anden side at få 

adgang til et stort netværk af kompe-

tencer og ressourcer. 

Jeg har en baggrund som ingeniør og 

mange års erfaring med innovation og 

tværfagligt arbejde. Dette arbejde har 

bl.a. inkluderet psykologi og andre 

”bløde” fagområder. Derudover har jeg 

længe været dybt fascineret af biokemi 

og forståelsen af mennesket.  

Da viden om sundhed og mennesket i 

stor udstrækning er spredt ud i specia-

ler og lukkede rum, vil vi med en krea-

tiv syntese og innovationsteknikker, 

finde sammenhænge og mønstre, der 

leder frem til årsagerne til prostata-

kræft.  

TINAP står således på skuldrene af ek-

sisterende forskning og viden. 

Rammen er etableret og de første te-

maer identificeret, se hjemmesiden. Vi 

ser også de første svage rids til mulige 

årsager til prostatakræft, hvilket giver 

os troen på, at vi kan komme i mål. 

I TINAP er vi lige nu ved at udbygge 

organisationen med flere ressourcer, og 

i den forbindelse er det mit store ønske 

at skabe en lokal Egebjerggruppe, som 

knyttes til TINAP.  

Hvis du kunne tænke dig at høre mere 

om projektet og ønsker at bidrage, så 

kom til åbent hus på Skovbovænget 141 

tirsdag den 8. december kl. 17:00. 

For at sikre, at arrangementet bliver 

corona-trygt, bedes du kontakte mig på 

mail fon@tinap.org eller telefon 30 28 

06 56 inden.  

Har du spørgsmål eller kommentarer, 

så tøv ikke med at skrive, ringe eller 

komme forbi på Skovbovænget 141. 

Alle er meget velkommen. 

Lige nu søges deltagere og samarbejds-

partnere med viden og erfaring inden 

for de aktuelle temaer, som er beskre-

vet på hjemmesiden, herunder: 

• Biokemi, fysik, biologi, sundhed, 

epigenetik   

• Psykologi, sociologi, alternative 

behandling   

Derudover søger vi muskler til at vide-

reudvikle it-støtten og referenceperso-

ner, som vil indgå i vores Advisory 

board.  

Jeg håber at have vakt din interesse. 

 

mailto:fon@tinap.org
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VIL DU LEJE  
EGEBJERG FÆLLESHUS? 

Reservér Fælleshuset torsdage kl. 20-21, 
når der er torsdagscafé eller åbent for 
afhentning af nøgler. Hvis fælleshuset er 
lukket, kan du se mere på vores hjemme-
side under ”Regler for leje”. 

PRISER FOR LEJE: 

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 
Fredag til søndag kr. 4.000 
 
DET SKAL DU VIDE: 

• Husk 150 kr. til  
reservationsgebyr. 

• Brug kontant eller  
mobilepay 

• Der udlejes ikke til  
ungdomsfester. 

• Der er trådløst internet 
(WiFi) i Fælleshuset.  

Adgangskode udleveres i 
baren eller af den tilsynsfø-
rende. 

EGEBJERG FÆLLESHUS 
Agernhaven 8, 2750 Ballerup 
www.egebjergfaelleshus.dk  
post@egebjergfaelleshus.dk  
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Af: Mette Herold Pedersen 

Skuret er proppet med sko i flere mo-

deller og størrelser. Hvor der før var 

cykeludstyr, er der nu skoæsker, og i 

hjørnet er indpakningsbordet. Det er 

hovedkontoret for den nye skoshop, og 

den ligger på en helt almindelig villavej i 

Egebjerg. Nærmere bestemt Bønder-

mosevej nr. 11. 

Flemming og Jeanette arbejder begge 

fuldtid på deres arbejde, men om afte-

nen tjekker de ordrer, pakker sko, tjek-

ker nye varer og følger spændte med på 

de sociale medier, hvor deres online-

butik får flere og flere følgere. 

”Det her er min drøm, og det er mega-

sjovt”, siger Flemming, der de senere år 

har været fascineret af skobranchen og 

den måde, store brands kan køre kæm-

pe butikker online. Efter lidt overtalelse 

fik han Jeanette med på idéen om selv 

at åbne en online skobutik, og i starten 

af september i år var hjemmesiden op-

pe og de første sko til salg. De to voks-

ne døtre hjælper også til med at vælge 

sko og – ikke mindst – sørger for, at 

butikken lever på de sociale medier.  

Sko til hele familien  

Skobutikken er blevet hele familiens 

projekt. Og skobutikkens idé er da også 

at have sko til hele familien. Endnu er 

det kun damesko og børnesko, der 

bestilles og sælges, men familien er i 

fuld gang med at lede efter leverandø-

rer af herresko, så der også er noget 

for ”Far” at hoppe i.  

Til mor er der allerede mange (flotte) 

modeller at vælge imellem. Måske er 

det fordi, det er Jeanette og datter, der 

har fået tjansen med at sidde og udvæl-

ge sko..? Der er både de praktiske, er-

godynamiske stik-i-skoen-sko, hver-

dagssko og de helt højhælede til en god 

tur i byen med veninderne. Jeanette 

køber kun sko, som, hun selv synes, er 

fede, og det gør, at der er en linje i 

udvalget, selvom leverandørerne er 

forskellige.   

Kvalitet, kundeoplevelse og 

nye kundskaber 

En anden bærende idé for butikken er 

Den Gode Kundeoplevelse. Her spiller 

både kvalitet og levering en stor rolle.  

Webshop med sko fra Egebjergbutik 
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”Kvaliteten skal være i orden, og vi har 

udvalgt leverandører efter, at skoen har 

en kvalitet, der hænger sammen med 

prisen. Før vi sender en ordre ud, ven-

der og drejer vi skoen, så vi er sikre på, 

at de er helt i top”, fortæller Flemming, 

der har lært rigtig meget det seneste år 

om sko, underleverandører, markedsfø-

ring og alt det andet, der hænger sam-

men med at skabe en butik fra bunden, 

når man selv er ingeniør og hverken 

kommer fra salgs- eller skobranchen.  

Ud over skoenes kvalitet er en web-

shop også helt afhængig af den oplevel-

se, der er, fra man klikker på sin sko, til 

den er leveret. Og det er den højest to 

dage efter bestilling. Nogle gange går 

der faktisk kun et par timer. Og indeha-

veren lover, at han leverer på dagen, 

hvis du bor i Egebjerg ☺.  

Lokal skoforretning  

Selvom webshoppen lever online, er 

det også familiens tanke at være til ste-

de lokalt. 

”Vi har jo ikke et rigtigt showroom, 

men man er meget velkommen til at 

komme og prøve et par sko. Nogle 

gange kan størrelser jo variere lidt, og 

så kan man bare komme forbi og prøve 

ad,” siger Jeanette, og fortsætter: ”Jeg 

kan rigtig godt lide, at vi kan gøre noget 

for dem, der bor lige ved siden af. For 

eksempel var der en nabo, der skulle til 

bryllup. Men i sidste øjeblik opdagede 

hun, at hun manglede sko, der passede 

til kjolen. Så hun kom herover, og vi 

fandt flere par, hun kunne vælge imel-

lem. Sådan noget er sjovt.” 

Hvis man har lyst til at komme forbi, så 

kan man ringe eller sende en mail og 

aftale, hvornår det kan lade sig gøre. 

Ellers er det tanken, at der løbende skal 

afholdes åbent hus ved garagen, hvor 

man kan se på sko. Det bliver annonce-

ret på Instagram eller Facebook.  

 

 

 

”Det er vigtigt, at skoen er 

pakket lækkert ind. Så vi 

pakker alle sko i en ekstra 

solid æske – ud over den 

skotøjsæske, som skoen er 

i fra starten. Vi svøber 

æsken i silkepapir, og så er 

der lidt guf eller chokolade 

med i æsken. Vi skriver 

også en personlig, håndskreven hilsen og pakker en 

returseddel med. Det skal være rart at pakke sine sko 

op, og det skal være let at handle hos os”, siger Flem-

ming. 

Find SHOOSH 
Website: https://shoosh.dk 

Mail: info@shoosh.dk 

TLF: +45 3134 7886 

Facebook: Søg SHOOSH 

Instagram: Søg SHOOSH 
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Viet Hoa lukket / La’ Mira åbnet 

Af: Frank Damgaard, Kastebjergvej  

Efter 30 år er Viet Hoa på Sortemose-

vej 1H lukket. I stedet er der åbnet La’ 

Mira Pizzaria med bl.a. pizza, pasta og 

burgere (lamira.dk). På adressen finder 

man også frisør og ejendomskontor for 

rækkehusbebyggelsen, og lige ved siden 

af Fransk Spisehus catering og take-

away. Før Viet Hoa var lokalerne hjem-

sted for Hareskovafdelingen af Hellerup 

Bank, som I 1988 blev fusioneret med 

Andelsbanken (senere Unibank og Nor 

 

dea). Afdelingen lukkede dog efter sam-

menlægningen, og kunderne blev flyttet 

til Værløse-filialen. Ved siden af kunne 

man fra 1987 til 1991 finde Witex An-

tenner. Længe før Fransk Spisehus flyt-

tede til lokalerne på Sortemosevej 1B, 

så var det adresse for Egebjerg-bageren. 

Bageren flyttede i 1970’erne fra Ege-

bjergvej 84 (nu dyreklinik) hen til nr. 1B 

ved supermarkedet. Både supermarked 

og bager er dog for længst lukket.  

La’ Mira: En anbefaling 

Af Ania Gernot Schierning, Pæremosevej 

Vi har lige prøvet den nye italienske 

restaurant som har erstattet Viet Hoa,  

 

 

nøjj det er blevet flot og MEGA lækker 

mad. La Mira kan varmt anbefales. 
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Af: Mette Herold Pedersen 

Netto på Egebjerg Bygade har fået ny 

butikschef, men ansigtet er ikke nyt. 

Den nye butikschef er nemlig Liva Win-

ther, der kan fejre 10-års-julilæum 11. 

januar 2021. Hvis du ikke har mødt 

hende før, så kan du møde hende her: 

”Jeg var tidligere souschef i Egebjergs 

dejlige Netto. For nylig overtog jeg stil-

lingen som butikschef, og det er jeg 

rigtig glad for. Jeg har også arbejdet 

hårdt for at nå hertil. Og selvom jeg har 

været i Netto i flere år, så er der mange 

nye opgaver som butikschef, og der har 

allerede været meget at se til i min nye 

rolle.” 

I den seneste tid har der været ekstra 

travlt, fordi Netto’erne i Smørum og 

Værløse har været lukket på grund af 

renovering. Samtidig har Liva lånt mange 

medarbejdere, der ikke normalt arbej-

der i Egebjergs Netto, og hun har også 

fået ansat nye:  

”På det faste morgenhold er der lige 

kommet to nye friske drenge: Eddie og 

Hussain”, siger Liva. 

Julekonkurrence 

Netto har de seneste år holdt julekon-

kurrence, og det plejer at være Liva, der 

står for den. Det gør hun også i år: 

”Jeg afholder stadig min julekonkurren-

ce. Lige nu er min væg dog lidt fyldt, 

men de skal nok komme op”, lover hun 

og tilføjer: ”Husk at skrive navn, tele-

fonnummer og alder bag på tegningen, 

så trækker jeg tre vindere den 24. de-

cember”. 

Mundbind 

Netto er et af de steder, vi nu skal bære 

mundbind og er generelt et af de ste-

der, hvor alle mødes i denne Coronatid, 

for handles, det skal der jo. I den forbin-

delse har Liva en bøn til dem, der bru-

ger Netto:  

”Generelt er folk gode til at bruge 

mundbind, så tak for det. Men jeg har 

dog lidt udfordringer med særligt unge 

mennesker, der går ind og står sammen 

i alt for store grupper. Det gør mange 

bekymrede, og det er jo også mod ret-

ningslinjerne. Derfor håber jeg, at de 

unge vil vise lidt mere hensyn, så vi kan 

være der alle sammen.” 

Ved afslutningen af disse højaktuelle 

Netto-nyheder har vi kun at sige tillyk-

ke til Liva med hendes nye rolle fra Ege-

bjergbladet. 

Mød Netto Egebjergs nye butikschef 

Liva med én af sidste års vindere af julekonkurrencen. 



Egebjergbladet   

Side 28 



Side 29 

Egebjergbladet   

Utilfredshed med stor huslejestigning 

I afdeling Egestrædet, som omfatter 40 

lejemål på Agernskrænten, Agernstræ-

det og Egebjerg Bygade lige ved Bue-

pladsen, er der i øjeblikket byggerod 

med kraner, containere og afspærring. 

Årsagen til dette skal findes i en større 

renovering af vinduer, døre samt bebo-

erhuset ”Glashuset”. 

 

Arbejdet løber op i 10,6 mio kr. og be-

tyder en huslejeforhøjelse på 14,59 %, 

eller det der svarer til en stigning på 

1000-1500 kr om måneden pr. lejemål 

alt afhængig af boligens størrelse. 

 

Kritiske røster 

Dette faktum har skabt stor frustration 

hos nogle af beboerne i Egestrædet, 

som ikke føler sig hørt i den proces, der 

lå forud for beslutningen om udskiftnin-

gen af vinduer og døre. To har valgt at 

uddybe til Egebjergbladet, men ønsker 

at være anonyme. Vi kender navnene og 

vælger at bringe stemmerne, fordi de 

viser, hvad flere tænker.  

 

”Flere beboere har på møderne stillet 

spørgsmål og været kritiske, men besty-

relsen og KAB har simpelthen ikke væ-

ret lydhøre”, fortæller en misfornøjet 

beboer. ”Det blev f.eks. foreslået, at 

afstemningen skulle foregå som en uraf-

stemning, så flest mulige lejemål kunne 

stemme. Men dette var der ikke opbak-

ning til i bestyrelsen, og derfor blev det 

vedtaget, at kun de, som mødte frem til 

afstemningsmødet, kunne stemme. Det 

er rigtig frustrerende, for mange beboe-

re, inklusiv mig selv, har ikke råd til at 

blive boende, når huslejestigningerne 

træder i kraft”, lyder det fra afdelingsbe-

boeren gennem mange år, som har me-

re på hjerte. 

 

”Jeg anerkender, at processen frem mod 

renoveringens igangsættelse fra KAB’s 

side er gået efter bogen, men det frem-

går ingen steder, hvad vi beboere har 

sagt og oplevet på møderne. På det før-

ste informationsmøde, f.eks., blev de 

mange kritiske spørgsmål i forhold til 

den høje huslejestigning mødt af et 

modsvar fra KAB’s repræsentant, som 

gik på, at eftersom vi bor i socialt bolig-

Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade 
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byggeri, så kan vi jo bare søge kommu-

nen om boligstøtte, hvis vi synes, at 

huslejen er for høj. Jeg synes måske 

nok, at det var lidt upassende, at besty-

relsens reaktion på dette var en munter 

latter og især set i lyset af, at ikke alle 

kan få boligsikring.” 
 

Bestyrelsen uenig i kritik 

Ole Andersen, som er formand for 

Afdeling Egestrædets bestyrelse, stiller 

sig uforstående overfor kritikken. 
 

”Bestyrelsen har afholdt infomøder og 

indkaldt til ekstraordinært beboermø-

de, hvor 14 husstande mødte op. Der 

blev fremlagt 2 forslag, hvor nr. 2 blev 

stemt igennem med 11 stemmer mod 

3. Der blev på mødet ikke stillet noget 

forslag om urafstemning, Og dette er 

dog mulig i forholdt til almenboligloven, 

hvis der er et flertal for dette på mø-

det”, fortæller Ole og fortsætter. ”Vi er 

som bestyrelse kede af, at det opfattes 

som om, det er kørt hen over hovedet 

på beboerne, men vi har hele tiden væ-

ret indstillet på at informere og tage 

alle spørgsmål og meninger med. Vi 

havde endda planlagt et infomøde d. 30. 

september i år, men dette var ikke mu-

ligt grundet Corona. I stedet udsendte 

vi info fra byggesagen.” 

 

Tvivl om forundersøgelser 

En anden beboer, som også er utilfreds 

med hele forløbet og udsigten til at 

måtte fraflytte sin bolig pga. den store 

stigning i huslejen, undrer sig over en 

manglende tilstandsrapport på bygnin-

gernes vinduer og døre.  

 

”Jeg kæmper hovedsageligt for at få 

dokumenteret, at der er lavet forunder-

søgelser, som viser, at der har været et 

behov for at få nye vinduer,” fortæller 

beboeren. ”Indtil for nylig havde vi her i 

Egestrædet den ordning, at vinduer og 

døre i bygningerne blev malet og vedli-

geholdt hvert 5. år, så de fungerede. Så 

jeg forstår ikke behovet for en komplet 

udskiftning. Jeg er nu kommet dertil, 

hvor jeg har fundet ud af, at der er lavet 

en meget detaljeret rapport på Glashu-

Udskiftningen af vinduer og døre er i fuld gang i Egestrædet. Foto: C. Holtermann 
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Af: Frank Damgaard, Kastebjergvej 

Egebjerglund-Syd og Ågesdal har opnået 

ca. 140 tilmeldte inden tidsfristen den 

15. november. Så projektet i dette om-

råde bliver godkendt. I grundejerfor-

eningen Egebjerghøj har der også været 

stor interesse, så Gigabit har tilbudt 

fiber til samme tilbudspris som projekt-

1, og her er tidsfristen den 15. decem-

ber! Det drejer sig om vejene Pileager-

vej, Ved Skovgærdet og noget af Trane-

mosevej. Tilmelding kan ske på gi-

gabit.dk. Gigabit vil også gerne etablere 

projekter til andre grundejerforeninger 

eller enkelte veje, hvis der er nok inte-

resserede. Kontakt Jørn Ishøi på 

joern_ishoei@msn.com.  

 

Se mere på facebookgruppen: "Gigabit 

til Egebjerg Øst". 

Fibernet til Egebjerghøj 

set, men ingen på boligerne. Kun en 

visuel besigtigelse. Og det er da lidt 

mærkeligt, at der ikke foreligger en til-

standsrapport, og man så kommer frem 

til den konklusion, at alle døre og vindu-

er skal udskiftes!?” 
 

Der foreligger en rapport 

Foreholdt denne undren om vedligehol-

delse af døre og vinduer samt manglen-

de tilstandsrapport oplyser Ole Ander-

sen, at bestyrelsen fra start har været 

meget opmærksom på drift og vedlige-

hold. ”Vinduer og døre blev malet efter 

et planlagt skema efter samarbejde med 

driftsledelsen, hvilket senest skete i 

2015. Herefter gjorde maleren både 

bestyrelsen og driftsledelsen opmærk-

som på, at det ikke var muligt at male 

igen uden en gennemgribende udbedring 

af skader i træværket. Derfor havde vi i 

2017 besøg af Energi Tjenesten, som 

udarbejdede en rapport, hvor der var 

bemærkning til vinduer og døre. Besty-

relsen og driftsledelsen har fra 2015 og 

senest i 2017 arbejdet på forslag til ud-

skiftning af vinduer og døre. Vi har væ-

ret opmærksom på, at det ikke var alle 

vinduer, der var klar til udskiftning, men 

i samarbejde med driftsledelsen har vi 

foreslået, at hvis vi skulle renovere, var 

det bedst at lave alle 40 lejligheder og 

renovering af Glashuset samtidig.” 
 

Ole Andersen og bestyrelsen er af den 

opfattelse, at beboerdemokrati kræver, 

at man engagerer sig og yder en frivillig 

indsats. ”I Egestrædet er der 40 lejlighe-

der, og bestyrelsen har 5 medlemmer. 

Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert 

år. Der er sjældent kampvalg om plad-

serne. Der har altid været rig lejlighed 

for den enkelte beboer til at stille op og 

tage del i arbejdet med at planlægge 

aktiviteter. Derfor kalder vi på alle gode 

kræfter, når vi afholder vores årlige af-

delingsmøde i februar. Alle beboere i 

Egestrædet er velkomne til at styrke 

demokratiet i foreningen. Det ser besty-

relsen frem til. 
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Nyt børnehus ved Valhalla i Skoven 

Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej 

Det stod til salg i en rum tid. Det gule 

hus ved skoven lige ved siden af børne-

huset Valhalla. Men så kom der gang i 

gravearbejde og renovering. Huset blev 

nemlig i sommer købt af Ballerup Kom-

mune, og det skal bruges til børnene. 

Måske i Egebjerg?  

Når man kommer om morgenen, kan 

man følge med i byggeriet, og der går 

løse rygter om det nye børnehus… skal 

der være børn fra Valhalla i skoven? 

Skal der være plads til nye børn? Børn 

fra andre institutioner, der kan få mulig-

hed for at få skovuger? Skal det være et 

hus, der kan rumme det stigende bør-

netal i Egebjerg?  

Vi ved det ikke, men vi følger spændte 

med i arbejdet, der ser omfattende ud.  

Indtil videre regner kommunen med, at 

villaen står klar 22. december, og at der 

vil være plads til ca. 30 børn. 

FAKTA OM VILLAEN  

Adresse: Egebjerghuse 35 

Til salg: Sep. 2019 (6.795.000 kr.) 

Købt: Feb. 2020 til salgsprisen 

Byggeår: 1952 

Boligstørrelse: 108 m² + 123 m² 

kælder 

Grundstørrelse: 6.545 m² 

Renoveringen af det nye børnehus er i fuld gang. Foto: Mette Herold Pedersen 
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KONTAKTOVERSIGT 
Egebjerg passer på Egebjerg 

 

Hvis du oplever indbrudsforsøg, hærværk eller drengestreger 

kan du bruge denne kontaktliste/oversigt som vejledning. 
 

112 - AKUT  

Hvis du ser eller oplever noget som kræver hurtig handling fra 

politi/brandvæsen/ambulance 
 

114 - Andet  

Hvis det ikke haster her-og-nu, fx hvis du kommer hjem og ser 

at der har været indbrud 
 

Vagtcentralen i Rødovre/Albertslund 

43 86 14 48  
 

Vores lokalpoliti - Københavns Vestegn 

72 58 74 14  

Gitte L. Dalskov (Fagkoordinator). Gitte kan hurtigt kontakte 

vores ”egne” lokalpolitifolk: Ole B. Hovøre & Sonny S. Singh 
 

Ballerup Vagtkorps 

44 77 34 34  

Hvis du oplever optakt til hærværk eller ”uro” omkring skolen 

eller andre institutioner 
 

Du er også meget velkommen til at kontakte SSP-samarbejdet 

eller Ungerådgivningens opsøgende Team, hvis du fx gennem 

noget tid oplever grupperinger af unge, som med deres adfærd 

skaber en atmosfære af utryghed og uro: 
 

72309571 Linda Liebst Nielsen, SSP konsulent (lin4@balk.dk) 

44773205 Erik Hansen, Afsnitsleder Ungeindsatser eha@balk.dk) 

 

Kontakt også gerne din foreningsformand/beboerrepræsentant, 

som har fået direkte mobilnummer til vores ”politibasser”, Ole 

og Sonny, så der hurtigt kan følges op på problemets omfang.  

mailto:lin4@balk.dk
mailto:eha@balk.dk
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Katinka var vinderen i lodtrækning om udfyldte 

børneside til familiespisning i august 2019 

Lokal kunstner udstiller i Egebjerg  

Af: Thomas Therkildsen, Rydtoften  

Egebjerg Pizzabar på Egebjergvej har i 

øjeblikket et lille udvalg af malerier af 

Laurits B. Therkildsen, som også bor i 

lokalområdet, hængende. 

 

Laurits har tegnet og malet de seneste 

år sideløbende med sin uddannelse på 

Produktionsskole og på Voksenunder-

visningscenteret AFUK på Vesterbro.  

 

Til januar begynder han et kursus på 

Holbæk Kunsthøjskole med fokus på  

 

tegning og kunstneriske fag. 

 

Laurits’ malerier er kendetegnet ved en 

spøjs og overraskende stil med en blan-

ding af graffiti og streetart. Man kan selv 

få et kig, når man henter sin pizza. Ma-

lerierne er til salg, og Laurits foretager 

også bestillingsarbejde, hvis man har 

brug for et friskt pust til sine vægge. 

Laurits Therkildsen med et lille udvalg af sin kunst. Foto: Thomas Therkildsen 
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Nyttige tlf.numre i Egebjerg 

Fællesvirket 

Therese Hedal  2088 9889 

Kirsten Christiansen 2812 7200 
 

Børnehuse 

Vuggestuen Sydpolen 4477 1606 

Børnehaven Nordpolen 4477 1621 

Ved Skoven   4477 1891 

Valhalla i skoven  4477 3526 
 

Skovvejens Skole 

Afdeling Egebjerg  4477 3370 

BFO Egebjerg  4477 1710 

Afdeling Højager  4477 3640 

BFO Højager  4477 2526 

UU-vejleder , Egebjerg 4016 1242 

Tandklinik   4477 3890 
 

Klub Ballerup Nord 

Byggelegepl. Rosendal 4477 1718 

Fritids– og ungdoms- 

klubben Nordbuen 4477 2077 

Fritids– og ungdoms- 

klubben Lundegården 4477 2565 

 
 

Plejecenter Egely 

Plejecenter Egely  4477 3095 

    4477 3400 

Andre skoler/institutioner 

Hareskovens Lilleskole 44988210 

Kasperskolen  4477 6261 

Borupgaard Gym.  4465 6622 

Talent 10, Ballerup10.kl. 3388 0300 

NEXT   3888 0000 
 

 

Ballerup Kommune 

Ballerup Kommune 4477 2000 

Ballerup Familiehus 4477 2177 

Jobcenter Ballerup 4477 6500 

Brydehuset   4477 3737 
   

Politi og vagt 

Vestegnens politi  4386 1448 

Ballerup Vagtkorps 4477 3434 
 

Vestforbrænding 

Tømning af sorteringscontainere 

og varme og affald 7025 7060 

Ballerup Genbrugs- 

Station   7022 4010 

Værløse Genbrugs- 

Station   7022 4010 

Herunder finder du nogle nyttige telefon-
numre, som du måske kan få brug for i 
din dagligdag.  
 
Hvis du synes, at der mangler nogle insti-
tutioner eller numre, er du meget vel-
kommen til at melde det tilbage til os i 
redaktionen. 
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Aktiviteter i Egebjerg 

Vi følger coronasmitten som resten af verden, og alle arran-

gementer er aflyst resten af  2020.  

 

 

Check på https://egebjergklubben.dk/ for aktuel status på aktiviteter i Egebjerg Fæl-
leshus. Pas på hinanden derude!  

https://egebjergklubben.dk/
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