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Har du en historie til Egebjergbladet?
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.

DEADLINE
til næste blad:
7. maj 2021

Annoncering i bladet
Hvis du er interesseret i at annoncere i
bladet, så send en mail til:
bladet@egebjergklubben.dk
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Charlotte Holtermann

Egebjerg Sportsklub

Formand: Dan Bartholdy;
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Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
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Distribution:
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fnuggertess@gmail.com

Tryk:
JT Gruppen

E-mail Egebjergklubben:
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Frank Damgaard
Erik Pedersen
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Daniel Ravnsgård
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Egebjergklubben

Forsidefoto:
Charlotte Holtermann
Bagsidefoto:
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Egebjergbladet udgives i fællesskab af Egebjergklubben og Fællesvirket og uddeles i Egebjerg Bykvarter og de villakvarterer, som er medlem af Egebjergklubben. Skribenternes synspunkter deles ikke nødvendigvis af udgiverne.

Side 2

Egebjergbladet

Leder
Så kommer foråret så småt snigende.
Ungerne får lov at komme i skole lidt
ad gangen. Håbet spirer om kap med de
små planter i haven: Måske forsvinder
det dér corona snart så meget, at vi
igen kan komme ud sammen - og ikke
mindst mødes til fælles arrangementer.
Rundt omkring i Egebjerg bliver huse
sat til salg, og de bliver revet væk med
lynets hast. Vi har fået en masse nye
naboer, og vi glæder os til at møde dem
(og altså jer) og byde dem velkommen i
det fællesskab, som vi har.
Det er også en tid, hvor mange af de
ældre beboere her fra området siger
farvel og går bort. Der er afsked til
flere her i bladet, og mange må tage
afsked med gode, lange venskaber og
naboskaber.
Livet går, og nye flytter ind og skriver
videre på historien.
Og det er ikke kun huse, der skifter
hænder, som får nye beboere til kvarte-

ret. Der er også planer om byggerier
forskellige steder. To af byggerierne har
vi skrevet lidt om her i bladet: Seniorboliger på Skovmarken, der er en drøm
startet af en lokal mand, og byggeri på
Egebjerg Bygade, der ikke helt på samme måde har så god kontakt med de
lokale.
Alt i alt begynder Egebjerg at vågne
efter en usædvanlig vinter i isolationens
og måske også ensomhedens tegn.
Forhåbentligt vil vi få mulighed for at
hilse på hinanden snart igen - måske i
Fælleshaven, hvor vi kan få en snak om
hønsehold, økologiske hobby-afgrøder
og giftfri haver.
Måske i Fælleshuset, hvor Egebjergklubben glæder sig til at dække op til fællesspisning, sang og krea-aftener. Måske i
Fællesvirket, hvor der er god plads til
nye idéer og friske kræfter.
Vi glæder os til lysere tider.

Venlig hilsen
Mette Herold Pedersen
Redaktør, Egebjergbladet
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Nybyg på Bygaden - uden inddragelse

Foto: Taget og delt i facebookgruppen ”Egebjerg, Ballerup” af Tenna Rosenmai Stockfleth
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Den lille græsplæne over for Tårnsøen
er blevet til en byggeplads, og forbipasserende har stillet sig selv det oplagte
spørgsmål: ”Hvad skal der til at ske
her?”. Spørgsmålet blev også delt ved
gadekæret (aka Facebooksiden Egebjerg,
Ballerup), og så kom der gang i debatten.
For hvad er det egentligt, der sker?
Det korte svare er: Der bygges en treetagers ejendom i samme højde som
nabohuset, hvor frisøren Selvig holder

til. Med tiden vil der flytte seks nye familier ind.
Svaret giver naturligt nok anledning til en
række kommentarer og nye spørgsmål.
Det hele kan læses på facebook, men
debatten er for vigtig til at ryge længere
ned i nyhedsstrømmen og videre ud i
glemslen. Derfor gengives dele af indholdet og de forskellige vinkler her. Samtidig må jeg skynde mig at tilføje, at alle
tillagte bemærkninger står for egen regSide 5
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ning, bare så det er på plads.
Lys, luft og grønne frimærker
”Hvad bruger du den græsplæne til?”,
spørger kommunalpolitiker Hella Hardø
Tiedemann (A), der svarer flittigt på
mange af kommentarerne i tråden, og
sammen med Charlotte Holtermann (A)
er kommunalpolitikernes stemme med i
den livlige debat.
”Jeg bruger den til at føle, at jeg ikke bor i
et beton- og asfalthelvede, jeg bruger den til
et sted, hvor jeg kan nyde at se ænderne
søge hen for at spise mad og momentvis
standse biltrafikken, hvor græsset bryder
med den langstrakte bygningsmasse langs
Egebjerg Bygade. Jeg nyder mælkebøtterne
og muligheder for at se børn løbe omkring
og lege i græsset og på stenene. Det er
eksempler på, hvad jeg bruger den til? Andre synes sikkert noget andet.”, svarer
Jonas Søndergaard.

Og på reaktionerne ser det ud til, at han
rammer ret godt, hvad de fleste egentligt synes, de bruger den til: Lys, luft og
pause for bygninger. Måske ser man
pletten, når man er til frisør, måske får
hunden lidt luft, og måske er det ikke
den smukkeste græsplet. Men som helhed skaber pletten variation og udsyn
fra stien langs skolen til den sø, der vel
egentligt også ligger og slet ikke bruges
til noget. Ud over at være et herligt afbræk.
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Plads til flere i et godt område
Ballerups kommunalbestyrelse prioriterer at få flere folk til fællesskabet. Det
giver flere penge i kommunekassen og
kommer på den måde flere mennesker
til gode i sidste ende i form af velfærd,
når der ryger flere skattekroner i kommunekassen.
Og hvis der ikke engang var nogle, der
byggede Egebjerg Bykvarter, så havde
mange slet ikke set problemet – for så
var de her ikke. Dengang for længe siden
var villakvartererne på den anden side af
Nordbuen også utilfredse.

Er vi ikke nødt til at gå foran og bygge
steder at bo til folk? Er det ikke bare
fordi, at ingen kan lide forandringer? Og
er der ikke rigeligt med grønt uden om
Egebjerg til at stille sulten efter frisk luft
og natur?
P-pladser og manglende høring
Med til historien hører det store
spørgsmål om parkeringspladser. Bykvarteret har gennem de seneste år haft
udfordringer med at finde pladser til det
stigende antal biler. Det er irriterende
for beboere, gæster og butikker.
Den ballade har lokalpolitikerne reageret på, og der er heldigvis kommet ændringer i lokalplanen, der nu kræver, at
der etableres to p-pladser ved nye boliger. Men det bliver der dispenseret fra,
netop nu, da der kommer nye boliger.
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Der kommer altså kun én ny plads pr.
bolig. Så parkeringssituationen vil blive
endnu mere tilspidset – også efter at
byggeriet er færdigt og har frigivet de ppladser, som netop nu bliver optaget til
byggearbejdet.
Processen har desuden været helt uden
nabohøring, og det skuffer ikke mindst
frisøren og nærmeste nabo Charlotte
Selvig: ”En advokat med speciale i forvaltningsret kalder det meget mærkeligt og
kreativt og har vurderet, at der er grundlag
for at klage. Ovenstående [forløbet med
dispensation, red.] har været forelagt vores grundejerforening, som har vurderet, at
de ikke havde pengene til at køre en klagesag via advokaten, så de har rettet kontakt
til Ballerup Kommune over flere omgange i
håb om, at man af frivillighedens vej ville
annullere salget eller finde en løsning på

parkeringsproblematikken. Dette har Ballerup Kommune ikke ville ændre.”
”Det minder meget om sognepolitik når det
er værst, hvor alle regler og løfter bliver
tilsidesat, for at sikre egne interesser og
ikke borgernes. ’Mor er ikke sur, mor er
skuffet’”, afslutter Charlotte Selvig.
Kan flere steder sælges fra?
Nogle tænker: Først tårnede Teglvangen
sig op og fjernede udsigten til skoven, nu
bygges der op, så kigget til Tårnsøen
bliver spærret. Skal vi være bange for,
hvad det næste bliver?

Lokalplanen fra 2014 beskriver både
området, som Teglvangen blev bygget
på, og den lille plæne ved Tårnsøen som
mulige byggegrunde. Derfor kan kommunen med rette sige, at naboer godt

De kommende boliger vil tage en del af det luftige udsyn i gadebilledet. Foto: Charlotte Holtermann
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VIL DU LEJE
EGEBJERG FÆLLESHUS?
Reserver 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 hjemmeside 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.

EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk
post@egebjergfaelleshus.dk
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har været klar over muligheden i god tid.
Og der er ikke så mange arealer tilbage.
Så medmindre lokalplanen bliver ændret,
skal vi ikke være bange for, at søen bliver udloddet til husbåde, eller børnenes
basketbane omlagt til etagebyggeri.
Politikere, lyt til os, der bor her
Luft og lethed er det, som Egebjerg kan.
Det er det, som vi valgte til, da vi flyttede fra Frederiksberg, Østerbro eller
andre steder i hovedstaden. Der er bebygget tungt, og vi holdt egentlig af let
vej til butikker, caféer, liv og kulturrigdom, men vi længtes efter mere lys og
luft. Derfor flyttede vi. Og derfor bliver
vi nervøse, når vi ser først Teglvangen
spærre for udsynet til skoven og derefter hører om op til 12 meter høje bygninger, der spærrer for vores udsyn. Vi
bliver bekymrede for, om store bygninger tager luften fra os, for måske var
byttet så alligevel ikke helt det rigtige?
Egebjerg er ikke central hovedstad, det
er længsel mod natur og grønne områder uden at give helt slip på fornemmelsen af by. Og vi kan godt lide at se naturen mellem bygninger og ikke kun, når vi
går i skoven. Det er forskellen på at
have et kosteskab som toilet og så at
have et badeværelse, hvor vi kan dreje
rundt om os selv, når vi står foran spejlet. Vi bruger luften, græsset og åndehullerne til at få vejret og nyde alt det, der
ikke nødvendigvis kan udnyttes.

Om det er græsplænen, der er bevaringsværdig, eller om den blot er symbol
for noget meget vigtigt, er måske et
spørgsmål om tolkning, og om hvor berørt man bliver. Men på et tidspunkt vil
man have bygget charmen ud af området, ud af Egebjerg og ud af Ballerups
mindre bydele. Måske ikke med et enkelt lufthul, men på et tidspunkt er det
nok. Så har vi nået mætningspunktet, og
så tiltrækker kvarteret ikke længere
familier, der er på udkig efter et godt
område. Så flytter vi til andre steder,
hvor kvarterene (stadig) har charme.
Det er væsentligt, at vi ytrer os, og at vi
bliver lyttet til som naboer, der bor og
trives i området, hvis man vil blive ved
med at have et ”attraktivt område”. Og
mange af os naboer fortæller lige nu, at
mætningspunktet snart er ved at være
nået. Vi føler os ikke dumme, forandringsforskrækkede eller uden visioner
for fremtiden, vi føler os derimod ansvarlige og demokratiske, når vi fortæller, at der skal være omtanke, når fælles
lufthuller og natur bliver forvandlet til
boligbyggeri. Vi må insistere på at se
helheden. For det er næsten umuligt at
lave om igen.
Lad os håbe, at vi har valgt politikere,
der vælger at lytte i stedet for at beslutte noget uden om os. For vi skaber
fremtidens by sammen. Ikke?
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Mobildækning i Egebjerg
Af: Frank Damgaard, Kastebjergvej

Generelt er der i Egebjergområdet
godt signal til mobiltelefoner og
mobil bredbånd.
Nogle steder i Udbakken ligger lavt
og lidt i ”skygge” af masterne på
enten Hareskov Station eller Sortemosevej/Hækmosen (bygningen ved
Fransk Spisehus). På disse master
har alle tre mobilselskaber antenner. En af ulemperne ved et svagt
mobilsignal er, at telefonen ofte
laver netværkssøgning for at finde
en bedre sendemast, og dette bruger hver gang strøm og aflader batteriet.
Hidtil har mobilabonnenter, der
anvendte netværket fra TT (TeliaTelenor), haft en fordel i Udbakken,
da TT har haft en mobilmast ved
Digevænget/Sortemosevej, som gav
god dækning i Udbakken.
Desværre er den mast over efteråret/vinteren blevet fjernet, så nu
dækkes området kun af masten ved
Hareskov Station eller Sortemosevej/Hækmosen. Gittermasten ved
Digevænget pyntede nu heller ikke.
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Øverst: Før (billede fra google) og nederst: Efter (marts
2021), Frank Damgaard.
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Kortet over mobilmaster i Egebjerg er blevet
opdateret. Vi har tre
forskellige mobilnetværk,
TDC, Telia/Telenor (TT)
og 3. Disse er noteret på
kortet.
Som det ses, er der her i
Egebjerg ikke langt til en
mobilmast.
Kortet kan fx bruges til
at vælge det bedste vindue for at placere routeren til mobilt bredbånd.
Kortet kan også findes
på egebjergklubben.dk/
net

Nekrolog
Egebjergvang har i januar mistet sin kunstner; Søren Skovgaard, der efter 3 års
kræftsygdom har fået fred.
Søren har fremstillet de tre træfigurer i ankomsthallen i vores fælleshus Teglværket,
og han har sat sit præg på såvel familiens egen som andres haver i Egebjergvang.
Søren var i en årrække medlem af afdelingsbestyrelsen, og han deltog her med sin
store faglige viden såvel inden for natur som bygninger. Søren var vellidt, og han var
også en god kammerat.
Af Gert Melgaard - Formand for Afdelingsbestyrelsen i Egebjergvang.
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Lav din egen dyre-rute
Hej alle friske mennesker i Egebjerg.
Vil I være med i en leg? Man får frisk luft,
skal være lidt kreativ og får set sit nærmiljø! Det er hele tre gode ting på én
gang.
Det foregår således:
1) Gå ind på hjemmesiden loeberute.dk
(eller andet program til ruteoptegning)
2) Tryk på: ’opmål rute’.
3) Lav nu en rute rundt i Egebjerg og
omegn, som ligner et dyr! Brug områdets stier og veje. Rutens længde,
og hvilket dyr der tegnes, er helt
frivilligt. Her har vi forsøgt os med
en hest (2 kilometer). Tag et screenshot af ruten. Brug evt. programmet
“klippeværktøj”, som ligger på computeren.

4) Så er det på med skoene og jakken
og ud på ruten. Den kan gås, cykles
eller løbes helt afhængig af, hvad man
bedst kan lide, og hvor lang den er.
Man kan gøre det alene, med sin
hund eller som familie.
5) Tag tre billeder af dine omgivelser
undervejs, gerne inklusiv deltagerne i
turen på billedet, men det er ikke et
krav.
6) Send et billede af ruten og de tre
billeder fra turen til:
bladet@egebjergklubben.dk
Den mest kreative rute vil blive vist i
næste nummer af Egebjergbladet sammen med de tilsendte fotos. Vi håber I
vil lege med.
Med venlig hilsen Egebjergklubben
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Lokal ophavsmand til nye seniorboliger
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

For nogle år siden fik en lokal Egebjergborger den gode idé at etablere en række seniorboliger her i Egebjerg.
Manden hed Jørn Simonsen, og han
stod over for at skulle sælge sit hus for
at flytte i noget mindre sammen med
hustruen. Med udsigt til at skulle forlade
det lille hyggelige nærområde, som havde dannet ramme for deres liv i flere
årtier, blev idéen til, for ingen af de to
havde lyst til at forlade Egebjerg.
Tanken var, at man kunne flytte i noget
mindre i form af et seniorfællesskab,

hvor man stadig havde sin egen bolig,
men samtidig også havde mulighed for
at mødes med andre ligesindede, som
også valgte fællesskabet til. Og hvad ville
være mere perfekt end at kombinere
det kendte nærområde med et seniorfællesskab.
Kontakten til entreprenør og kommunen blev etableret, idéen fremlagt, byggegrund udpeget, en ny lokalplan udformet, sendt i høring og vedtaget, og resten er historie.
I løbet af vinteren er det derfor nok

Projekttegninger af de kommende seniorboliger, Skovmarken. Illustration: Nybolig.dk
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Øverst: Fundament, december 2020. Nederst: Samme sted, marts 2021. Foto: CH
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ikke gået nogle Egebjergborgere forbi,
at byggeriet af Seniorboligerne Skovmarken er påbegyndt og ret hurtigt
skrider fremad.
Selve husene er ultraenergivenlige med
luft-til-vand varmepumpe, gulvvarme og
ventilationsanlæg i hele boligen. Når
boligerne står færdige, vil de få energimærket A2020. Dette energimærke
betyder, at man har med et lavenergihus at gøre, som opfylder kravene for
Bygningsreglement 2020 vedrørende
lavt energiforbrug.
I den kommende ejerforening, som allerede er døbt Skovmarken, er det et
krav, at minimum én person i husstanden skal være fyldt 50 år, for at kunne
erhverve sig en bolig, og derudover vil
alle boligejerne være forpligtet til at
være med i grundejerforeningen.

parkere ved de nye boliger. Derfor skal
det eksisterende sving på Skotteparken
omdannes til et trebenet kryds. I byggeprojektet indgår altså også etablering af
både den nye vej samt omlægning af det
nuværende fortov samt cykelsti. Først
når dette er på plads, må indflytning i
boligerne finde sted.
Byggeriet af de 12 seniorboliger på
Skovmarken forløber planmæssigt og
forventes at stå færdige i løbet af sommeren 2021.
Jørn Simonsen nåede desværre ikke selv
at opleve byggeriet eller at se sin drøm
blive til virkelighed. Han afgik ved døden d. 4. december 2019 blot 71 år
gammel. Men hans minde vil leve videre.

Med i købet af en seniorbolig følger
også et fælleshus, som skal danne rammen om hygge, nærvær, sociale sammenkomster og alt det andet, som er
en del af det at flytte i et seniorboligfællesskab. Derudover bliver der lagt
vægt på gode materialer, udsyn mellem
alle boliger og lave hække.

Det nye boligområde kommer til at
indbefatte en lettere forøget trafik, og
det kræver selvfølgelig, at vejforløbet
ændres, for at man kan køre ind og

Jørn Simonsen. Foto: Privat
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Bortløben kat
Af: Lise Grunwald, Egebjergvej

var en kort fornøjelse, for vi har kun set
hende flygtigt en gang siden. Så hvis
nogen har set hende eller passer på
hende, er vi glade.

Nytårsmorgen 31. december 2020 så vi
vores MisMis for sidste gang, troede
vi.

12. marts 2021 stod hun pludselig udenfor, da vi kom hjem sent. Hun fik lidt
mad, og vi var glade. Selvom hun er
næsten 13 år, troede vi, at hun lå et
eller andet sted og var.........!

Hun kom selv til os ud af det blå for 1011år siden som en kat, der har haft det
hårdt. Hun fødte killinger kort efter, og
vi beholdt den ene, Kalo, som desværre
måtte aflives et par år efter pga. sygdom.

SÅ, hvis nogen har set hende vil vi blive
glade for at vide, at hun har det godt.
Lise Grunwald
Egebjergvej 65
20723528

Vi var glade for at se hende, men det
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Høns i haven?
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

Går du med en lille spirende drøm i
maven om at anskaffe dig et mindre
hønsehold, så er denne drøm måske
ikke så langt fra at gå i opfyldelse. Der er
dog nogle regler, du skal være opmærksom på i forhold til anskaffelse af høns
og alt det, der følger med: hønsehus,
dyrevelfærd, antal høns, foder, gødning,
registrering mm.
Høns skal have det godt. Det gælder,
uanset om de holdes som hobbydyr,
eller om der er tale om egentlige landbrug. Det betyder, at dine høns skal
behandles omsorgsfuldt, så de ikke udsættes for smerte, lidelse og angst.
Når man holder høns, skal man sørge
for foder, vand, pasning og et hus til
dyrene. Rum eller arealer, hvor dine
høns holdes, skal indrettes på en sådan
måde, at deres behov tilgodeses. Det
skal herunder sikres, at hønsene har den
fornødne bevægelsesfrihed; også når de
spiser, drikker eller hviler sig, da der
ellers kan opstå stress blandt individerne. Høns lever i en stærkt hieraki, hvor
pladsmangel kan gøre livet meget surt
for den høne, der er lavest i hakkeordenen.
Dine høns skal endvidere sikres mod
vejr og vind, hvorfor de skal have adgang

Startpakke inkl. høns fra hønsegården.dk
til et rum i læ og fast tag eller overdækning. I dyreværnsloven er der fastsat en
række generelle bestemmelser for dyrevelfærd, som skal overholdes, uanset
under hvilken form man holder dyr. Det
kan derfor være en god idé at sætte sig
ind i denne, inden man går i gang med
den videre planlægning.
Forbud mod at fodre høns med køkkenaffald
Det er forbudt at fodre høns med madaffald, fordi der kan være en risiko for,
at man overfører smitsomme dyresygdomme fra madaffaldet til dine høns.
Andre sygdomme, fx salmonella- og
campylobacter-infektioner, kan også
overføres til dine høns, hvis du fodrer
med køkken- og madaffald.
Regulativ om ikke-erhvervsmæs-sige
dyrehold i Ballerup
Ballerup Kommunalbestyrelse har, for at
nedbringe nabogener, valgt at fastlægge
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en bestemt maksimal størrelse for visse
dyrehold. Reglerne er udformet, så lugtog støjgener erfaringsmæssigt undgås.
Reglerne gælder i byzoneområder med
overvejende samlet bebyggelse, hvor
der ikke i forvejen er fastsat regulerende bestemmelser i tinglyste deklarationer eller i byplanvedtægter og lokalplaner. Og herunder hører Egebjergområdet.
Hønsehus - og gård skal opføres mindst
2,5 meter fra naboskel. Hønsehus skal
sikres mod indtrængning af rotter. Inden opførelse af hønsehus kan det være
nødvendigt at tage hensyn til bestemmelserne i Bygningsreglementet. Derfor
er det en god idé at søge råd hos kommunen, inden man forgæves opfører et
hønsehus på sin grund.
For at mindske støj fra hønsebure skal
hønsene være lukket inde i et mørke-

lagt hønsehus fra solnedgang til kl.
07.00 alle dage. Bestanden må maksimalt være 10 høns og 1 hane. I perioden maj-november kan tillige accepteres kyllinger, indtil 2-3 måneders alder,
dog maksimalt 10 stk.
Rengøring af hønsehus og –gård skal
finde sted mindst 1 gang ugentlig, i øvrigt efter behov. Gødningen skal nedgraves eller bortskaffes gennem den
kommunale renovationsordning
(Kommunens affaldssække). Foder skal
opbevares i skadedyrssikre beholdere.
For at undgå eksempelvis rotter bør
beholdere hæves ca. 35 cm over terræn
og være ca. 60 cm dybe.
Medfører dyrehold, uanset at regulativet overholdes, væsentlige ulemper for
omgivelserne, kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod dyreholdet.

Nyttige links, hvis du overvejer at etablere et hønsehold i haven
På disse links kan du finde meget mere information om høns til hobbybrug, og
der er endda mulighed for at få færdige startpakker inkl. diverse hønseracer, hvis
du gerne vil nemt i gang med at holde høns i haven:
Racefjerkrae.dk
Hønsegården.dk
Vildmedhoens.dk
Foedevarestyrelsen.dk
Ballerup.dk/sites/default/files/regulativ_for_ikkeerhvervsmaessige_dyrehold_1993.pdf
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Det er hyggeligt med høns!
Af: Per Bo Jensen, Birkemosevej

Har du husket at lukke for hønsene? Det
er blevet sådan et hverdagsspørgsmål
herhjemme, efter at vi efterhånden har
fodret områdets rævebestand lidt rigeligt. Men efter et par hold af høns, har
vi så småt lært det, og vi har haft det
nuværende hold i halvandet års tid.
Men hvorfor dette besvær, når ræven
nu så gerne vil hjælpe med at spise
dem? Tjah, det er hyggeligt med høns i
haven, de er sjove og nysgerrige, spiser
rigtig meget af vores grøntaffald, og til
gengæld får vi god gødning til haven og
en masse dejlige æg.
Vi startede med at købe de første hold
høns på Midtsjælland, og købte både Isa
Brown, som er fremavlet til at lægge
masser af æg, og Skovhøns´. Fire i alt.

Efter to-tre uger begyndte de at lægge
æg til stor begejstring, og de gjorde det
til og med i de redekasser, vi havde
bygget til dem. Efterhånden blev det tre
-fire æg om dagen.
Hønsehuset er udhuset, som er blevet
tilbageerobret til hønsehus. Så sammen
med gode venner holdt vi en arbejdsdag
og fik ombygget udhuset og lavet en flot
hønsegård.
Men hønsene får også lov til at komme
ud i haven, de elsker at rode under
buskene og finde alle dræbersnegle æggene, og at spise græs. Men så skulle
hunden ud og gå tur, og det havde Mikkel luret, og så røg første hold høns,
snøft.

Hønsene hygger sig med at finde planter og orme i bedene. Foto: Per Bo Jensen
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Men vi var blevet så glade for at have
høns, så denne gang tog vi til Slagslunde
og købte fire igen. Og nu var der strenge instrukser om, at hønsene skulle ind
i hønsegården, inden vi eller hunden
forlod matriklen. Sidste skud på stammen i hønsegården er en Araucana, der
lægger æg med grøn skal.

Hønsene er ret hyggelige og nysgerrige.
Når vi går og laver noget i haven, vil de
meget gerne være med. Og det bedste
er, når komposten bliver ormstukket,
så får de deres del af de orm, der er, og
hopper også selv gerne ned i beholderen, hvis jeg er for nærig.
Men det bedste er jo at hente æggene
og at spise dem. Vi bilder os ind, at de
smager meget bedre end dem, vi køber
i butikkerne, og at blommen er meget
mere gul. Heldigvis lægger de tre-fire
æg om dagen hele året rundt, så vi går
sjældent ned på æg.
Om der er meget arbejde med at holde
høns? Det synes jeg ikke er slemt; der
bliver muget ud ca. en gang om ugen,
og så bliver der fyldt op med fuldfoder
og vand. De får et par håndfulde korn
et par gange om dagen, når vi kommer
ud til dem, og så alle grøntresterne fra
madlavningen.
Endelig har vi her i området dannet en
lille facebookgruppe, hvor vi handler
korn og foder ind sammen, og der har
endda sneget sig en familie ind der gerne vil have foder til deres grise. Sidste
indkøb var på 700 kg. i alt. Alt i alt ret
hyggeligt med høns.

Fotos: Per Bo Jensen
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Nekrolog

Af: Bodil Ringsmose - tidligere medlem i Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn og nu i
Egebjerg Senior Klub

Per og Flemming fotograferede alt, hvad
der var herude i Egebjerg; veje, huse,
gårde, master, søer, busser, når der
ellers kom nogen, og hvad de ellers
kunne finde på at fotografere.
Per var lærer på Stengårdsskolen i
Gladsaxe, hvor han opnåede af få en
fortjenstmedalje. Derudover var han
meget aktiv i diverse foreninger. Han
var blandt andet en del af menighedsrådet ved Stengårdskirken og var i mange
år i Kommunalbestyrelsen for Centrum
Demokraterne her i Ballerup. Han var
også medlem af Egebjerg seniorklub.
Foto fra Egebjergklubbens hjemmeside af Per W.
Johannesson.

Endnu en markant person er gået bort.
Per W. Johansson døde d. 22/1 2021
blot tre uger efter sin 85 års fødselsdag.
Per har boet i Egebjerg i rigtig mange
år.
Pers nabo fortæller, at Per og hans ti år
ældre bror Flemming flyttede med deres forældre herud på Bøndermosevej i
sommerhus. Så hun har kendt ham fra
han var 19 år. Først i tresserne byggede
de, som nogle af de første herude, et
helårshus.

Per var en meget vidende person og
yndede at fortælle ud af hans viden. Han
arrangerede foredrag, ture til forskellige kulturelle steder og meget andet.
I 1986 oprettede han sammen med
andre ligestillede Egebjerg-beboere
"Egebjerg kulturhistorisk forening".
Sammen har de udgivet en mængde
skrifter om det gamle Egebjerg og dens
personligheder. Desværre var der ikke
nok medlemmer i foreningen, som derfor blev nedlagt for nogle år siden.
Skrifterne og billederne lever heldigvis
endnu!
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Hareskoven
Af: Jesper From, Skotteparken

Hareskoven eller ifølge ældre stavemåde
”Harreskoven” er betegnelsen for et
større skovbælte i den nordvestlige udkant af Storkøbenhavn. Nogen ser det
som en samlet skov, andre opdeler skoven i Store Hareskov og Lille Hareskov,
som i øvrigt, set på et landkort i dag, er
nogenlunde lige store. Atter andre opdeler skoven i flere mindre områder:
Aldershvileskov, Bøndernes Hegn, Jonstrupvang, Egebjergene etc. De tilgrænsende skovområder længere mod nord
Ryget Skov, Nørreskoven og Frederiksdalskoven medregnes under tiden også
til Hareskoven. Derfor taler nogen om
et større sammenhængende område
under navnet Furesøskovene eller Farumskovene.

Skoven er en af de ældste skove i Danmark og stammer helt fra dengang da
skovene ved istidens slutning (ca. 10.000
f.kr.) som ny vegetationsform indvandrede til Danmark. De første skove i datidens Danmark, hvor klimaet var barsk
(en middeltemperatur i juli på 8-10 grader mod vore dages 16-18 grader), har
været åbne kratskove med relativt få
spredte træer. Det har hovedsageligt
været træarter som birk, røn, pil, ene,
bævreasp og fyr. Den slags skov er der
ikke mere tilbage af hverken i HareskoSide 30

ven eller andre steder i Danmark, da
vores klima de sidste par tusinde år som
bekendt har været meget mildere.

Når man ser bort fra de ekstreme klimaændringer (istider), der har været
inden for den seneste 1 million år af
Jordens historie, så har der i de mellemliggende perioder været mindre udsving i
klimaet og en vekslen mellem kulde- og
varmeperioder. Omkring år 6.000 f.kr.
indtrådte en sådan varmeperiode, hvor
middeltemperaturen i juli nærmede sig
14 grader. Det trængte birketræet i baggrunden og gav plads til en ny tættere
voksende skovtype med eg, lind og elm,
den såkaldte egeblandingsskov. Denne
skovtype ser man endnu flere steder i
Hareskoven. Det gælder særligt området
omkring Madsesbakke (den gamle galgebakke tilhørende Værløse), der ligger
mellem Skovlystvej og Skovvej og tæt på
den sti, der hedder Skelvej, men også i
den vestlige del af skoven i områderne
omkring Jonstrup finder man spor af det.
Her kan man se småbladet lind, som
menes at være det oprindelige lindetræ i
Danmark. Det gælder ikke parklind, som
er en senere importeret art. Lægger
man ikke alt for meget vægt på definitioner, kan man måske kalde disse steder i
Hareskoven for pletter af urskov.

Egebjergbladet

Regnvandskløft i Lille Harreskov tæt ved Skovlyst. Foto: Fra royalfree-databasen, JF Pictures.

På grund af de mange bakker, som blev
dannet ved istidens ophør, og den næringsfattige jord har der aldrig været
agerbrug af betydning i Hareskoven,
hvilket dog langt fra er ensbetydende
med, at det hele er urskov fri for menneskelig indgriben. For det første har
skoven været brugt af bøndernes kreaturer til græsning (husdyravl), derudover
har man hugget brænde til konstruktion
af huse, skibe og opvarmning af boliger.
Endelig har skoven været brugt som
jagtskov af de danske konger, hvilket har
betydet, at man i 15-1600-tallet har anlagt de jagtveje (brede stier), som skovens gæster benytter endnu i dag. I middelalderen og renæssancen strakte skoven sig meget længere sydpå til områderne omkring Herlev, Islev og Husum,
hvilket også fremgår af stednavne som
Skovlunde.

I 1700-tallet blev man opmærksom på, at
de danske skove var i en elendig forfatning. Samlet udgjorde de dengang omkring 2-3 % af vores areal mod de nuværende 7-8 %. Det er en udbredt myte, at
det hele skyldtes flådebyggeri og særligt
tabet af flåden til England i 1807. En lang
række af faktorer, som ovenfor beskrevet, der i århundreder havde påvirket de
danske skove, medvirkede til, at vi havde
små og truede skove. Man påbegyndte
derfor genopretningsprojekter, der bl.a.
indebar, at skovdrift og landbrug (husdyr
i skovene) skulle adskilles. De fleste af
de stendiger, man ser i Hareskoven, er
fra denne periode. Ét af de større ligger
langs Fægyden, der i dag er en asfalteret
landevej mellem Værløse og Hareskovby, men som navnet udtrykker oprindeligt en kreaturpassage. Længere tilbage i
tid i Middelalderen og Renæssancen var
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Bålpladsen ved gravhøjen. Foto: Fra royalfree-databasen, JF Pictures
det mere almindeligt at lave hegn af træ
eller markere skel med enkelte løse
større sten. I 1700-tallet begyndte man
også at lave kort over skovene og lave
en mere gennemtænkt og økologisk
plantagedrift baseret på planlægning af
skovhugst og ny beplantning.

pladser, et rostadion ved Bagsværd sø,
spejderhytter og kondistier og de seneste årtier tillige mountainbikestier og
shelters. Efterkrigstidens store infrastrukturprojekter har også sat sig deres
spor i form af store vejbyggerier som
Hillerødmotorvejen.

Frem til vore dage har Hareskoven
holdt sig som en blanding af produktionsskov (plantage) og små områder af
naturskov (urskov). Siden 1960’erne har
det rekreative element fyldt meget. Der
er blevet anlagt parkeringspladser, bål-

Det er planen i en række af opfølgende
artikler at gå mere i dybden med enkelte
emner såsom skovens kulturminder
(gravhøje, hulveje og rillesten), planter,
dyreliv m.m.

Side 33

Egebjergbladet

Side 34

Egebjergbladet

Ny sæson i Fælleshaven

Dronebillede af Fælleshaven. Foto: Birger Lund
Af: Per Bo Jensen, Birkemosevej

4. sæson i Fælleshaven Nordbuen er på
vej i gang. Hvis du har lyst til at være
med til at dyrke økologiske grøntsager i
fællesskab med en masse søde mennesker fra Egebjerg og omegn, så har vi en
dejlig fælleshave, hvor vi mødes typisk
en gang om ugen for at passe vores have. Derudover har vi nogle arbejdsdage,
fællesspisning og fælleshygge.
Du behøver ikke have den store viden
om havedyrkning, men det gør heller
ikke noget om du har. Vi dyrker haven
efter økologiske og ’ikke-grave’
principper.
Vi er mange fra det gamle Egebjerg og
nogle stykker fra det nye. Mange af os
har have i forvejen, men det er dejligt at
være fælles om at dyrke jorden, og hvad

fællesskabet nu ellers byder på.
Vi er omkring 20 husstande og spænder
vidt fra børnefamilier til vores
plantekyndige på 84. Vi er organiseret i
bedgrupper, der har ansvar for et vist
antal bede, men alle kan alle høste i alle
bede.
Har du eventuelt lyst til at få en lille
rundvisning, så kom og mød os i
Fælleshaven, som du finder for enden af
Birkemosevej. Vi har det første fællesmøde i weekenden d. 10.-11. april og vil
være glade for at vise rundt fra kl. ca.
13:30.
Kontakt os for mere information eller
følg med i den åbne Facebookgruppe
’Fælleshaven Nordbuen 1’ .
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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.
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MODNE KVINDER
Vi prøver igen med håb om, at der bliver åbnet op for lidt større forsamlinger. Vi har reserveret lokaler i Egebjerg Fælleshus tirsdag den 27. april
kl. 13.00. Der vil igen blive lidt smørrebrød, kaffe og lidt sødt.
Da vi i skrivende stund ikke kender forholdene i april og mener, at vi skal have
mulighed for mindst 20 deltagere, er det
stadigt usikkert, om det kan blive til
noget.

Bliver det til noget, er det samme procedure som før Coronaen.
Ønsker man at deltage, indbetales 100
kr. på MobilePay 21370992 (Ingrid
Madsen) senest den 19. april. Husk at
skrive jeres navn på betalingen.
Medbring selv drikkevarer til maden.
Der er ingen mulighed for køb på stedet.
Hilsen Ingrid

Husk at der er affaldsindsamlingsdage d. 17. og 18 april.
Se mere på affaldsindsamlingen.dk

En lille solskinshistorie!
Flere gange har jeg her i Egebjerg i vinter set et par, der gik og samlede skrald op.
Så i torsdags, da jeg gik på Skovlystvej, mødte jeg en dame med 3-4 plastikposer
fyldt med skrald. Jeg spurgte hende, om det var en organiseret skraldeindsamling.
Men nej, det var på eget initiativ.
Hun var så ked af at se skoven svinet til, og når hun så alligevel gik tur, kunne hun
jo lige så godt gøre lidt gavn. Det gav desuden motion, og se der; der lå en bradepande og en bageplade. Dem tog hun også med. Hvem smider dog sådan noget? Ja,
men er det ikke beundringsværdigt? Så hermed en stor tak og masser af ros til de
anonyme "Skraldemænd og –damer".
Men kære alle - så hold dog op med at smide affald i naturen!
Hilsen Bodil Ringsmose
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Nyttige tlf.numre i Egebjerg
Herunder finder du nogle nyttige telefonnumre, som du måske kan få brug for i
din dagligdag.
Hvis du synes, at der mangler nogle institutioner eller numre, er du meget velkommen til at melde det tilbage til os i
redaktionen.
Fællesvirket
Therese Hedal
Kirsten Christiansen

2088 9889
2812 7200

Børnehuse
Vuggestuen Sydpolen
Børnehaven Nordpolen
Ved Skoven
Valhalla i skoven

4477 1606
4477 1621
4477 1891
4477 3526

Skovvejens Skole
Afdeling Egebjerg
BFO Egebjerg
Afdeling Højager
BFO Højager
UU-vejleder, Egebjerg
Tandklinik

4477 3370
4477 1710
4477 3640
4477 2526
4016 1242
4477 3890

Klub Ballerup Nord
Byggelegepl. Rosendal 4477 1718
Fritids– og ungdomsklubben Nordbuen
4477 2077
Fritids– og ungdomsklubben Lundegården 4477 2565
Plejecenter Egely
Plejecenter Egely
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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
Ballerup Familiehus
Jobcenter Ballerup
Brydehuset

4477 2000
4477 2177
4477 6500
4477 3737

Politi og vagt
Vestegnens politi
Ballerup Vagtkorps

4386 1448
4477 3434

Vestforbrænding
Tømning af sorteringscontainere
og varme og affald
7025 7060
Ballerup GenbrugsStation
7022 4010
Værløse GenbrugsStation
7022 4010
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Aktiviteter i Egebjerg
Vi følger coronasmitten som resten af verden, og alle arrangementer
er som minimum aflyst indtil den 5. april 2021.

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