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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:
5. august 2022

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

Størrelse
h x b [mm]

Pris

Kvartside

87 x 58,5

220 kr.
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87 x 122
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Helside

180 x 122

550 kr.
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Leder
Af: Charlotte Holtermann
Mange af os har nok på et eller andet tidspunkt i vores liv prøvet at engagere os i
frivilligt arbejde, enten fordi vores børn var
en del af en forening, eller fordi vi selv var.
Men hvorfor engagerer folk sig i noget, der
er ulønnet, og som tager rigtig meget af ens
tid? Det er der nok ikke et entydigt svar på,
men som regel drives frivillige af tilfredsstillelsen i at være noget for nogle andre, at
kunne give noget tilbage til lokalsamfundet
og at være en del af et fællesskab.
I efteråret 2015 valgte jeg at sige ja tak til at
være redaktør på det daværende Egeblad,
som Fællesvirket udgav. Jeg sagde ja tak,
fordi den forhenværende redaktør, Søren
D. Andersen, valgte at trække sig, og fordi
jeg da syntes, at vi fortsat skulle have et
beboerblad i Bykvarteret, når nu villakvarteret havde deres blad, Egebjergbladet.
Jeg har i alle de år, jeg har boet i Egebjerg,
syntes, at det var lidt fjollet, at der skulle
være to beboerblade i så lille et område.
Hvorfor ikke slå os sammen? Hvorfor ikke
være fælles omkring den identitet vi har
som Egebjergborgere? Stor var derfor glæden for mit vedkommende, da Egebjergklubben, som udgiver Egebjergbladet, og Fællesvirket, som udgav Egebladet, endelig gik
sammen i sommeren 2020 og fusionerede
de to blade til ét. Siden da har vi været tre i
redaktionen, og bladet er udkommet hver
anden måned til stort set samtlige husstande
nord for den grønne kile (minus Klanparken
og vejene vest for Skovvej).

Vi, der sidder i Egebjergbladets redaktion,
arbejder frivilligt og bruger mange timer
årligt på redaktionsmøder, opsøgende arbejde, skrivning af historier, indhentning af
billeder, layout og korrekturlæsning. Og så
er der de andre frivillige, som koordinerer
annoncesalg og distribution af bladene til
næsten 2000 husstande. Det kræver sit og
tager en del af vores tid væk fra både familien og andre gøremål.
Nu har jeg været redaktør af et beboerblad
i 6½ år, og det har givet mig rigtig meget,
men jeg kan mærke, at jeg, pga. både mit job
som folkeskolelærer samt min plads i kommunalbestyrelsen, bliver nødt til at skære
ned på de frivillige aktiviteter, så der også
bliver tid til f.eks. ……. at lave ingenting!
Derfor har jeg for en måned siden trukket
mig fra redaktionsarbejdet, men vil ikke
afvise at bidrage med en artikel en gang
imellem i fremtiden.
Jeg vil gerne sige tak til Mette og Rikke for
deres store arbejde med vores lokale beboerblad, og jeg vil glæde mig til at åbne Egebjergbladet fremover, da jeg ved, at det er i
gode hænder.

Hav en dejlig sommer, Egebjerg.

Mange hilsener
Charlotte Holtermann
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VIL DU LEJE
EGEBJERG FÆLLESHUS?
Fælleshuset kan indtil videre kun
reserveres
via
e.mail
til:
post@egebjergfaelleshus.dk.
Se evt. mere på vores hjemmeside under ”Regler for leje”.

PRISER FOR LEJE:

Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag/helligdag
Fredag og lørdag
Lørdag og søndag
Fredag til 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:

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 tilsynsførende.
•

EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk
post@egebjergfaelleshus.dk
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Fjernvarme i Egebjerg? Overraskelser
fra informationsmødet
Af: Frank Damgaard, Kærvænget og Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Der er allerede fjernvarme i Egebjerg
Bykvarter. I kan bare ikke få adgang.
Det var den overraskende melding, da
Vestforbrændingen kom på et informationsmøde, som var usædvanligt godt
besøgt. Mødet omhandlede de planer
om at udrulle fjernvarme i vores område (og resten af kommunen), som Ballerup Kommune for tiden er ved at færdiggøre.
Et velbesøgt informationsmøde
Fællesvirket havde inviteret til informationsmødet om fjernvarme i Egebjerg.
Der var så mange tilmeldte, at mødet
flyttedes til Skovvejens skole.
Therese Hedal fra Fællesvirket indledte
med at byde velkommen og overlod
ordet til Charlotte Mejlshede fra Vestforbrændingen.
Der blev gennemgået en del praktiske
og tekniske emner og stillet mange
spørgsmål fra de fremmødte.
Oversete boliger i bykvarteret
Desværre kan beboere i Egebjerg Bykvarter ikke bruge den fjernvarme, der
er anlagt, da den er anlagt af selskabet
eon og er tilrettelagt til Ballerup Kom-

munes egne bygninger. ( osv.). Eon leverer varmen lokalt fra gaskraftvarmeanlæg til bl.a. skole, klub, plejecenter, store kommunale boligforeninger. Som
privat person er det hen ved dobbelt så
dyrt at komme på fjernvarmen fra eon,
hvis det overhovedet er muligt. Samtidig kan beboere i bykvarteret ikke få
tilskud til varmepumper—eller fjernvarme fra Vestforbrændingen, da begge
ordninger kræver, at der ikke allerede
er anlagt anden fjernvarme i området.
Det kan se ud til, at ejer– og andelsboligejerne er blevet glemt i kommunens
planer. Vestforbrændingen vil undersøge, om de kan få en aftale med eon,
eller om det alligevel er muligt at grave
egne rør. Men lige nu er området ikke
med i kommunens plan om (ny) fjernvarme.
Lange udsigter for villaerne
Villakvarterende er anderledes stillet,
da der ikke er fjernvarme i disse områder. Men det var nok mindre overraskende. Her var spørgsmålet noget om
tidshorisonten. Ikke mindst fra de beboere, der allerede har gasfyr, som
snart er pensionsmodne. Og det virker
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til, at man skal væbne sig med tålmodighed…

For i villakvartererne er der mange, der
har indlagt gas, da området er/var udlagt til gas (og dette står også i en del
lokalplaner samt i ældre varmeplaner
fra kommunen).
Men der er et stykke vej til, at der kan
graves fjernvarmerør i området, selvom
hovedfjernvarmerøret går lige forbi
Egebjerg.
Vestforbrændingen regner med inden
sommerferien at have en noget mere
detaljeret projektplan klar med omtrentlige to-års perioder for områder i
fase et og fase to.
Derefter skal kommunen have lavet og
vedtaget en mere detaljeret varmeplan
for området inkl. opdeling i områder.
Før det er på plads, kan Vestforbrænd-
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ingen ikke gå videre.
Når alt dette er på plads, vil Vestforbrændingen sende information til boligerne (også digital post) med mulighed
for at tilmelding.
Tidsfrister i planerne kan ændres og vil
afhænge af, hvornår entreprenører har
mandskab og tid, samt hvornår der kan
leveres udstyr og fjernvarmerør.
Der skal være nok interesse
Der bliver set på tilslutningsprocenten i
et område, før der graves. Det betyder,
at der gerne skal være mindst 50%, der
på forhånd tilkendegiver deres interesse, hvis der skal gøres klar til fjernvarme i et område. Der bliver ikke tvangstilslutning af fjernvarme, det har Vestforbrændingen heller ikke haft i andre
områder.

Egebjergbladet
Økonomien

kort og planer.

For et standardhus på 130 m2 er den
typiske varmeudgift med gas eller anden
varmekilde 12.000 kr./år.

Et midlertidigt gasfyr?

Tilslutning til fjernvarme vil ligge på ca.
15.000 kr. med op til 20 meter ind på
egen grund. Dertil kommer, at man
bestiller egen VVS-montør for tilslutning og montering af fjernvarme-unit.
Denne kan være med varmeveksler og/
eller med vandbeholder. Ofte ligger
denne udgift på 30-50.000 kr.
Vestforbrændingen arbejder også med
en løsning, hvor de tilbyder at levere
UNIT og montere dette for et årligt
beløb på f.eks. 4000 kr., dvs. for et
standardhus ender man på ca. 16.000
kr./år inkl. varmeudgiften.

Ikke tilskud til varmepumpe
Når et område endeligt er udpeget til
fjernvarmeområde, kan der ikke gives
tilskud til at opsætte varmepumpe. Derfor har boliger i bykvarteret ikke kunnet få tilskud til varmepumper, da området allerede er udlagt til fjernvarme,
selvom en del ikke kan få fjernvarme.

Vestforbrændingen undersøger muligheder for at udleje gasfyr mv. for dem,
der får et problem med ventetiden, da
mange har gamle fyr. der skal skiftes før
fjernvarmen kommer. Der er dog noget
juridisk, der skal afklares, da kommunale selskaber ikke må gå ind på områder
dækket af private firmaer.

Hvad består fjernvarmen af?
For tiden laves Vestforbrændingens
varme af ca. 7-8% gas, resten er fra
affald mv. Der planlægges også med
CO2 opsamling så varmeproduktionen
bliver helt CO2 neutral.
Mere fra informationsmødet
På facebook (Egebjerg-Ballerup) og på
http://egebjergklubben.dk vil der komme mere information med powerpoints
fra mødet.
Se også på https://www.vestfor.dk/ for
nyt om fjernvarme.

Hvis din nabo har fjernvarme
Boliger lige uden for de afmærkede
områder, men hvor nabo eller genbo er
med i området, kan kontakte Vestforbrændingen om at komme med. Områderne på kortet er lavet ud fra ældre
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Sommer i Ballerup på tandem
Af: Tove Krog, medlem af foreningen BHIC

Endnu en sommersæson i BHIC’s tandemafdeling er begyndt.

Prøv at komme forbi en mandag aften
og fornem, hvordan vi har det sammen.

BHIC betyder Ballerup Handicap Idræts
Club, og måske savner du en aktivitet
som at cykle en tur på tandem med
andre. Eller måske kender du andre
med et handicap, som savner hyggeligt
samvær, og som ikke har hørt om
BHIC?

Om vinteren mødes vi dog kun den
første mandag i hver måned og hygger
os sammen for at holde kontakt med
hinanden.

I sommerhalvåret mødes vi hver mandag aften fra kl. 18 til kl. 21 i BHIC’s
foreningslokale på Egebjerg Bygade
127A, hvor foreningens tandemer står
pudsede og klare.
Efter en dejlig cykeltur i Ballerups
smukke natur drikker vi kaffe sammen.

Men det er vigtigt, at man selv sørger
for en pilot. Måske er du visiteret til
kommunens ledsageordning, hvor DUOS tlf. 3634 7900 kan finde en pilot til
dig, eller måske har du en bekendt eller
et familiemedlem, som har lyst til at
være pilot for dig?
Du kan ringe til mig på tlf. 4497 4378
eller på 3011 4378 for at høre nærmere.
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Kæmpe Loppemarked 4. juni
Kom og gør en god handel på Buepladsen,
massere af boder med alverdens ting. Måske er der lige det, du står og mangler
eller har brug for.
Arrangementet finder sted på:

Buepladsen

Egebjerg Bygade 231
Lørdag 4/6-2022 kl. 10-15.
For mere info eller måske en stadeplads i
sidste øjeblik, find ”Egebjerg loppemarked
2022” på facebook og hold dig opdateret.
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Eventyret om Svanerne i Søen
Af: Mette Herold Pedersen

I de seneste år har svanerne i Tårnsøen
(også kendt som Netto-søen) forsøgt at
yngle. Hvert år har menneskenaboer
set til, mens æggene forsvandt ét efter
ét. Mange har grublet og funderet over,
hvordan svanerne kunne få hjælp til at
skabe nogle små, dunede efterkommere, der ikke havnede som rævens omelet.
I år har Svanerne lagt ni store, flotte
svaneæg. I mange uger fik de lov at ligge. Og flere har forsøgt at hjælpe naturen på vej.
Mysteriet om Hegnet
Det startede inden de to svaner havde
lagt æg. Et hegn stod pludseligt mellem
reden og nærmeste bred.
I starten troede nogle, at hegnet ville

blive til gene for svanerne. Men flere
påpegede, at hegnet nok rettere var til
gene for den ræv, der ofte går forbi og
ikke skyr lidt vand på poterne for at få
en bid æg.
Tårnsøen har i sommerperioden tendens til at tørre ud, hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med regn. Og i år har
foråret været usædvanlig tørt.
Så måske var hegnet det første, der
skulle til, for at ræven måtte luske slukøret hjem og lede efter åbne hønsehus i
stedet.
Nattens helt i gummistøvler
En aften slentrede to unge mennesker,
deres (sviger)mor og en stor hund
rundt om søen. Det var efterhånden
blevet mørkt, men ikke mørkere, end
de kunne se svanemor, der lå og ruede
på sine æg. Eller det vil sige nogle af
hendes æg. For to af æggene var trillet
ud af reden og lå nu og lokkede forbipasserende rovdyr.
Menneskeflokken syntes, det var synd
for æggene og for de kommende forældre. Men hvad kunne de gøre? Nok var
vandet meget lavt, og man kunne let nå
ud til æggende og måske lægge dem op
i varmen igen. Det var en god idé, mente de alle, og den unge mand løb hjem

Foto: Hegn ved svanereden, Gitte Kjær Grønbech
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og hentede et par gummistøvler til redningsaktionen. Der er jo ingen grund til
at få våde tæer, hvis man kan undgå det.

Nu ved alle, at svaner kan blive meget
hidsige, når noget farefuldt nærmer sig.
ikke mindst, når der er unger på vej. Så
det var med nogen forsigtighed og nok
også et tydeligt bankende hjerte, at den
unge mand iførte sig gummistøvler og
prøvende nærmede sig æggene uden for
reden.
Svanemor lå i reden, og svanefar svømmede tættere på den bestøvlede tobe-

nede, der langsomt kom tættere på de
forliste æg.
Forsigtigt samlede han det ene op. Med
sin telefon i den ene hånd og et stort
æg i den anden vovede han sig helt tæt
på reden. Begge svaneforældre så til,
men de hvæsede ikke, og de så mere
interesserede end fjendtlige ud.
Mere rolig—og lettere forundret over
de samarbejdsvillige kæmpefugle—
lykkedes det manden at mase æggene
ind under svanemor til de andre. Først
det ene og så det andet.
Redningsaktionen var lykkedes. Der var
ni æg i reden. De tre tobenede og den
gode trofaste firbenede slentrede hjem.
Hvordan gik det så til sidst?
Ja, først var der ni æg. Men så var der
syv, og så var der fire. Og flere naboer
holdt åndeløst øje med æggene. De
talte og noterede sig dato for æglægning. Regnede ud, hvornår æggene burde klække. Ventede og holdt øje.
Når bladet her er udkommet, så ved vi,
hvordan det hele endte… Men uanset,
hvordan det ender, så har der været
store udfordringer og flittige hjælpere—nøjagtigt som et rigtigt eventyr.

Foto: Tobias lægger æggene tilbage i reden
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SANKT HANS AFTEN I
EGEBJERG FÆLLESHUS
Grillen er tændt mellem kl. 17.00-19.00. og man skal selv medbringe
kød til grillen. Klubben sørger for pastasalat, salat, kartoffelsalat, flutes
og lidt gnavegrønt til børnene, som koster 10 kr. for børn og 20 kr. for
voksne ved tilmelding (senest 18. juni).
Tilmelding: Skriv til tilmeld@egebjergklubben.dk. Man modtager herefter et autosvar med link, hvor betalingsinfo vil fremgå. Man kan også
tilmelde sig med sms til tlf. 20 91 17 92 og betale
til Sankt Hans aften via mobilepay. I mail eller sms
skal man angive antal børn og voksne, der deltager.
Baren er åben så man kan købe drikkevarer til
voksne og børn.

Der tændes (et lille) bål kl. 19.00. Der er fælles
sang med Ole bagefter. Middags-arrangementet
er fortrinsvis for beboere der bor i grundejerforeningerne der hører til Egebjergklubben, men alle
er velkomne til bål og fællessang.
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Etablering af ny skov op mod Ring-4
Af: Aage Vinter, Pæremosevej (red. Mette Herold Pedersen)

Der er planer om at etablere sø og
skov i området ved Pæremosehavn,
Fælleshaven og Ring 4. En betænksom
nabo, der har fået kommunens nabohøring, mente, at det måske ville interessere flere I Egebjerg, at den slags er
undervejs.
Følgende er kommunens egen beskrivelse af projektet, som det kan læses i
naboorienteringen:

Beskrivelse af projektet:
I forbindelse med den politisk besluttede ”Borgere planter træer” samt TV2´s
landsindsamling ”Danmark planter træer” ønskes der opført en ny skov ved
Pæremosen, matrikelnummer 24c og
26bg Ballerup By, Ballerup. Arealet ligger i landzonen.

Skoven vil være på 2,3 HA og bestå af
blandingsskov med både nåle– og løvtræer samt trægrupper. Trævalget vil
fokusere på sorter, der tilgodeser insekter og fugle, og vil delvist bestå af
blomstrende træsorter.
Arealet vil i en periode være indhegnet
for at beskytte træerne fra skader forårsaget af rådyr og harer. Det er forventet, at hegnet kan nedtages efter 4
år.
Side 16

Skoven forventes opført med delvis
hjælp fra frivillige borgere og spejdere i
2 etaper: Første etape på matrikel 26bg
vest for grussti i maj 2022 og vil bestå
af større træer på 3-4 meter.
Anden etape på matrikelnummer 24c vil
blive gennemført i efteråret i 2022 og
vil være barrodsplanter str. 80-120,
som vil blive indhegnet. I dette område
vil der vedligeholdes ved 4 årlige klipninger.
Skoven er placeret med en respektafstand til nærmeste boliger, således at de
på intet tidspunkt i træets levetid vil
give skyggegener i haver, ligesom gående i området vil blive ledt væk fra parcellernes haver, så der ikke kommer
indsyn fra trampestier.
Vedlagt findes kort over den planlagte
skov (se til højre).

I forbindelse med projektet ønskes det
at etablere en mindre sø på 750 m2, til
gavn for bl.a. padderne i området. Søen
fremgår ligeledes af kortbilaget.
Der er i projektet taget højde for ledninger, der ligger nedgravet i området.

Egebjergbladet

Kort over den planlagte skov

1,8 HA skov inklusiv bryn
0,5 HA trægrupper
750 m2 sø
På området, der er skraveret med rødt, ligger der en ledning. Her kan der ikke plantes træer.
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Fritterens afslutning på
Skovvejens Skole Øst
Af: Pernille Høgh Helmann, Ågesdalsvej

Børnene som er ved at være færdige
med 3. klasse havde afslutning i
“Fritteren” på Skovvejens Skole Øst d.
28. April.

dans. Herefter var der ethjulet cykelshow, hvor otte piger deltog, og et par
veninder hjalp til med at give cykelartisterne deres show-rekvisitter.

Vejret var skønt og det var et flot og
velbesøgt arrangement.

For et år siden var der ikke rigtig nogen
i fritteren der kunne cykle på ethjulet
cykel, men det sidste år er det blevet
en udbredt dille, og fritteren har måtte
investere i flere og flere cykler for at
følge med efterspørgslen.

Det startede klokken 15.15, hvor 13
piger havde forberedt et danseshow;
musikken blæste ud af højttalerne og
pigerne gav den gas med deres flotte
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Herefter var der kaffe,
kage og saftevand til
alle fremmødte børn
og forældre, og klokken 16.30 var der grillpølser.
Alle kunne medbringe
en blomst, der blev
plantet i de udendørs
plantekasser. Børnene
var rigtig glade for afslutningen og alle fik
sagt fint farvel til de
søde pædagoger, der
har fulgt dem siden
skolestart.
Nu venter klub-livet i Klub Nord og
Rosendal.
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Forårsfrokost i Seniorklubben
Af: Erik Pedersen, Pæremosevej

Den 3. april blev
der afholdt forårsfrokost i Seniorklubben.
Kirsten Zeberg havde medbragt sin
harmonika og akkompagnerede, da
der var fællessang.
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Nye levesteder til småfugle ved
Ravnisvænge/Egekrogen
Af: Britt og Birgitte, Egekrogen

I år glæder vi os ekstra meget til, at
planterne er ved at springe ud på volden mellem Egekrogen og Ravnisvænge.
Der står nemlig 39 nye buske på volden, som giver nye gemmesteder for
fugle og smådyr.
Der har altid levet en masse småfugle
på volden. Men for nogle år siden, væltede flere af de gamle tjørne. Kan I huske det snevejr, hvor sneen lagde sig i
tykke lag på alle grenene, så det så helt

vidunderligt ud? Men kort efter kom
der regn, som gjorde sneen så tung, at
en del buske og træer væltede. Ikke kun
på volden, men i hele området.
Pludselig havde en del af de små sangfugle mistet nogle af deres gemmesteder og især deres æg blev et lettere
bytte for de skader, der bor i området.
Tjørne vokser langsomt, og derfor var
det nogle hurtigvoksende løvtræer, der
fik overhånd i de huller, der blev tilbage
i bevoksningen efter det voldsomt tunge snevejr. Med deres store blade, skyggede de, sådan at tjørnene og andre
buske havde svært ved at etablere sig
igen.
Samtidig begyndte hjortene at veksle fra
Hareskoven til området bag Cowboybyen på toppen af volden, så der opstod en lille sti. Under Coronanedlukningerne var flere og flere ude og
syntes det var spændende at bruge
hjortenes sti til gemmeleg, eventyrsti og
til sidst endda mountainbike.
Det gjorde det ekstra svært for krattet
at reetablere sig og de gode gamle gemmesteder for fuglene og andre smådyr
kom ikke bare tilbage igen.
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Derfor søgte vi vejledning hos kommunens naturvejleder, som kom forbi for
at se på området. Volden er nemlig
Ballerup Kommunes grund, da der under volden ligger en vandledning med
en diameter på ca. 2 meter. Denne
skulle kunne levere ferskvand til København, dengang Søndersø stadig var
drikkevandsreserve for København.
Naturvejlederen Michael Bach Fallesen
var enig i, at det vil være godt at få fortættet beplantningen på volden igen, for
at genoprette levestederne for småfugle
og smådyr.
Han sagde, at kommunen gerne ville
levere buske og småtræer til formålet
mod, at vi fra den tilstødende grundejerforening plantede dem. Det blev til
39 næsten 1,5 meter høje Syren, Cornel, Vedben og Kalkved. De blev leveret
inden jul og da datoen for arbejdsdagen,
hvor vi skulle plante dem, nærmede sig,
faldt der sne.

Alle buskene og de fine rødder var
dækket af et fint snelag, ligesom jorden
på volden var dækket af sne. Det gjorde
ikke arbejdet med at plante buskene
lettere. Men da jorden ikke var frossen
endnu, trodsede vi lidt glatføre og fik
buskene i jorden lige inden jul. Vi var
lidt spændte på, om planterne vil komme godt igennem vinteren.
Nu, hvor planterne er ved at springe
ud, kan vi se, at vores nye buske har

det fint. Nogle af dem viser allerede fine
gule blomster, på andre titter nogle små
grønne spirer frem.
Derudover har vi efter vejledning af
naturvejlederen etableret nogle kvashegne på volden, som han siger at smådyr godt kan lide som gemmesteder og
de vil derfor være gode for smådyrslivet på volden.
Vi er rigtig glade for, at kommunen har
støttet vores lille naturprojekt, og glæder os til flere blomster og farver, busk
med små bær til fuglene og mere smådyrsliv på volden.
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En rødhåret gæst
Af: Mette Herold Pedersen, med lån fra Anders Kofoed

Ræven er en kendt
gæst i villakvarterets
haver—det ved folk
med kaniner og høns
alt om. Her i foråret
har mange set og taget
billeder og videoer af
ræve i kvarteret.
Vi har spurgt biolog
Anders Kofoed, om
han kan fortælle os lidt
om ræven her i foråret, og han fortæller:
En tidlig parring giver
unger i slutningen af
februar og marts, og
ungerne er 100% afhængige af deres mor
for at holde varmen,
men også ved toiletbesøg.
Foto: Denne lille ven gæster ofte haven hos Erik Pedersen
De små kan ikke gå
på Pæremosevej.
udenfor og forrette
deres nødtørft, så mor
noget, for ræven er opportunist og
skifter bleen. Det gør hun med munden, og intet går til spilde på den måde. bevæbnet med et utroligt sanseapparat.
Lugtesansen, høresansen og følesansen
Derfor er hunnen helt afhængig af hannen, og hvis han sløser, får han tæsk. er i særklasse.
Hun er sur, træt og sulten. Han er unHan kan høre en mus bevæge sig under
derkuet og stresset, og man kan tydeligt dyb sne flere meter væk. Oveni besidse det, hvis man spotter ham i vinterder ræven et ekstra lille våben i kampen
halvåret. Han finder dog for det meste mod byttet. I snuden har han varmeSide 28
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sans, så han kan se de små fodspor,
som en lille, varm mus har efterladt på
den kolde sne.

En skål med kattemad går han heller
ikke af vejen for. Eller for den sags skyld
en skraldespand. Og enhver hønseejer

kender rævens ihærdige og snilde.
Men i maj måned er ungerne store og
leger selv udenfor, så der får han tid til
andre sysler. For eksempel at lege med
bolde og andre spændende sager.

Foto: Denne ræv har øjnet et par æbler på plænen hos Sussie Andersen. Hun fik en video
af scenen, og det er vildt at se ræven hapse først ét æble i munden og dernæst ét til. Det
virker næsten, som om den et øjeblik overvejer, om den også kan få bolden, der ses på
plænen lidt væk, med ovenikøbet. Men den nøjes med at markere (tisse på) den. Så kan
alle andre ræve vide, at dén bold ér taget.
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Fællesvirket: Vil I være med til mere?
Af: Amalie Paaske, medlem af Fællesvirket

I bestyrelsen i Fællesvirket arbejder vi i
øjeblikket med at etablere nogle arrangementer for os i området. Vi har talt
om nogle forskellige muligheder som fx
udendørs sportslige aktiviteter, hvor vi
hyrer instruktører til at komme og undervise i forskellige former for træning,
det kunne fx være Yoga, familiegymnastik eller lignende et par gange over
sommeren, hvor alle vil kunne møde op
og deltage.

hyre foredragsholdere til at komme og
holde spændende foredrag, det kunne
fx være i skolens kantine.

Vi vil også undersøge muligheden for at

Byd meget gerne ind med, hvad du kunne ønske dig.

Vi vil naturligvis forsøge at ramme alle
målgrupper i området, hvis ellers der er
interesse hos jer.
Men inden vi sætter for mange skibe i
søen, kunne vi godt tænke os at høre,
om der er opbakning blandt jer til dette?

Fransk Spisehus er flyttet
Fransk Spisehus har i en del år haft
adresse på Sortemosevej 1B, men siden
1. januar har de nu adresse på Søborg
Hovedgade
64,
og
kalder
sig
"Fransk Spisehus / Wiloo Coffee and
Wine" ( franskspisehus.dk ).
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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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Bekymret for en nabo?
Af: Mette Herold Pedersen
"Den enkelte har aldrig med et andet
menneske at gøre, uden at han holder
noget af dets liv i sin hånd.
K. E. Løgstrup (1905-1981)

Det kan være forbundet med mange
dilemmaer, når man bliver vidende om
en andens privatliv—og bliver bekymret
for, om han eller hun har det okay.
Naboen virker ikke umiddelbart kriminel eller på den måde til skade for andre. Du tænker ikke, at politiet skal
tilkaldes. Måske ser du et hus eller en
lejlighed, der er ved at gå i forfald om
ørerne på den anden. Eller oplever at
naboen er forhutlet og kunne trænge til
en hjælpende hånd.
Men hvad kan du gøre?
Hvis du ikke selv føler dig klædt på til at
spørge ind og tilbyde din hjælp, så går
du måske til jeres grundejerforening,
boligselskab eller andelsboligforening.
Men hvis du nu selv sidder i sådan en
forening, hvad gør du eller I så?
I kan altid kontakte kommunens folk i
Brydehuset. Personalet skaber kontakt
til og støtter borgere, der har problemer på grund af fx ensomhed, sindslidelse eller andre sociale forhold.

Men nogle gange skal mennesker have
andres hjælp til at bede om hjælp.
Derfor kan du hjælpe ved at henvise til
Brydehuset—eller kontakte Brydehuset
selv.
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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
Ole Andersen

2088 9889

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 Fælleshus
Juni 2022
Torsdag 2.6

Dartaften i fælleshuset

Kl. 19-22

Lørdag 4.6

Loppemarked på Buepladsen, Egebjerg Bygade 231 Kl. 10-15

Tirsdag 7.6

Seniorklubben mødes

Kl. 12-16

Torsdag 9.6

Torsdagscafé

Kl. 1930-22

Tirsdag 14.6

Fællessang med Ole

Kl. 11-13

Torsdag 23.6

Sankt Hans med midsommerfest i fælleshuset

Kl. 17:30-?

Juli 2022
Sommerferie

August 2022
Tirsdag 2.8

Seniorklubbens oplevelsestur

Kl. 1130-18

Torsdag 11.8

Torsdagscafé

Kl. 1930-22

Torsdag 25.8

Familiespisning

Kl. 17.30

September 2022
Tirsdag 6.9

Seniorklubben mødes

Kl. 12-16

Torsdag 8.9

Torsdagscafé

Kl. 1930-22

Torsdag 29.9

Familiespisning

Kl. 17.30
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