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LokalBrugsen Uvelse Brugsforening  
Byvej 1, Uvelse,   3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20  
 
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen  
 
Formand: Ove Nielsen 
 
Butik Åbningstider 
Mandag-Fredag:  07.00-18.00 
Lørdag: 07.00-13.00 
Søndag:  07.00-18.00 
 
 
Fra Nytår: 
 

Serviceeftersyn 
Forsikringsskader 
Klargøring til syn 
Frontruder 
Udstødning 
Dæk / Fælge 
Alt i reparationer 

Bo’s Autoservice 
V / Bo Hansen 
Frederiksborgvej 72 - 3450 Allerød 
Tlf. 48 17 32 14 - Fax 48 17 32 14 

     
 
 
 
 
 
      
     Flere glade bilister 

Auto Mester® 

Alt tømrer- og 
snedkerarbejde 
udføres stort 
som småt 

 
• Nybygning 
• Ombygning 
• Tilbygning 
• Renovering m.v. 
 
 
Kontakt: 
Freerslev Bygnings- og  
Maskinsnedkeri 
Roskildevej 197, Freerslev 
3400 Hillerød 
Tlf. 4032 6237 
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BB-AVISEN:  Næste nr. 175 på gaden ca.  20. februar 2006 
 Indleveringsfrist 30. januar 2006 
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN 
HUSK også at BBavis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net 

bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening 

MØDEKALENDER: 
Dato Tid Sted Arrangement 

    

8.11 19.30 Skolens gymnastik-
sal Vælgermøde 

27.11 13 Forsamlingshuset Julestue 

11.12 15 Forsamlingshuset Juletræ 

31.12 24.00 Forsamlingshuset Nytårsåbent 

3.02 18.30 Forsamlingshuset Fredagscafé (måske Linedance) 

19.2 13.00 Forsamlingshuset Generalforsamling (kun for medlemmer) 

24.2 18.30 Sognegården Viseaften 

24.3 18.30 Forsamlingshuset Fredagscafé(måske modeopvisning) 

   Der kan læses mere om ovenstående arrange-
menter inde I bladet. 

    

Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

26.2 14.00 Forsamlingshuset Fastelavn / tøndeslagning 

mailto:BBavis@brodeskov.net
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Orientering fra bestyrelsen 
Brødeskov Borgerforening 

Kære borgere i Brødeskovområdet! 
 
Til tider hænder det, at et ønske for fremtiden går i opfyldelse. Det bud-
getforlig, som byrådet har indgået for næste år, tilgodeser faktisk vores 
område. Nu skal vi blot have de sidste ting til at flaske sig. 
 
Siden sidste nummer af BB-avis er en række ting faldet på plads. Det lig-
ger nu fast, at børnene på Brødeskov Skole fra næste skoleår kan fort-
sætte deres forløb på skolen igennem hele overbygningen til og med 9. 
klasse. Det scenarium, hvor der i kapacitetsanalysen var der lagt op til, at 
børnene fra Brødeskov og Uvelse skoler fra og med 7. klasse skulle fort-
sætte på Skanseskolen, er dermed helt skrinlagt. Og velkommen i øvrigt 
til børnene fra Uvelse Skole, der ligeledes fra næste år skal gennemføre 
7.-9. klasse sammen med vores børn på Brødeskov Skole. Læs i øvrigt 
også Brødeskov Skoles indlæg senere i bladet. 
 
Der vil også blive etableret en cykelsti mellem Uvelse og Nr. Herlev, så 
børnene i Uvelse kan cykle i skole. Det bakker Brødeskov Borgerforening 
naturligvis op. 
 
Der er til skoleudvidelsen afsat omtrent de midler, som skolen har indstil-
let, at der skal til, for at klasselokaler, naturfagslokaler, samt idrætsfacili-
teter kommer op i en standard, der er tidssvarende. 
 
Imidlertid har vi erfaret, at der, trods midlerne, ikke lige nu er planer om at 
bygge en ny gymnastiksal eller idrætshal. Planen er i stedet for at bruge 
Uvelse Fritidscenter i idrætsundervisningen. Når man tænker på, hvor lidt 
idræt, man får ud af en idrætstime, når børnene først skal transporteres til 
Uvelse for at gennemføre undervisningen, er det en temmelig bekymren-
de udvikling. Til sammenligning har børnene i femte klasse en dobbelt-
time i svømning, hvor den reelle effektive tid i vandet er helt nede på 20 
min., fordi der bruges forholdsmæssig meget tid på transport til og fra 
Frederiksborghallen. Se endvidere indlægget fra idrætsklub-
ben/halforeningen andetsteds her i bladet. 
 
Nå, men det er jo heldigvis snart valg og så plejer politikerne at være lidt 
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mere lydhøre end vanligt. Vi har gjort dette nummer af bb-avisen til et 
valgnummer, hvor alle partierne har fået lov til at skrive indlæg. 
 
Og tirsdag den 8. november kl. 19:30 inviterer Brødeskov Borgerfore-
ning dig til at deltage i et vælgermøde i skolens gymnastiklokale, hvor du 
kan stille spørgsmål og have en god dialog med alle de politiske partier. 

Så mød op og vis partierne, at det 
betyder noget for dig, hvordan frem-
tidens Brødeskovområde former sig. 
Og afkræv kandidaterne det løfte, 
der får dig til at ville stemme på 
dem. 
 
På gensyn ved vælgemødet og vel 
mødt 
 
 
Bestyrelsen for Brødeskov Borger-
forening 

 

Vise aften 
 
Fredag d. 24. Februar kl. 18.30 er der igen Viseaften i Sog-
negården. En aften hvor alle der har lyst og mod til at vise 
sine talenter igen får chancen, for at glæde os med deres 
kunnen. 
 
Medbring madkurv, glas, service, bestik og drikkevarer. 
Tilmelding af indslag senest 17/2-06 til viseværterne: 
 

Mette Ryder 4835 41 60 
Kirsten Scheller 48 26 32 39 
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Lækre cremer & shampoo  
af naturlige råvarer og urter  

fra egen have 

Besøg gårdbutikken i Hammersholt 

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  
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  Akupunktur  
Zoneterapi 

 
Hanne Jensen 

Akupunktør •  Zoneterapeut 
Kostvejleder 

 
Slettebjerget 136 

Ny Hammersholt 
48 26 33 36  også  aften 

 
Ring efter en folder eller gå ind på 

www.akuzoneklinik.dk 
 

Medlem af PA  Medlem af FDZ 
 Klinikken er under tilsyn af en læge  

                                                           

Italiensk 
Vin 

  
Egen import af bedre 

vine fra Toscana 
(Chianti) og Umbria. 
Hofa v/Erik Hodal 

Tlf. 4824 3433 
e-mail hofa@adr.dk 

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

http://www.akuzoneklinik.dk
mailto:hofa@adr.dk
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Brødeskov Idrætsforening  
Foreningen Brødeskovhallen 

 
Brødeskovhal realitet eller illusion    
v/Brødeskov Idrætsforening og Foreningen Brødeskovhallen 
 
I de seneste 10 år har vi argumenteret for det store behov Brødeskov 
Skole, idrætsforeningen og lokalområdet tilsammen har for ordentlige 
idrætsfaciliteter. Vi har fremsat  forslag til hallens udformning og forslag 
til, hvor hallen burde placeres for at flest mulige mennesker kunne få glæ-
de af hallen. 
Vi har samlet penge ind i lokalområdet til brug for dannelsen af en selv-
ejende institution, der gennem det man i kommunalt regi kalder en selv-
forvaltningsaftale kunne stå for hallens vedligeholdelse og anvendelse. 
Vi har accepteret en overvejelse om en Lethal, der kunne fungere som 
supplement til den rigtige hal. Hallen der i fuld størrelse, isoleret og op-
varmet samt udstyret som en normal hal vil kunne dække behovet for 
skolen, idrætten og lokalsamfundet. 
Og vi har foreslået, i forbindelse med beslutningen om at udvide Brøde-
skov Skole til 9. klasse med 3 spor på de tre ældste årgange, at byrådet 
også beslutter sig til at bygge den rigtige hal med det samme og i den 
sammenhæng undlader at bygge den Lethal som ellers var langt fremme 
i planlægningen. Forslaget om at lade  Lethalsprojektet hvile, skal ses 
som et økonomisk bidrag så kommunens nettoudgifter bliver de ca. 2 
mio. kr mindre som den hal ellers ville koste for kommunen. 
Kort  sagt har vi arbejdet hårdt og seriøst for at Brødeskovhallen skal bli-
ve en realitet. 
Fritids- og Kulturudvalget har da også besluttet at udskyde projektet med 
Lethallen indtil videre og i den sammenhæng har udvalget desværre og-
så udskudt etableringen af de hårdt tiltrængte nye fodboldbaner. Kommu-
nen har ellers erhvervet jorden til brug for fodboldbanerne og omkostnin-
gerne ved at etablere 3 nye fodboldbaner på arealet vil kun være ca. 2,7 
mio. kr, kun lidt mere end prisen for én bane i den anden ende af kommu-
nen. 
Vi vil i forbindelse med den nye udvikling pege på, at der i teorien er 3 
muligheder for placeringen af en rigtig hal, og økonomien vil variere efter 
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placeringen. 
En placering af hallen på skolens areal eller på de nyerhvervede arealer 
vil være de dyre løsninger, hvor der fuldt ud skal etableres nye baderum 
og omklædningsfaciliteter, mens en placering ved Brødeskov Idrætsfor-
ening vil være den billigste, idet man her også kan anvende eksisterende 
faciliteter såsom omklædnings- og baderum. 
Vi mener, at det ikke kan gå hurtigt nok med at få taget beslutningen om 
at opføre en ny rigtig hal, og der er allerede en ny lokalplan for området, 
som kan anvendes uden flere initiativer end de, der er normale, når der 
skal bygges nyt. 
Vi står som sædvanlig parat med gode råd og forslag til konkrete løsnin-
ger på problemer, og vi står parate med den nødvendige organisation, og 
har i lokalområdet som nævnt indsamlet de tilstrækkelige fondsmidler til 
at kunne etablere den selvejende institution som repræsentanter fra byrå-
det for nogle år siden satte op som en nødvendig forudsætning for etab-
lering af hallen. 
 
Vi har tre forslag til byrådet: 

1. Lav en beslutning om etablering af en rigtig hal. 
2. Lav en tidsplan for hvornår det skal ske 
3. Fortsæt samarbejdet med repræsentanter fra skolen, idrætten og hal-

len om den konkrete udformning af hallen. 
 
Med venlig hilsen  Jess Nørgaard formand for Brødeskov Idrætsforening 
og Brødeskovhallen. 
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Brødeskov Teater 2005-2006 

 
Brødeskov Teater er en gruppe der øver teater i Hammersholt For-
samlingshus. Gruppen er på syv medlemmer og vi vil gerne være 
flere. Er du interesseret i at arbejde med teater, som spiller, sceno-
graf, instruktør, sminkør eller tekniker. Har du lyst til at synge, dan-
se, lege at du er en anden eller prøve kræfter med en tekst/rolle 
latter og godt samvær så henvend dig til Anna Sofie Morell på tlf. 
48175471 eller kom i Hammersholt Forsamlingshus Onsdag d.7/9 
kl. 19 30. 
Vi glæder os til at se dig. 
 
Hilsen Brødeskov Teater. 
 

  
Børneteater /Teater med børn. 

 
Efter nogle års pause starter Brødeskov Teater en børnegruppe. 
Er du mellem 5 og 10 år, har du lyst eller er du nysgerrig efter at 
lære teater at kende, så  er det nu du skal melde dig. 
Brødeskov Teater øver i Hammersholt forsamlingshus onsdage. 
Børneholdet har første øvedag onsdag d. 7/9 kl.15.00. Instruktør 
Morten Morell vil  fortælle om sæsonen og så leger vi teaterlege. 
Der øves hver gang fra kl.15 - 17.30. Bus 706 kører 17.45. 
Øvedagene vil begynde med opvarmning og lege. Det er målet at 
vi til foråret spiller en forestilling, og at vi i løbet af vinteren kommer 
ud og ser et teaterstykke. 
Det koster 250,00 kr. for hele sæsonen, som betales anden øve-
dag og et mindre beløb ved tur i teateret. 
Tilmelding og spørgsmål kan ske på tlf. 48175471 Morten Morell. 
 
Hilsen Brødeskov Teater. 
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Kunne du tænke dig at blive spejder ?? 
 
Vi er en gruppe under Det Danske Spejderkorps (DDS) 
Vi holder til i vores hytte på Hulvejen 29D i Ny Ham-
mersholt. Her kan du se mødetiderne for de forskellige 
grene. 

Der er plads i alle grene 
Mikro 
0. -1.  Klasse Mandag mellem 17:30 og 18:45 

 Leder: Hanna Lieberkind tlf. 48 25 39 60 
 
Mini 
2. – 3.  Klasse Onsdag mellem 19:00 og 20:30 
  Leder: Anita Kauffmann tlf. 48 24 73 61 
 

Junior 
4. – 5.  Klasse Mandag mellem 19:00 og 21:00 
  Leder: Niels Lieberkind tlf. 20 15 06 04 
 
Trop 
6. – 9.  Klasse Torsdag mellem 19:00 og 21:00 
  Leder: Jesper Løwe tlf. 21 67 73 61 

  
Spejder Hilsen 
Hanna, Lene, Stine, Lene, Camilla, Anita, Mette, Pernil-
le, Niels, Jesper 
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Hvor ska’ vi hen du?????????????? 

 
Brødeskov Skole står foran en 
meget spændende og udfordren-
de tid. 
Ændringen af skoledistriktet, så-
ledes at vi for fremtiden skal væ-
re en fuldt udbygget folkeskole 
fra børnehave klasse til og med 
9. klasse i to og tre spor, betyder, 
at vi en længere periode skal 
være en byggeplads. 
Men inden vi kommer så langt, er 

der en meget interessant planlægningsfase. 
Vi har i skolebestyrelsen og personalegruppen valgt at sige, at her har vi 
en anledning til at foretage et pædagogisk servicetjek på den måde, vi 
driver skole på i dag. 
Vi har et ønske om at kunne forme en skole, der på bedst mulig måde 
kan være med til at give vores børn/elever det bedst mulige afsæt for de-
res videre uddannelsesforløb. 
Derfor har vi i den indledende planlægningsfase brug for at kunne få så 
megen inspiration som mulig. Derfor tager skolebestyrelsen på studieture 
og lærergruppen er gået i helikopter-perspektiv for at se nye muligheder 
fysisk og pædagogisk. 

 
 Til Brødeskov Skole er knyt-
tet mange hundrede menne-
sker med en masse livserfa-
ring og oplevelser fra tiden 
gennem uddannelsessyste-
merne.  
Det vil vi meget gerne drage 
nytte af i vores arbejde med 
at udforme den fremtidige 
Brødeskov Skole. 
Derfor vil alle forældre snart 
modtage en indbydelse til en 
aften, hvor I får lejlighed til at 

Livs- og  
erhvervserfaringer 
søges 
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  Så sæt dit hus til salg på RobinHus.dk 
Vis selv boligen frem og lad mig klare resten 

Sådan sparer du titusindvis af kroner 

Er det for dyrt at sælge bolig ? 

Ring til mig og få en  
uforpligtende snak –  
jeg har over 20 års  
ejendomsmæglererfaring 

Bent Carlsson 
Statsautoriseret  
Ejendomsmægler MEL 
Ring 48 17 07 29 

19.995 kr. - fast pris hver gang! 
B O L I G M A R K E D E T 

RobinHus.dk 

øse af jeres erfaringer og visioner til brug for det videre planlægningsar-
bejde. 
Da Brødeskov Skole fra august 2006 er udskolingsskole for Uvelse 
Skoles elever, vil forældre til børn på Uvelse Skole blive inviteret til det 
samme møde, således at vi i fællesskab kan være med til at forme 
fremtiden for eleverne. 

Per Olsen 
 

 
Alt indenfor 
 
• Brudebuketter 
• Dekorationer / buketter 
• Borddekorationer 
• Kranse og bårebuketter 
• Kistedekorationer 

 

BLOMBERGS 
BLOMSTER 

 
Frederiksværksgade 6 A 

3400 Hillerød 
 

48 26 00 91 
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Alt indenfor byggeri,  
reparation og vedligeholdelse 

 
 
• Murerarbejde 
• Tømrer– og snedkerarbejde 
• Beton 
• Anlægsarbejde, herunder  

vej-, jord og kloakarbejde 
• Diamantboring og –skæring 
• El 
• VVS 
• Ventilation 
• Smed 

 
 

Carlo Lorentzen A/S 
Frejasvej 23B, Hillerød 

 
Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50 

E-mail: Cl@cl-as.dk 
www.cl-as.dk 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
( 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  

Når alting vokser 
en over hovedet, 
er det rart, at der 
er en mindre bank, 
der ikke føler sig  
større end sine kun-
der - og samtidig er 

stor nok til de fleste 

mailto:Cl@cl-as.dk
http://www.cl-as.dk
http://www.gallerimallingbeck.dk
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Mæglerne                                                     Bent Nielsen 
Statsautoriseret ejendomsmægler • valuar • MDE Østergade 18 Frederiksværksgade 101 
 3400 Hillerød 3400 Hillerød 
 Telefon 48 26 99 11 Telefon 48 26 99 10 
 Fax 48 24 24 04 Fax 48 24 04 47 
 e-mail: 340@edc.dk e-mail: 241@edc.dk 
 

Frisk malingen op 

Tjek det udvendige træværk Lyse farver giver 
lyse og store rum 

Et flot gulv kan 
være penge værd 

Udskift 
punkterede 
termoruder 

mailto:340@edc.dk
mailto:241@edc.dk
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Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400  Hillerød, tlf. 4817 1861 / 4817 0417 
Hammersholt Forsamlingshus Telefonliste 
Formand Svend Erik Pedersen    4826 5965 
Næstformand Annette Novotni    4814 4309 
Kasserer Lis Aagaard    4817 6391 
Best. medlem Dorrit Høj Petersen    4817 6561 
Best. medlem Henning Nielsen    4826 5057 
Best. medlem Knud Pedersen    2279 0521 
Best. medlem Bo Hansen    4817 0944 
1. suppl. Morten Morell    4817 5471 
2. suppl. Birgit Levinsen    4817 3606 
Forsamlingshuset, udlejning    4817 1861 
Forsamlingshuset     4817 0417   
 
Efterårs- og vinteraktiviteterne er i fuld gang. 
 
Der deltog mere end 100 i høstballet, og det blev en vellykket og dejlig 
aften.  
 
Lokalhistorisk arbejdsgruppes invitation til møde om området tiltrak 
mange, og Axel Nielsens beretning om 40 års arbejdsliv på Hammersholt 
Teglværk var en oplevelse.  Axel fortalte bl.a. om børnearbejde, det fy-
sisk hårde arbejde, men ikke mindst om det fællesskab og sociale liv, der 
også var på arbejdspladsen, hvor mange var ansat hele livet.  Fra Ham-
mersholt Forsamlingshus skal lyde en stor tak for initiativet til arbejds-
gruppen og til Axel. 
 
Når dette nummer af Borgeravisen udkommer, er den seneste nyskabel-
se til en Fredagscafé (slavisk/dansk aften) afholdt.  Fredagscafeen er 
blevet i stand som et samarbejde mellem Dansk-Serbisk kultur og sports-
forening og Hammersholt Forsamlingshus.  Der er planlagt med grilstegt 
lam og pølser (grillet udendørs, så vi håber på rimeligt vejr), salater og 
meget mere tilberedt på ægte serbisk vis.  Tue Tortzen har sponsoreret 
lammet til anledningen.  Vi ser frem til et vellykket arrangement. 
  
Julestue søndag den 27. november 2005 kl. 13.00 - Boder med mange 
forskellige ting, måske du kan gøre mange af dine julegaveindkøb her?  
Vi har naturligvis glögg, æbleskiver, kaffe m.m. kan købes i baren.  
Hvis du/I har lyst til at have en bod på julemarkedet - det koster kr. 50,00 
-, kan du ringe til Forsamlingshuset (tlf. 48171861), eller til Annette No-
votni (tlf. 48144309). 
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Juletræ søndag den 11. december 2005 kl. 15.00  - Vi leger og danser 
om juletræ. Husnissen er allerede begyndt at vågne, så den er i rigtig ho-
pla på dagen.  Godteposer til børnene og glögg til de voksne.Vi håber 
atter i år at se mange af områdets børn og deres forældre, venner m.fl. til 
nogle dejlige timer. 
 
Lørdag den 31. december 2005 kl. 24.00  
Traditionen tro er huset åbent, der fyres fyrværkeri af (udenfor naturlig-
vis), og der skåles på et Godt Nytår. 
 
Fredag den 3. februar 2006 kl. 18.30 
Vi arbejder på at arrangere linedance-aften med en der kan det dér, så 
vi alle har mulighed for om ikke at nå at lære det, men i hvert fald få et 
indblik i denne populære aktivitet. 
 
Søndag den 19. februar 2006 kl. 13.00  
Generalforsamling (kun for medlemmer) - efterfølgende spisning. 
 
Fastelavn den 24. marts 2006                                                          
Vi glæder os at til at se mange festligt udklædte børn og voksne - der vil 
være tøndeslagning for både børn og voksne, godteposer til børnene 
m.m. 
 
Fredag den 24. marts 2006 kl. 18.30 
Forårets og sommerens mode vil atter blive præsenteret ved en mode-
opvisning i Hammersholt Forsamlingshus, og vi glæder os til at orientere 
mere i næste nummer af Borgeravisen. 
 
      ------------ 
 
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen, hvis I har lyst til at deltage i et af 
vore arrangementer. 
 
Men hold også øje med vor smukke plakater (tegnet af Klas Fernblad), 
der bliver hængt op i området cirka en uges tid inden, arrangementerne 
afholdes. 
  
Mange venlige hilsner og på gensyn 
 
 Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus. 
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bORGERFORENING 
bRØDESKOV 

    Nr. Herlev den 12. oktober 2005 

Kom til vælgermøde i Brødeskovområdet 
Valget til byrådet i den nye Hillerød Kommune er nært forestående. Derfor vil vi gerne 
invitere dig til et vælgermøde, hvor du, som vælger her i Brødeskovområdet, kan debat-
tere med repræsentanter for de opstillede partier. Vi vil drøfte de temaer, som særligt 
optager os herude - og naturligvis også høre byrådskandidaternes mening herom. Væl-
germødet er fastlagt til: 

Tirsdag den 8. november 2005 kl. 19.30 - 21.30 
i Brødeskov Skoles gymnastikværelse 

Mødet afvikles som en traditionel paneldebat, hvor en repræsentant fra hver af de politi-
ske partier har plads i panelet. Efter en indledende runde med 5 minutter til hvert partis 
repræsentant, vil der blive åbnet for debat mellem paneldeltagerne og de fremmødte væl-
gere. 

Vi har fået tilsagn fra næsten alle partier, der stiller op ved valget. De kommer! 

Brødeskov Borgerforening har tilkendegivet, at følgende emner vil have stor interesse: 
§ Brødeskov Skoles udvidelse til 9. klasse 
§ Idrætsfaciliteter i Brødeskovområdet eller mangel på samme? 
§ Fremtidigt samarbejde med Uvelse/Lystrup 
§ Cykelsti mellem os og Hillerød  

Men dine spørgsmål er også velkomne. Så mød op og vis partierne, at det betyder noget 
for dig, hvordan fremtidens Brødeskovområde former sig. Og afkræv kandidaterne det 
løfte, der får dig til at ville stemme på dem. 

Borgere fra Uvelse og Lystrup er velkomne ved vælgermødet. 

Vel mødt og venlig hilsen 
Brødeskov Borgerforening 

 
redaktion@brodeskov.net 

mailto:redaktion@brodeskov.net
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Fælleslisten 

Den nye kommunestruktur få betydning for vores områ-
de på flere punkter: 
Ved sammenslutningen med Skævinge i stedet for Alle-
rød flyttes fokus fra "Hammersholt- knudepunktet", Brø-
deskovområdet kommer formodentlig til at udvikle sig 
stille og roligt med lidt flere boliger ved Brødeskovpar-
ken og måske ved Brødeskov Station. 

Skolen udvides til 9- klasse, det mener jeg er godt fordi man kan få et 
"ungdomsmiljø" for 7-8-9 klasserne som 7. klasserne har savnet 
blandt"rollingerne". Det kræver naturligvis at skolen udvides med  de for-
nødne faglokaler. 
Jeg har erfaret at der fortsat ikke er planer om en gymnastiksal, planen er 
at bruge Uvelse Fritidscenter. Det tror jeg ikke rigtig på, det tager alt for 
lang tid at køre frem og tilbage, det vil være klogere at gøre Brødeskov-
hallen til en rigtig isoleret hal med omklædning. 
 Nu venter vi spændt på de nye fodboldbaner ved BIF. Pengene er bevil-
get. 
Det lykkedes mig - i al beskedenhed - at få en cykelsti fra Uvelse til Nr. 
Herlev med på budgettet for 2006. Om den er klar til de første Uvelse-
børn skal til Brødeskovskolen afhænger af om de starter i skoleåret 2006 
eller 2007. 
De nye kommuner får selv ansvaret for den busdrift som kun er indenfor 
kommunegrænsen, og der ligger en stor opgave i at få et fornuftigt 
busnet til landsbyerne. 
Fælleslistens forslag er at bruge mindre busser til faste afgange morgen, 
eftermiddag og aften og telebuskørsel ind imellem. Det vil sikre at borger-
ne i  f.eks. Gl. Hammersholt får tilbud om busdækning. 
Det skal være muligt at komme ind til Hillerød inden kl 7 morgen,  til og 
fra byen om aftenen og i weekenden. 
På et møde i Grønnegade-Centret for nylig var alle politikere enige om at 
der skal bygges ældreboliger i landsbyerne , men det bliver jo ikke rigtig 
til noget hos os. 
Jeg synes vi skulle prøve at få bygget 4-6 lejligheder f.eks. på Gl. Freder-
riksborgvej og i Nr. Herlev så vore ældre kan blive i vante omgivelser når 
de ikke kan klare stort hus og have mere. 
Jeg håber at Fælleslisten som sædvanlig får en masse stemmer i Brøde-
skov-området, mit største ønske er en kvindelig makker i byrådet. To skal 
man være... 
Kærlig Hilsen fra Tue Tortzen 
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Det vil De Konservative med Det Nye Hillerød: 
 
 
Den nye storkommune:  
Det grønne C er den samlende kraft i sammen-
lægningen af Hillerød og Skævinge. 
Ren by – altid: 
Målrettet kommunal indsats for friholdelse af 
affald, graffitti, flasker o.lign på kommunens byg-
ninger som skoler og institutioner.  
Børn og unge: 
Sund kost, motion og bevægelse – ud i frisk luft og flere idræts- og naturtimer i 
vuggestuer.børnehaver og skoler. Fleksible åbningstider med taxameter-ordning. 
Skole: 
Børnene skal hurtigst muligt i institution, så de taler og forstår dansk, når de star-
ter i skole. Fagligheden skal øges. Mere fokus på lektiehjælp i SFO ordningerne.  
De fritliggende SFO’er i den nye storkommune skal bevares. 
Ældre: 
Vi ønsker ældrecenter i Østbyen og et hospicetilbud et sted i den nye storkom-
mune. Konservative vil skabe mere tid i hjemmeplejen, så der bliver ordentlig tid 
til de basale ting som rengøring og social kontakt. 
Bolig: 
Vi ønsker en styrbar boligvækst i hele kommunen med respekt for den lokale 
profil og balance. Vi ønsker at skabe og give incitament til opførelse af flere be-
talbare boliger herunder et bredt udbud af ældre-og handicapboliger  
Hillerød skal have en sundhedspolitik 
For at imødegå de kraftigt stigende sundhedsudgifter, ønsker vi en sundhedspo-
litik samt et sundhedscenter på Kirsebærbakken. 
Retssikkerhed 
Miljø 
Ren luft og rent vand i både haner, åer og vandløb. Vi skal have en revurdering 
af planen for udskiftning af vand- og kloakledninger. Konsekvens overfor borgere 
og virksomheder, der overtræder miljølovgivningen. 
Kultur 
Styrkelse af breddeidrætten, så der er plads til alle. Vi ønsker en koordinering af 
kulturen med langt færre udvalg. Frivillige kræfter indenfor ungdomsidrætten skal 
understøttes. Endelig skal vi revurdere anvendelsesområdet for institutioner som 
Klaverfabrikken, så de ressourcer der tilgår dem, bruges optimalt. 
Lokalsamfund & Lokalråd 
Vi skal sikre bæredygtige lokalsamfund, så børn, unge og ældre så vidt muligt 
kan forblive i deres lokalmiljø. Forsamlingshusene i lokalmiljøerne er vigtige hol-
depunkter og kulturarv. Vi vil understøtte lokalrådene, så de altid høres inden 
beslutninger. 
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Hillerød, en ny og større kommune 

 
SF ønsker at fremme nærdemokratiet og borgerinddragelsen, også 
i lokalsamfundene. 
Dette skal blandt andet ske ved at oprette borgerpaneler og lokal-
råd. SF ønsker, at såvel borger som medarbejder inddrages i det 
nødvendige visions- og planlægningsarbejde for at få den nye kom-
munale enhed og den nye region til at fungere. Vi vil arbejde for at 
reducere bureaukratiet mest muligt, så ressourcerne kommer bor-
gerne til gode. Vi vil arbejde for et højt fagligt niveau samt støtte 
den nødvendige videreuddannelse. 
SF vil konkret arbejde for: 
• At der i den nye kommune lyttes til medarbejdernes ideer og 

holdninger m.h.t. struktur og arbejdsmiljø 
• Et sammenhængende cykelstinet i kommunen, især mellem 

skoler, fritidsaktiviteter og lokalsamfund 
• Bedre busbetjening (telebusser) specielt til og mellem lokal-

samfundene 
• Tidligere inddragelse af borgerne ved udarbejdelse af projek-

ter og lokalplaner 
• Trivsel og tryghed i ansættelsen 
• At borgerne ikke oplever serviceforringelser og/eller takstfor-

højelser som følge af sammenlægningen. 
 
 
Læs hele SF Hillerøds valgprogram på www.sf-hillerod.dk 

 

http://www.sf-hillerod.dk
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Hvad betyder mest for dig? 

 
Det kommende kommunalvalg har mange 
temaer: Folkeskolen, unge, ældre, boliger, 
erhverv osv. En gang imellem er det godt at 
standse op for spørgsmålet: Hvad betyder egentlig mest for mig? 
Svaret på dette spørgsmål vil naturligvis være forskelligt for den 
enkelte vælger. 
Kristendemokraterne har også stillet sig selv dette spørgsmål. Og 
det, der betyder mest for vores politik, kan formuleres sådan: 
 
1. Ethvert menneske er skabt af Gud og har krav på respekt.  
Det betyder, at vi siger nej til fremmedhad. Vi vil ikke være med til 
at piske en stemning op mod vores medmennesker. Det betyder 
også, at vi ønsker at se på hvert enkelt menneske som noget sær-
ligt, og ikke bare som en gruppe: De ældre, skoleeleverne osv. Vi 
har forskellige behov og resurser, og disse forskelligheder skal vi 
som politikere tage udgangspunkt i. Og endelig betyder dette ud-
gangspunkt, at menneskelige interesser så vidt muligt skal gå forud 
for økonomiske interesser. 
 
2. God politik er næstekærlighed i praksis. 
Det betyder, at vi ønsker, at den overordnede politiske prioritering 
altid skal afgøres af, hvad der er godt for vort medmenneske. Poli-
tisk magt er ikke et mål, men et middel til at skabe et samfund med 
fokus på det gode liv for hver enkelt borger. 
 
3. Vi skal passe på hinanden og vores miljø. 
Det betyder, at Kristendemokraterne vil arbejde for at skabe så go-
de muligheder som muligt for familiens forskellige medlemmer: Go-
de institutioner, gode kultur-og idrætsfaciliteter og aktiv indsats for 
naturen. 
Er du enig med os i svaret på, hvad der betyder mest, så sæt X 
ved liste K på valgdagen. På forhånd tak. 
 
Kristendemokraterne i Hillerød. 
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Det Radikale Venstre står vagt om miljøet 
Pas på, når du stemmer til kommunalvalget den 
15. november – dit kryds kan få vidtrækkende 
konsekvenser! Når amtet nedlægges, og kontrol-
len med miljøet overgår til kommunen, kommer 
vores grønne områder under pres. Det Radikale 
Venstre vil værne om de grønne områder, som 
har gjort det attraktivt at bo i vores by. 
De store partier i Byrådet har lagt sig i overha-
lingsbanen for at få erhvervsarealer til Hillerød, 
og de har kig på vores område til disse udvidel-
ser. Der er brug for en lokal grøn kandidat fra et 
midterparti til at holde de store i skak. Det Radikale Venstre vil sætte miljøet 
over kortsigtede økonomiske interesser. 
 
Det Radikale Venstre står vagt om de svage 
Pas på, når du stemmer! Når amterne nedlægges, kan kommunen vælge at 
overtage driften af 25 specialiserede institutioner, der danner rammen om et 
meningsfyldt liv for psykisk syge, udviklingshæmmede, autister og uregerlige 
unge. 
De store partier i Byrådet er parate til at lade kommunen overtage driften af 
disse institutioner. Der er brug for en social ansvarlig profil i Byrådet. Det Radi-
kale Venstre lægger vægt på fagligheden og vilkårene for de svage. Derfor 
skal regionen videreføre driften. Det Radikale Venstre vil ikke give den nye 
kommune lov til at eksperimentere med disse svage borgere. 
 
Det Radikale Venstre støtter det frivillige engagement 
Det Radikale Venstre støtter det frivillige engagement. Der er en god grund til, 
at vi vil støtte det frivillige arbejde. Foreningerne er med deres arbejde med til 
at udligne de forskelle, der er i vores samfund. I foreningen mødes direktør og 
arbejdsdreng, farvet og hvid, stor og lille i glæden over en fælles interesse. Her 
opstår venskaber, der varer for livet, og her finder mange en mening med til-
værelsen. Det frivillige arbejde i foreningerne er med til at holde sammen på 
vores verden. Det Radikale Venstre vil støtte initiativer, der samler frem for at 
dele. 
  
Kåre Regnarsson 
Det Radikale Venstre i Hillerød (Liste B) 
Kandidat til Byrådet (nr. 2) og formand for Hillerød Radikale Venstre 
Fyrrestien 3 
Ny Hammersholt 
Tlf. 4489 2613 
e-mail kaar@pbs.dk 

mailto:kaar@pbs.dk
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Venstre i den nye Hillerød Kommune ser 
en ny kommune med en endnu bedre service, 
en endnu højere kvalitet og alt sammen ud-
ført med endnu bedre effektivitet. Netop disse 
3 nøgleord, skal bære hele kommunalrefor-
men. Den nye Hillerød Kommune får endnu 
flere opgaver i fremtiden og med alle de lokal-
samfund, som kommunen jo bygger på, skal 
der nu, mens lejlighed byder sig, tænkes nyt 
og tænkes endnu mere på inddragelse og 
medindflydelse.  

Venstre vil oprette et særligt Lokaludvalg i det nye byråd med den væ-
sentligste opgave, at varetage kontakten og dialogen med lokalsamfun-
dene og give lokalsamfundene en ægte og bedre høringsret i alt hvad der 
kommunalt berører det enkelte lokalsamfund. Netop Brødeskov, kende-
tegnet ved en utrolig smuk beliggenhed og med et aktivt lokal- og for-
eningsliv, skal bevares og udvikles i overensstemmelse med de lokale 
borgeres ønsker.  
Vi skal fastholde og udvikle den lokale skole, som Venstre altid har set 
som det gode faste holdepunkt i et lokalsamfund. Vi skal sikre skolebør-
nenes trafik-veje med velanlagte cykelstier. Vi skal understøtte den lokale 
idrætsforening og sørge for at man kan have et godt socialt og  
aktivt fritidsliv tæt på, hvor man bor. Netop den frivillige forenings-indsats 
er dét, der skaber, tiltrækker og udgør et godt lokalsamfund med sam-
menhold og nærhed overfor hinanden. 
Som nuværende borgmester i Skævinge Kommune har jeg det dagligt 
tæt på, og ved hvad det betyder med gode velfungerende lokalsamfund 
og især også med et godt og veludbygget cykelstinet. Venstre er et libe-
ralt parti, der giver plads og støtte til frit tænkende mennesker og vi be-
kymrer os virkelig om det nære og det tætte. Venstres valgprogram ud-
stråler disse ting og vores 5 skarpe valgløfter siger netop, at visioner kan 
være fint nok, men det er nu engang handlingen der tæller. Venstre 
handler og jeg håber, at du også handler rigtigt den 15. november og 
stemmer på et borgerligt parti og helst Venstre. 
Se mere på vores valg-site www.oleroed.dk  . 
 
Med venlig hilsen 
Ole Roed (V) 
Borgmester og borgmesterkandidat 

http://www.oleroed.dk
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Visioner der virker 
 

I de seneste år er der sket meget i Hillerød. Vi har gjort kvaliteten i børne-
pasningen bedre. Vores skoler er blevet renoveret, og byggeriet af den 
helt nye Sophienborg Skole er i fuld gang. Der er bygget et nyt plejecen-
ter i verdensklasse, og nye ældreboliger er taget i brug. 

Spændende virksomheder og dermed mange nye arbejdspladser er flyt-
tet til byen. Bycentrum udbygges på livet løs, nye boliger er kommet til – 
og så er vi blevet regionshovedstad. Det giver nye borgere, flere arbejds-
pladser og ekstra penge i kommunekassen. Men mest af alt giver det mu-
lighed for at bevare og udvikle vores kommune til glæde for alle. 

Socialdemokratiet vil fortsætte arbejdet med at sikre en aktiv, sund og 
tryg tilværelse. Også fremover vil vi arbejde for at være en kommune, der 
fremmer omsorg, samvær og kreativitet for alle mennesker i alle alders-
grupper og fra alle sociale lag. En kommune, hvor borgere, virksomheder 
og medarbejdere har ret til, pligt til og mulighed for at bidrage. 

Den nye Hillerød Kommune står over for betydelige udfordringer, men 
også kolossale muligheder. At finde de rigtige løsninger kræver, at vi hele 
tiden tilpasser, udvikler og fornyer os, så vi kan følge med tiden og de 
behov, der naturligt opstår i et dynamisk samfund. 
Det kan én borgmester, ét parti eller et byråd ikke gøre alene. Derfor skal 
vi fortsat samarbejde med politiske partier, medarbejdere, erhvervsliv, 
foreningsliv, forældre- og skolebestyrelser, idrætsforeninger og borgere. 

Det samarbejde vil Socialdemokratiet gerne stå i spidsen for, og vi bør 
gøre det, fordi viallerede har bevist, at vi har visioner, der virker. 

Nick Hækkerup                                                                

Borgmester  
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ANTIKVARBOGHANDEL 
Hillerød Antikvariat 
Slotsgade 57 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 1498 

MENSENDIECK  
GYMNASTIK 
exam. mensendiecklærer 
Bodil Dufva 
Helsingørsgade 54C 
3400 Hillerød 
Tlf. 4825 4673 

RIDNING 
Hammersholt Ponyrideskole 
Gl. Frederiksborgvej 4 
Ny Hammersholt 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6574 

GAS- OG VANDMESTER 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

MURERMESTER 
Lars Kruse 
Slettebjerget 120 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 5995  
Mobil 2183 9109 

SMEDEMESTER 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

KROPSMASSAGE 
lægeexam. massør 
Bodil Dufva 
Helsingørsgade 54C 
3400 Hillerød 
Tlf. 4825 4673 

OLIEFYR 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

VVS 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

LANDINSPEKTØR 
Landinspektørgruppen 
v/J. Brun Andersen 
Blismosen 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4817 6766 

OLIEFYR 
Duus Oliefyr & 
Kedel Service 
Hammersholt Byvej 41 
3400 Hillerød 
Tlf. 2121 1109  
Fax 4814 1130 

Zoneterapi / 
Kinesiologi / Massage 
Margit's Helseklinik 
v/Margit Lund 
Lille Sverige Vej 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 3136 

MASKINVÆRKSTED 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4226 6447  
Fax 48241944 

OPTIKER 
Synoptik A/S 
Slotsgade 22 B 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 0935 

 

Støt vores sponsorer - de støtter os 
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Brødeskov Borgeravis 
bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlem-

merne og alle husstande i foreningens område 
bb-avisen har ligesom borgerforeningen et almennyttigt formål. Formålet er at 

skrive om, hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i 
området - eller fra andre om os/vort område samt at give rum for om-
rådets foreningsliv 

Redaktion Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør 
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød, tlf. 4824 3884. 
Redaktionelt stof: e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net 

 Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen er med i redaktionen 
Forside Louise S. Thygesen, Hammersholt 
Tryk PE Offset & Reklame A/S, Varde. 
Distribution via Post Danmark 
Bankkonto Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 Konto nr. 1583 230 

Udgivelse På ga-
den 

20/2 
2006 

22/5 
2006 

28/8 
2006 

20/11 
2006 

 

 Deadline 30/1 1/5 6/8 30/10  
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse 
datoer. 

Gør brug af Borgeravisen 
 

Brødeskov Borgerforening 
Bestyrelse: Jesper Skovdal Christiansen 

Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423 
redaktion@brodeskov.net  

Formand 

 Bent Søndergaard, Dønnegårdsvej 10A, Nr,. Herlev 
Tlf. 4824 5211 - t.b.soendergaard@mail.tele.dk 

Næstformand 

 Hanne Jensen, Slettebjerget 15,  
tlf. 4825 1883 

Kasserer 

 Mikael Obelitz, Brødeskovvej 8, Hammersholt,  
tlf. 4824 3884 - BBavis@brodeskov.net 

Redaktør af 
BB avisen 

 Mikkel Bojsen-Møller, Slettebjerget 144,  
tlf. 4825 2582 

Sekretær 

 Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,  
tlf. 4824 0885 

Webmaster 

   
Formål: Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et 

aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. 
Område: Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, Nr. 

Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder. 
Kontingent: Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-. 

Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen 
Konto 6300 - 1583 230 

mailto:BBavis@brodeskov.net
mailto:redaktion@brodeskov.net
mailto:t.b.soendergaard@mail.tele.dk
mailto:BBavis@brodeskov.net
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 Mogens Rasmussen 
 

ÅBRINKEN 3 . 3400 HILLERØD 
TLF. 48 26 64 47 

VVS-ARBEJDE, NATURGAS, OLIEFYR, 
FJERNVARME, BADEVÆRELSER 

BENT SØRENSENS EFTF. 

SVIGTER 
OLIE– ELLER 
GASFYRET 
Ring til: 
48 26 64 47 

Årligt eftersyn på oliefyr og gasfyr 
Solvarmeanlæg 

Tilbud uden  
forbindende på  
alt VVS-arbejde 
 
Alt i  
VVS og 
Smede- 
arbejde 
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 DUUS 
OLIEFYR & KEDELSERVICE 

 
* Årligt hovedeftersyn * Oliefyr service 

* Cirkulationspumper * Ekspert i kedeludskiftning 
 

Telefon 21 21 11 09 
 

Hammersholt Byvej 41 . 3400 Hillerød 
Tlf. kontor 48 14 11 09 . Fax 48 14 11 30 . Tlf. privat 48 17 38 68 

48 26 34 87 


