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BORGERAVIS
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Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige,  Hammersholt, 
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!

Ny butik i 
Ny Hammersholt:

> Borgermøde og masser af 
 generalforsamlinger
> Nyt om fodboldbaner og cykelstier
> På besøg hos Betina og Mads i Brødeskovparken



     
     Galleri Malling Beck 

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød    ℡ 4826 9991 

www.gallerimallingbeck.dk 
 
 

December:  2006 
Aftenfernisering   

1.december   19 – 21 
  Helene Stigel     (Unika keramik) 

1/12 til 17/12 
 

2007 
 

Januar 
Billedkunstner  Jan Wessel 

 
Februar 

Billedkunstner   Knud Erik Sørensen (KES) 
 
 

Marts 
Billedkunstner   Stina Stærfeldt 

 
 

April 
Fødselsdagsudstilling med Naivisten  Ib Meyer 

 
 

Maj 
Billedkunstner    Lene Lundgaard 

 
 

Hammersholt byvej 21 • B 3400 Hillerød
48 26 99 91 • www.gallerimallingbeck.dk

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Alle dage: 07.00-19.00

Uvelse Byvej 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20

Frederiksborg Tømmerhandel
Industrivænget 16, 3400 Hillerød
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Næste nr. (200) er på gaden 11.18. maj 2012,
Indleveringsfrist den 22. april 2012  husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net

Onsdag den 21. marts:

Borgermøde om landsbyvisioner 
og Generalforsamling i 
Brødeskov Lokalråd.
Kom og hør om Lokalrådets arbejde, og læs mere side 9.
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O R I E N T E R I N G  F R A  B E S T Y R E L S E N

Landsbyvisionerne kom ”i hus”

Juleferien blev en travl tid for de grupper, der stod bag færdiggørelsen af Lands
byvisionerne. Heldigvis blev de alle færdige til tiden – og Brødeskov Lokalråd 
kunne sende det hele af sted før fristens udløb den 31/12. Der er udarbejdet 
Landsbyvisioner for Nr. Herlev, Ny Hammersholt og Hammersholt. Landsby
visionerne – og de mange bilag der er indkommet fra flere sider – kan downloades 
fra Lokalrådets hjemmeside www.brodeskov.net. 

Fra Freerslev har vi modtaget et ganske kort dokument, som udover at give en 
kort beskrivelse af livet i Freerslev, også påpeger problemer med vældig megen 
støj og trafik. Det lykkedes ikke at finde kræfter i Hestehave, som kunne afse 
tid til at udarbejde en landsbyvision. Det er en vision for Lokalrådet at styrke 
dialogen med Freerslev og Hestehave i den kommende tid.

Det har været en spændende og lærerig proces at skulle beskrive det område, 
man bor i. Pludselig ser man ting, man ikke havde lagt mærke til før. Det er 
desuden udfordrende at stille sig selv spørgsmålet: ”Hvordan skal her se ud om 20 
år?”. Hvad skal bevares – hvad skal ændres, og hvad er det, der kendetegner lige 
netop det sted, hvor jeg bor? I Brødeskov Lokalråd har vi været glade for de 
eksterne kræfter, der har bidraget – selvom vi godt kunne have ønsket, at endnu 
flere havde givet deres mening til kende om udviklingen af netop deres lokal
område. Vi har overfor kommunen gjort opmærksomme på, at de visioner, som vi 
har sendt ikke nødvendigvis er et udtryk for flertallets holdning. Til gengæld har 
der været tale om en åben proces, hvor alle har været inviteret til at bidrage. 

Vi håbet at rigtig mange vil tage et kig på Landsbyvisionerne nu hvor de fore
ligger i deres endelige form. Vi forventer, at der bliver en løbende proces med 
redigering af visionerne, så hvis du har nogle konstruktive input eller forslag til 
forbedringer, er du velkommen til at skrive til os.

Der er flere fællesnævnere der går igen, når man læser de tre Landsbyvisioner. 
Det gælder f.eks. ønsket om at bevare de naturskønne omgivelser, at forblive 
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landsbyer, at forbedre de trafikale forhold og udvikle den sociale kapital. I 
 Hammersholt er der et ønske om at videreudvikle det kulturelle og kunstneriske 
miljø, og et ønske om, at der fortsat vil være liv i de sociale arrangementer i 
forsamlingshuset. Ny Hammersholt har bl.a. en vision om at øge fællesskabet i 
området ved at udvikle faciliteterne på engen, som landsbyens centrum. De 
ønsker også at der etableres nye boliger, som gør stedet attraktivt for mennesker 
i alle aldre – f.eks. specielle ældreboliger. Visionen for Nr. Herlev peger bl.a. på en 
udvikling af området omkring branddammen og Brødeskov Station – herunder en 
etablering af en direkte gangsti til Hanebjerg Skole.

Vi ønsker jer god fornøjelse med læsningen af Landsbyvisionerne for Brødeskov 
området!     

Vi afholder borgermøde og generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 
19.30  Vi vil starte med en præsentation af de visioner, som vi har afleveret til 
Hillerød Kommune og vi vil også forsøge at finde deltagere fra Freerslev og 
 Hestehave, som kunne fortælle lidt om, hvad deres ønsker for fremtiden er. 

Som tidligere nævnt har bestyrelsen i Brødeskov Lokalråd behov for nye kræfter. 
Hvis du har lyst til at bidrage til arbejdet, så mød endelig op til generalforsamlin
gen – du er naturligvis meget velkommen under alle omstændigheder.

Vel mødt til borgermøde og generalforsamling!

Helle Friis Proschowsky og Annett Jakobsen.

Brødeskov Lokalråd
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Status for cykelstierne i 
Brødeskovområdet
 
Hillerød Kommune har planlagt at anlægge 4 cykel -
stier i landområderne over de næste år. Blandt disse er 
to cykelstier i Brødeskovområdet - en sti mellem 
 Hillerød og Nr. Herlev langs Lyngevej og en sti mellem  
Ny Hammersholt og Allerød langs med Gl. Frederiksborgvej.

af Jesper Skovdal Christiansen
Byrådsmedlem (A)
Medlem af Miljø og Teknikudvalget

Stien Hillerød – Nr. Herlev
For stien Hillerød – Nr. Herlev (langs Lyngevej), hvor kommunen har fået 
puljemidler fra staten, er fase A og B igangsat i foråret 2011. På Miljø 
og Teknikudvalgets møde i marts og maj måned 2011 blev der forelagt 
dispositionsforslag for stien. Stien har to mulige løsninger, enten 
enkeltrettet cykelsti i hver side af vejen eller dobbeltrettet cykelsti i 
den ene side af vejen. Rådgiverydelsen har været i udbud i efteråret 
2011, og valg af rådgiver er besluttet ultimo november 2011.
 
Herefter er fase C startet, hvor det endelige detailprojekt projekteres 
af den valgte rådgiver og derved kortlægges det mere præcist hvilke 
fordele og ulemper, de forskellige stiløsninger har.
 
I starten af 2012 forelægges disse detailafklaringer for Miljø og 
Teknik udvalget med henblik på at beslutte hvilken løsningsmodel, der 
danner grundlag for et udbud til valg af entreprenør i foråret 2012.
 
Anlæg af cykelstien forventes derefter startet i april 2012, hvor etape 
1 (FavrholmMotortrafikvejsbroen) forventes anlagt august 2012 og 
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etape 2 (MotortrafikvejsbroenNr. Herlev) forventes anlagt ved ud
gangen af november 2012.
 
I stiprojektet bliver det nødvendigt at foretage ekspropriation enkelte 
steder. Det endelige detailprojekt fastlægger hvor meget. Ekspropria
tionsforretningerne har ikke indflydelse på tidsplanen for anlæg af 
cykelstien. Det er kun forhandling af erstatningernes størrelse, der 
afklares i denne proces.
 
Anlægget af stien Hillerød – Nr. Herlev er tidsmæssigt fremrykket efter 
Miljø og Teknikudvalgets ønske om, at stien skal færdiggøres i 2012. 
Vi kan derfor glæde os over, at der er udsigt til, at de kommer i jorden 
hen på foråret. Du kan læse mere på: www.hillerod.dk/Politik/Dags
ordner_og_referater_2010.aspx  se pkt. 9
 
Stien Ny Hammersholt og Allerød
På Gl. Frederiksborgvej er Allerød Kommune i efteråret 2011 gået i 
gang med anlæg af en dobbeltrettet sti fra Kirkeltevej til kommune
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grænsen på den østlige side af vejen. Allerød Kommune ønsker at 
forlænge stien mod Ny Hammersholt og vil også gerne indgå i et 
samarbejde med Hillerød Kommune omkring søgning af puljemidler fra 
staten til dette fællesprojekt.

I Hillerød Kommune har Byrådet i budgetforliget for 2012, som samt
lige partier står bag, budgetteret med, at der skal etableres en cykelsti 
mellem Ny Hammersholt og Allerød. Denne fremgår af den vedtagne 
anlægsplan for perioden 2012‐2015.
 
Sammen med stien til Nødebo søges der tilskud fra statens cykelsti
pulje. Disse to stier er det to sidste af de fire prioriterede cykelstier i 
landområderne, men der er endnu ikke udarbejde en tidsplan for disse. 
Den sidste af de prioriterede stier er mellem Hillerød og Skævinge via 
Harløse, der på nuværende tidspunkt er under detailprojektering 
ligesom cykelstien langs Lyngevej.
 
Vi kan glæde os til, at der senest i 2015 vil være anlagt en god cykel
stiforbindelse mellem Ny Hammersholt og Allerød.
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Brødeskov Lokalråd – 
Borgermøde og 
Generalforsamling
Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:30
Brødeskov Skole, Auditoriet

Borgermøde:
Præsentation af landsbyvisionerne som er afleveret til Hillerød Kommune. 

Generalforsamling
Dagsorden i henhold til vedtægterne (Se www.brodeskov.net) 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for den forudgående periode. 
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående  

regnskabsår til godkendelse.
4.  Forelæggelse af forslag til budget og størrelse af medlemskontingent  

for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse.
5.  Indkomne forslag. Forslag skal fremsættes skriftligt og være  

bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (vælges normalt for 2 år). 
7. Valg af op til 2 suppleanter (vælges for 1 år)
8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
9. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
10. Eventuelt. 

Stemmeret og valgbarhed har alle, som har tegnet medlemskab i 2011  
eller 2012
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Foreningen Brødeskovhallen  

indkalder til

GENERALFORSAMLING
i BIF’s lokaler, Kollerødvej 1 
Torsdag d. 22. marts kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 
14 dage inden generalforsamlingen.

Forslagsstillere skal være til stede på Generalforsamlingen for at få 
behandlet forslaget.

Henvendelse til formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92,  
3400 Hillerød, tlf. 41 78 01 35.

Brødeskovkorets forårskoncert
24. maj i Nr. Herlev Kirke
Brødeskovkoret har forårskoncert torsdag den 24. maj 2012 kl. 
19.30 i Nr. Herlev Kirke. På programmet står danske forårssange under 
ledelse af Maiwy FrimandMeier. Der er gratis adgang.
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

Annoncepriser Brødeskov Borgeravis
 
Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 

1/2 omslag inderside 2.100 525 2.625 656,25
1/4 omslag inderside 1.400 350 1.750 437,50
1/1 tekstside 2.800 700 3.500 875,00
1/2 tekstside 1.800 450 2.250 562,50
1/3 tekstside 1.400 350 1.750 437,50
1/4 tekstside 1.100 275 1.375 343,75
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Bojesen 
i Brødeskov-
parken

at

Fra at være en af Herlevgårds pløjemarker er Brøde skovparken 
blevet sit eget lille landsbymiljø med en generation af nybyg-
gere, hvor de fleste børn og voksne kender hinanden. Betina og 
Mads Bo Bojesen var blandt dem, der slog sig ned.

af Per Christiansen

her er
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Bojesen 
i Brødeskov-
parken

De var på udkig efter et sted at bygge deres eget hus, og havde  hørt 
om en udstykning syd for Hillerød. Så de tog deres to piger med i bilen 
fra lejligheden i Virum for at kigge på det. På det, der lignede en 
pløjemark lå et par prøvehuse og et par andre var under opførelse. Men 
der var også fuld af aktivitet, og et par barne vogne med indhold var 
også fremme på de nyanlagte veje. Og der lå en skole lige ved siden af. 
Her kunne der vist blive meget godt at bo. Så nu har Betina og Mads 
boet her i mere end 10 år.

Det var Karsten Falkentoft på Herlevgård, der efter flere års forbere
delse og forsøg fik lov til at udstykke marken, som blev til de 58 huse, 
som i dag er Brødeskovparken. Kommunen lavede en lokalplan, som 
var inspireret af landsbymiljøet i Nr. Herlev: Husene skulle ligge tæt 
ved gaden og hinanden, og der skulle være sikkert for børn at rende 
rundt mellem parcellerne. Derfor blev det også sådan, at husene må 
ligge tættere på skellet og fylde mere på grundene, end det normalt er 
tilladt.

I starten solgte Falkentoft grundene i kompani med et par type
husfirmaer. De købte en del grunde og solgte deres huse sammen 
med. Senere solgte Falkentoft dem direkte. På de første planer for 
bebyggelsen kan man også se, at det oprindeligt var idéen, at der 
skulle ligge en børneinstitution i Brødeskovparken.
 
Oprindeligt var det tænkt at det skulle være murede huse, men det 
blev til at man også måtte bygge træhuse, som nu er de dominerende 
i Brødeskov parken. Nogle er typehuse, andre mere individuelle løs
ninger. Når man skulle vælge farve til sit hus, var der oprindeligt 4 
farver “eller nuancer heraf”, som det hed. Det blev hurtigt til mange 
flere farver  nogle har bl.a. set “sort” som en nuance af blå... Men det 
er også med til at give dem det levende og spraglede udtryk, som 
husene har i dag. 

Familien Bojesen havde lyst tl at skabe deres eget, specielle hus. Mads, 
der er bygningsingeniør, tegnede selv skitserne til huset, og fik en 
nybagt arkitekt til at gennemtegne det. Det blev godkendt af kom
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munen, selv om det var en del anderledes end de andre, med sit 
smalle, sorte udtryk og uden kanter på taget. Familien har da også 
hørt mange kommentarer fra naboer  men dog flest positive. De har i 
øvrigt også selv kælenavne til nogle af de andre huse: Pippihuset, 
MacDonaldhuset, Bagerhuset, Amerikanerhuset og Murmesterhuset. 
Så må man selv gætte, hvilke det er  eller spørge i nr. 14.

Og da først problemerne med at få drænet den fugtige grund var løst, 
kom der gang i byggeriet. Selvfølgelig en del  langsommere end de 
typehuse, der kom med en lastbil, og blev sat op på få dage. Mads tog 
selv fra Virum op for at male træet til huset, som han havde fået lov til 
at opbevare i en lade på Herlevgård.

Pionerånd
At være en del af de første indbyggere var en helt speciel oplevelse  
der var et fællesskab om at bygge noget nyt op. Husene blev bygget 
og malet, hække blev plantet og børn rendte rundt på vejene og fandt 
nye kammerater. Alle var nybyggere, nogle kom fra lejligheder i Køben
havn, hjemegnen i Jylland eller var opvokset i nærområdet og flyttede 
“hjem” igen.

Det var let af kigge indenfor hos hinanden for at se, hvordan de andre 
havde indrettet huset. Og rigtig mange at beboerne var familier med 
mindre børn  og flere på vej. Så det var let at lære hinanden at kende.

Den nye grundejerforening fik hurtigt travlt. Mads var formand for 
foreningen i  6 år, og var sammen med bestyrelsen med til at etablere 
en masse fælles ting: legeplads af naturmaterialer, fodboldbane (der 
er i hvert fald to mål...), lys på stierne osv. 

Som noget af det første blev der etableret et festudvalg og de første 
fester startede som et sammenskudsgilde, hvor alle kom med mad og 
stole og borde. Senere gik foreningen ind og gav tilskud og der blev 
købt telte, som man bruger hvert år til sommerfesten.
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Der er også fælles tvantenne (med dramatiske valg af kanaler...) og da 
vejene er private, står foreningen også for snerydning, trafikchikaner og 
beslutning om ny asfalt, da det trængte. Og dét var et hit, når man som 
Emma og Laura stod på rulle skøjter, sammen med alle de andre børn i 
Brødeskovparken! 

Fedt sted at være barn!
For pigerne Emma og Laura har det været fedt at vokse op i Brødeskov
parken. Specielt fordi, der altid var mange børn at lege med, og man kender 
både de yngre og ældre børn, hvor de fleste jo også går på skolen ved siden 
af. Det har altid været let at finde legekammerater, tit ved at gå rundt og 
høre, hvem der ville med til at spille rundbold på fodboldbanen i midten af 
bebyggelsen.

Mads er blevet afløst som formand i grundejerforeningen, og tager nu en 
tørn som formand for spejdergruppen i Ny Hammesholt. 

I køkkenet: Mads, Laura på 16, der går på efterskole, Betina og Emma på 12
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Godt naboskab, tryghed for børnene og tæt på den åbne natur, er 
stadig gode grunde til at være glade for at bo i Brødeskovparken for 
Betina og Mads. Man skal kunne li’ at bo tæt på andre mennesker, og 
Betina er absolut ikke typen, der flytter ud på en mark fjernt fra 
naboer. Med tiden  og hækkenes fremskredne højder  er der også 
blevet flere hyggekroge i haverne, hvor man kan sidde næsten for sig 
selv, når man har brug for det. 

Og så er der selvfølgelig også lige historien om, at Wikke & Rasmus
sens film “Der var engang en dreng, der fik en lillesøster med vinger” 
blev optaget i Brødeskovparken. Emma og Laura var begge med i 
slutscenen, sammen med andre børn i området. Den film skal bare ses!

Du kan læse mere om Brødeskovparken på  
www.gfbrodeskovparken.dk

På en tidlig projekttegning kan man se, at der var en idé om placering af en institution i 
den nordvestlige del af Brødeskovparken. Betina og Mads’ hus er indrammet af en cirkel.
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Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter oversky
dende ting og sager. 

Hvis familien skal flytte kommer vi gerne og henter flytterester. 
Vi rydder også gerne hele dødsboer, hvis dette er aktuelt. 

Vi modtager gerne frimærkesamlinger, møntsamlinger, rationeringsmærker, 
samlemærkater, samlinger af porcelænsfigurer, designermøbler eller 
smykker, som vi kan realisere til fordel for det gode formål.

Ring glad til 
Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød tlf. 48 25 43 50 
eller send en mail, hvis det passer dig bedre bc@hilleroedboghandel.dk 
eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.

SKROTMETAL
Det har vist sig at alle metalpriser er steget så meget at vi nu kan tjene lidt 
til foreningen ved at samle metalskrot. Har du gammelt jern, aluminium, 
kobber, bly, ledninger eller andet henter vi det gerne. Vi skal nok selv stå for 
sorteringen så udbyttet bliver maksimalt. 

I år får vi etableret 1 ny fodboldbane og hvis pengene tillader 2 baner.   

Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk

Indsamling af lopper til et 
stort loppemarked til foråret
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Ole Sams historiske  
tilbageblik – om  
fællesskab
Da jeg var barn i starten af 50´erne, var der ikke nogen institutioner 
eller pædagoger til at passe på os børn, så vi måtte selv arrangere. Når 
det var vinter, løb vi på skøjter nede på gadekæret, når isen kunne 
bære. Der boede en murer, der hed Vilhelm Mortensen i det lille hus 
nede ved gadekæret. Det var ham, der holdt øje med, om isen kunne 
bære. Der er næsten aldrig is henne ved kilden i det sydvestlige hjørne 
af gadekæret. Der blev også kælket og stået på ski nogle gange ned 
af baneskråningen (Midtbanen) og nogle gange hele vejen ned af 
Bygaden og ud på gadekæret.

Om sommeren sejlede vi på tømmer flåder: Der var en stor sten på den 
sydlige side af Gadekæret  ca. 3 meter fra land  som man kunne 
soppe ud til og stå på.

Vi børn arrangerede ture til Attemosen for at fiske ål, gedder, aborer 
og brasen. Man kunne gå i Havelseåen og fange hundestejler. Nogle 
gange gik vi langs Frederiksværksbanen derud, eller også cyklede vi til 
 Hane bjerg og kom den vej ned i mosen. Man kunne også komme derud 
via Egehøjs  markvej.

Vi lavede ture til Smørkildedammen om vinteren for at kælke og stå 
på ski ned af bakken. Det var det største ”bjerg” her i området, og når 
man kørte lige ned mod søen mod nord, kunne der komme voldsom 
fart på.

Vi lavede ture til skoven og Børstingerød Mose. I Børstingerød Mose 
fiskede vi og drillede spejderne ved at bytte om på deres poster, når de 
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havde orienteringsløb i skoven. Der var en gammel bøg, som vi kaldte 
klatretræet. Den stod helt ude ved Børstingerød Mose. Der var også en 
gammel grusgrav, som vi legede i, og ved Svenskegrøften er der nogle 
beskyttelsesgrave og –gange, som vi kravlede ind i .

En ting, som jeg savner, er at kunne gå rundt om Langdyssen. Den legede 
vi ved, da jeg var barn. Den ligger ca. 80 meter mod øst fra gravhøjen, 
inde på militærest område, det er en stor langdysse med sten hele vejen 
rundt  ca. 5 meter bred og 10 meter lang.

I Hestehaven plukkede vi hindbær og nødder. Jeg har også været med i 
Hestehaven flere gange sammen med alle konerne fra Nr. Herlev for at 
plukke skovhindbær, som smagte fantastisk.

Det var børnenes opgave at samle kvas i skoven. Det foregik som regel på 
et gammelt barnevognsstel.  Når vi skulle hjem, var der nogen, som trak 
det i et par tov, og nogen, som skubbede bagpå. Der hvor ”sløjfen” er, lå 
der et sprøjtehus med en stor rundbuet port, der blev brugt til opslagstav
le om alt, hvad der foregik. Det var vores sam lingsplads, hvor der blev 
snakket og leget alle mulige børnelege.

Det vil være godt, hvis man kunne arrangere nogle ture rundt i vores 
område og få nedskrevet og fotograferet de historiske og kulturelle ting, 
der er tilbage.

Ole Sam Nielsen, Herlevgårdsvej 5, Nr. Herlev

Ole Sam er født i 1944. Han er født og 
opvokset i Nr. Herlev i Bygaden nr. 16. 
Som voksen har han været væk fra byen. 
Han har bl.a boet i Sverige i en årrække, 
men for ca. 30 år siden vendte han tilbage 
til Nr. Herlev og købte huset han nu bor i.
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Foreningen Brødeskovhallen besluttede i 2011, at vi 
skulle arbejde på at få etableret fodboldbaner ved 
Brødeskov Stadion. Baggrunden herfor er, at der derved 
bliver skabt plads til en Brødeskovhal når den på et 
tidspunkt skal etableres.

Hillerød Kommune har for år tilbage købt Kajs Mark, der støder op til 
Brødeskov Stadion, med henblik på at etablere fodboldbaner her. Der 
er i dag plads til 2 baner.

I fodboldklubben er medlemstilgangen så stor, at der er etableret en 
venteliste for nye spillere, en situation som Idrætsforeningen ikke 
bryder sig om, men det afgørende har været, at der simpelthen ikke er 
nok banekapacitet, hvilket selvsagt er en nødvendighed når der skal 
spilles fodbold.

Idrætsforeningen, Brødeskovhallen og Idrætsforeningens Venner har 
derfor sammen lagt en plan, hvor vi er blevet enige om at forfølge 
målet om nye fodboldbaner her og nu.

En henvendelse til udvalgsformanden for fritid og kultur i Hillerød 
kommune om fælles fodslag om etableringen af baner på Kajs mark 
blev afvist, men vi står i en desperat situation for at få nye baner, så vi 
er nu enige om at forfølge plan B, for at få banerne.  
  
Planen består først og fremmest i, at de tre foreninger tilsammen 
indskyder en grundkapital på i alt 900.000 kr. i projektet. 

Nye fodboldbaner i Brødeskov 

– vi har en plan!



2 nye fodboldbaner  
forventes at koste 2,5 mio. 
kr. inklusiv moms
1,25 mio. kr. (svarende til 
den ene fodboldbane) 
forventes indhentet fra 
fonde  

Der mangler derefter ca. 
350.000 kr. for at nå 
delmålet om egenfinansier
ing af 1 ekstra fodboldbane.

Vi henvendte os derfor på ny til Hillerød Kommune for at få tilladelse 
til at påbegynde etableringen af fodboldbaner, idet vi derudover havde 
tre ønsker til den kommunale deltagelse, dels
 
•	 	at	kommunen	skulle	afløfte	momsen,	idet	banerne	skulle	
 overdrages til kommunen når banerne var etablerede og dermed 
 var kommunal ejendom
•	 	at	kommunen	sørgede	for,	at	der	blev	gennemført	de	nødvendige	

jordbundsundersøgelser på stedet
•	 	at	kommunen	efterfølgende	forpligtede	sig	til,	at	vedligeholde	

arealet og leverede de nødvendige mål til spillet 

I forbindelse med budgetforliget for 2012 fik vi den principielle 
tilladelse til igangsætning af projektet ligesom kommunen nikkede til 
at finansiere jordbundsundersøgelsen og den efterfølgende vedlige
holdelse.                                                                                                              >>

Nye fodboldbaner i Brødeskov 

– vi har en plan!
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Desværre har kommunen ikke på nuværende tidspunkt givet tilsagn 
om at tage momsudgiften, hvilket er helt uforståeligt, da kommunen 
ejer jorden og efterfølgende også vil eje fodboldbanerne . 

Det efterlader os i den situation, hvor vi fra næsten at have skaffet 
finansiering af den første bane pludselig står med et moms finansier
ingsproblem i størrelsen 250.000 kr. 
  
Planen for at skaffe ekstra midler er derfor, at vi i år afholder et ekstra 
loppemarked og at vi derudover løbende indsamler alle typer metaller 
og ledninger, som vi derefter kan veksle til kontanter til formålet.

Det er klart, at der forsat er et stykke vej til målet, og flere andre tiltag 
vil blive overvejet hos samarbejdspartnerne, men vi er overbeviste om, 
at vi vil nå vores mål om, at mindst 1 ny fodboldbane vil stå klar til 
brug i efteråret 2013. Det skal lykkes.    

Vi må opfordre alle i området til at støtte vores indsats for at indsamle 
de nødvendige midler. Det kan ske på flere måder dels gennem gaver 
til projektet, der kan indbetales på foreningens konto 3543 16597317, 
dels gennem at deltage i loppemarkederne, hvor mange spændende 
effekter kan friste mand og kvinde i enhver alder, ved at ringe til Bo på 
tlf. 23 25 45 07 hvis du har loppevarer eller ledninger og andre met
aller, du gerne vil videregive til formålet. Vi kommer gerne og henter 
efter aftale, så hold dig ikke tilbage. Endelig kan du 
melde dig ind i foreningen, brug kontonummeret.

Vi siger på forhånd tak for al den støtte, vi kan få.
 
Jess Nørgaard
formand for BIF
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Kære beboere i Brødeskov-området!
Velkommen til Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub 
– Ny Hammersholt’s lokale bar, café & restaurant, der ligger midt 
i den skønne natur ved golfbanerne. Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Vivi & Michael Holberg

Café & Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt, telefon 48 26 56 85 eller 22 81 29 42
Åbent dagligt i perioden april-oktober fra kl. 11.00-21.00
Se det aktuelle café-kort på www.nysogaard.dk

Velkommen til Cafe & Restaurant
Nysøgaard i Hillerød Golf Klub

Vi leverer også ud af huset

Både til private og 

virksomheder

Se det aktuelle café-kort på www.nysogaard.dk

v/Kim Olsen

Fax 3214 4493 • kao@post.tele.dk

Enhøjsvej 14 • 3450 Allerød

Tlf: 2546 4493

OK Varmeteknik

Oliefyrservice 

Olietanke

Kedelservice
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Hvilke sager arbejder  
Brødeskov Lokalråd aktivt med?

Hvilke sager arbejder Brødeskov Lokalråd aktivt med? 
Emne Start 

 
Initiativ Hvor er sagen nu Hvad skal 

gøres 
Cykelsti fra Favrholm 
til Nr. Herlev 

1980´erne Brødeskov Lokalråd Anlægsarbejdet med 
første etape af en 
cykelsti fra Favrholm 
til Nr. Herlev forventes 
at starte i foråret 2012 
Læs mere på 
www.brodeskov.net 
Se i øvrigt artikel 
andet sted i avisen om 
nye cykelstier i 
Brødeskovområdet 

Følge 
udviklingen. 

Trafik i Ll. Sverige 
fartdæmpning/cykelsti 

2008 
 

Ll. Sverige gruppen Der er etableret endnu 
et pump ved 
busholdepladsen og 
indkørslen til Ll. 
Sverige, men der 
køres stadig langt 
hurtigere end de 
anbefalede 30 km./t.  

Opfølgning 
på projektet 

Oprensning af 
Branddam i Nr. Herlev 

Marts 
2011 

Henvendelse fra en 
borger 

Hillerød Kommune har 
ansøgt om 
dispensation hos 
myndigheden for 
Naturbeskyttelseslov- 
en, til oprensning af 
branddammen. Sagen 
ligger til behandling 
hos dem. Så snart de 
har afgjort sagen, og i 
det tilfælde at der 
gives tilladelse til 
oprensningen, vil den 
blive foretage med det 
samme. 

Fastholde 
forvaltningen 

Udarbejdelse af 
landsbyvisioner 

Maj 2011 Hillerød Kommune Vi har afleveret vores 
landsbyvisioner til 
Hillerød kommune. 
På borgermødet den 
21. marts vil 
landsbyvisionerne 
blive præsenteret for 
de fremmødte borgere 

Vi har bedt 
kommunen 
om en 
opfølgning 
på de 
afleverede 
visioner.  

Idrætshal ved BIF og 
Hanebjerg Skole 

1997 Foreningen 
Brødeskovhallen og 
Brødeskov Lokalråd 

Idrætshallen er 4. 
prioritet, men 
afhængig af 
jordsalgsindtægter. 
Derfor er det uvist, 
hvornår finansieringen 
er på plads. 

Fastholde 
behovet for 
en 
idrætshal. 

Se den fulde statusliste på www.brodeskov.net 
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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  

 

  

 

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 

2 

 

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 
 
 
 
 

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® 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
 48 26 99 91 

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



26

Brødeskov IF’s venner (eller “vennerne” i daglig tale) har til formål dels 
at skaffe midler til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig 
arbejdskraft til de mangeartede små og store opgaver, som driften 
kræver. Det kan være fodboldturneringer i ind  og udland, miniput
stævner på eget anlæg eller de årlige afslutningsfester for både små 
og store medlemmer.   

Vennerne har også ansvaret for kioskens drift, sammen med forældre, 
se vor hjemmeside www.broedeskovif.dk , under Hele familiens klub, 
eller kontakt  Svend Beeck på mail :  svend.beeck@live.dk  .

Brødeskov IF’s venner står for en række arrangementer, som til sam
men udgør foreningens hovedindtægtskilder: Den årlige haveudstilling 
i Frederiksborg Slotshave samt biksemad boden og renholdningsop
gaverne på kræmmermarkedet. Vennerne er altid på udkig efter nye 
indtægtskilder, og vi har været involveret i diverse koncerter og 
plakatophængning for politiske partier.

Brødeskov IF’s venner består mest af forældre til nuværende og 
tidligere ungdomsmedlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd 
med. Som medlem yder du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes 
med at støtte vennerne med en årlig indbetaling på 100 Kr.

Benyt GIRO konto 8214239 eller eindbetalingskort via net/webbank: 
+01< +8214239<. Husk at angive navn og adresse i meddelelses
feltet, så er du medlem.

Med sportslig hilsen
Brødeskov IF ’s Venner
Svend Beeck

Brødeskov IF’s venner
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Hold da helt fest i 

UVELSE 
FRITIDS 
CENTER

Firmaer, 
organisationer, 

private 
(20-800 pers.)

Alternative 
muligheder

Rimelige priser

Tlf. 48 27 88 44 
www.ufc.dk

NB! Dagens ret hver 
onsdag fra kl. 18

Syng dig glad i 
www.Brodeskovkoret.dk

Generalforsamling 
Brødeskov IF’s Venner indkalder til 
general forsamling torsdag d. 29. 
marts kl. 19.30 i Brødeskov´s klubhus, 
Kollerødvej 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød. 

Dagsorden ifl g. vedtægter. 
Forslag sendes til formanden. Svend Beeck, 
Gl. Frederiksborgvej 9, 3400 Hillerød, 4 dage før 
generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling d. 29/3 kl. 
20.30, efter ordinære generalforsamling.
Dagsorden: Nye vedtægter  

Brødeskov IF’s venner
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Mange har allerede opdaget det: At der er sket noget  
på Gl. Frederiksborgvej midt i Ny Hammersholt.  
Balsgrotten er blevet til FIKST. Butikken er en blandet, 
men moderne, landhandel med morgenbrød, the, børne-
tøj, chokolader, vin og meget andet. Og fra slutningen 
af februar bliver FIKST også til et mini-forsamlinghus. 
I hvert fald når der én gang om måneden kommer spæn-
dende og inspirerende arrangementer og foredrag.

Rikke Rosendal, der åbnede butikken i november sidste år, bor selv i 
Ny Hammersholt med børnene Emilie og Rasmus, manden Jacob, og så 
en hund og tre heste – hestene er dog til salg! Når Rikke skal forklare, 
hvad FIKST går ud på, er det svært at gøre det kort. Det skyldes, at der 
var flere forskellige, gode grunde til at blive Balsgrottens efterfølger:

”Da jeg besluttede at åbne FIKST, var det fordi jeg kunne slå flere fluer 
med ét smæk. For det første ville jeg gerne have bedre sammenhæng 
mellem mit arbejdsliv og hjemmeliv. Med mand og to små børn var det 
svært at have en agentvirksomhed med børnedesignting, når lageret 
lå i Allerød og mit kontor og show room lå på Østerbro. Så da Balsgrot
ten lukkede, tænkte jeg, at det gav mulighed for at få mit job meget 
tættere på. Samtidig ville jeg også rigtig gerne være med til at skabe 
mere liv her i området. Og hjemme hos os havde vi talt om, at der 
manglede en god bager her omkring. Tanken er derfor at begynde 
forsigtigt med morgenbrød torsdag, fredag og søndag, og så – 

Foto: Ingvar Dybkjær

Området er 
blevet mere



29

forhåbentlig – med tiden udbygge til endnu flere dage og måske også 
endnu flere forskellige varer.”

Brød, værtindegaver, øl-foredrag og meget andet godt
Når man i dag træder ind i den lyse og hyggelige butik, er der langt til 
Balsgrotten. Rikke gør meget ud af, at hendes butik hverken er en ren 
børnebutik eller en morgenbrødsbutik eller noget tredje. Den er flere 
ting på én gang. Det er også derfor, at hun her i foråret inviterer til tre 
vidt forskellige arrangementer: Ét foredrag om hvordan man kan spise 
sig til at blive klogere, et andet foredrag om øl og ølkultur samt en 
hyggeeftermiddag med musik og dejlige kager fra Farumhus konditori, 
der leverer alt FIKSTs brød.

Med de tre arrangementer, håber Rikke, at hun kan få nogle forskellige 
mennesker ned i butikken. Så kan man ved selvsyn opleve stemningen 
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og se de mange gode sager – til børnene, lidt forkælelse til sig selv, en 
værtindegave, når man skal til fest, eller måske den helt rigtige vin til 
at overraske farmand: ”Både mine produkter og mine arrangementer 
skal være kvalitet. Det er noget af det vigtigste i FIKST. Det siger jo 
også sig selv, at jeg aldrig vil kunne konkurrere på pris med fx Netto. 
Hos mig får man noget, som man ikke lige kan få rundt om hjørnet. Og 
det tror jeg faktisk, at mine kunder godt kan lide.”

At gøre sit for lokalmiljøet
Det er efterhånden længe siden, der sidst har været en butik i Ny 
Hammersholt, der som FIKST solgte mad og drikke. I de senere år har 
vores område ændret sig meget, og som en naturlig del af denne 
udvikling er der flyttet mange nye familier til. Rosendalfamilien er da 
også tilflyttere, men Rikke synes, at det er vigtigt, at alle gør deres til 
at skabe et godt lokalmiljø:

FIKST er er en blandet, moderne landhandel
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”Vi har boet her i snart syv år, og det har været nemt at falde til. Jeg 
har både lært folk at kende gennem mine heste, gennem børnenes 
institution og nu også FIKST. Vi har oplevet, at mange er engagerede i 
forskellige sammenhænge, og det kan jeg også mærke i butikken – 
folk kender jo hinanden, og snakker løs, når de mødes i butikken. Det 
synes jeg er dejligt.”

I en tid, hvor butiksåbninger er sjældnere end butikslukninger, skal vi 
ikke være kede af, at der nu er sket noget nyt. Men det er også klart, at 
ligesom med det igangværende visionarbejde for vores tre landsbyer, 
der afhænger af, at vi selv kommer med forslag og ideer, så afhænger 
den nye butiks overlevelse af, at der bliver bakket op om butikken. Nu 
har Rikke i hvert fald gjort sit til at gøre vores område lidt mere FIKST.

Rikke sælger brød fra Farumhus konditori i sin nye butik
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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 
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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  

 

  

 

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 
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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  

 

  

 

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 

Her kan din annonce være!

Mail på BBavis@brodeskov.net 
eller ring til Uffe på  4157 3053.
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Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

Sket siden sidst

Udover oktoberfesten, som var et meget vellykket arrangement med god 
stemning og god underholdning i form at linedance, har der siden sidste været 
julemarked i huset. Der var mange gode stader med salg af blandt andet 
 julepynt, julegodter, julekjoler til børn, tasker og meget mere, og da markedet var 
meget velbesøgt meldte stadeholderne da også tilbage, at de var ovenud 
 tilfredse med salget.

Derudover har der jo også været juletræsfest i huset. Dette var en stor succes 
med både masser af børn og voksne, stort flot pyntet juletræ, en julemand, en 
juleforestilling med nogle af byens børn, sanglege, slikposer, glögg og æbleskiver 
 altså en rigtig god, gammeldags juletræsfest.

Kommende arrangementer

Næste arrangement er fastelavnsfesten søndag d. 19. februar kl. 14.00, hvor vi 
håber at se rigtig mange flot udklædte både børn og voksne til tøndeslagning.

Næste arrangement igen, er der den årlige generalforsamling der afholdes 
søndag d. 26/2 kl. 13.00. Alle er velkommen til at deltage, men kun medlemmer 
af huset har stemmeret.”

DEN NYE BESTYRELSE FRA 21. FEBRUAR 2011
Formand Per Hansen,  26 56 96 10 
Næstformand Bo Hansen,  40 25 32 14 
Kasserer Svend Erik Pedersen,  40 25 18 59 
Udlejer Gitte Pedersen,  26 79 87 51 
Vicevært Jan Bast,  61 61 72 11 
Vicevært Carsten Stål Hansen,  20 95 68 02 

Ølmand Henning Nielsen,  23 21 33 26 
Suppleant/hjælpeudlejer  
Bibi Pedersen,  28 68 62 51 
Suppleant/sekretær 
Dorte Meelby,  26 71 86 41 
Forsamlingshuset, torsdage  
17.30  19.00,  48 17 18 61.
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Brødeskov lokalhistoriske forening

Ordinær generalforsamling 
onsdag 18. april kl. 19.00 
i Hammersholt Forsamlingshus.

Dagsorden efter vedtægterne. Alle er velkomne.

Efter en pause, hvor der kan købes drikkevarer, er der kl. 20,00 et 
foredrag ved Anders Bohn:

Græsrødder på landet cirka 1870 til 1914.
Om nye folkelige bevægelser i Danmark, der skulle blive starten på 
”foreningstiden”. Gennem de foregående 100150 år havde der været 
mange bestræbelser fra samfundets top på at højne danskernes 
oplysning og økonomi. Fra ca. 1870 dukkede især på landet en ny 
folkelig bevægelse op med grundtanken om, at ”vi kan selv” – en 
bevægelse ”fra neden”. Denne nye tænke og handlemåde er en vigtig 
baggrund for den demokratiske måde, vi kom til at leve på gennem 
1900tallet – også i Nordsjælland og i vort eget Brødeskovområde. 

Der er gratis adgang for alle. 
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I så fald lad os høre fra dig. Baggrunden er den, at Brødeskov Idrætsforening, BIF, 
har 50 års jubilæum i 2013. Det vil man fejre på forskellig måde, formentlig i 
forsommeren 2013. 

Et af de festlige indslag til den tid skulle gerne blive noget lokalhistorisk – nok et 
jubilæumshefte og/eller en udstilling. Til dette formål har BIF, BIF`s Venner og 
Brødeskov lokalhistoriske forening, BLF etableret en lille fælles arbejdsgruppe, 
som skal udføre dette. Men det er meget begrænset, hvad vi har af historisk 
materiale. 

Derfor denne appel til nuværende og tidligere medlemmer af BIF og ældre, der 
var aktive i Nr. Herlev Idrætsforening eller Hammersholt Boldklub. Disse to fra 
1932 og 1933 blev i 1963 sammensluttet i BIF. Ja, før 1932 var der andre idræts
aktiviteter. Vi tænker også på borgere, der har fået historiske fotos mv., som man 
måske har arvet fra idrætsinteresserede forældre.  Vel er det BIF`s 50 år, der er 
hovedsagen, men det ville da være fint, hvis vi også kan berette om områdets 
idræt 100 år tilbage.

Vi vil altså gerne høre fra dig med de sjove små historier eller de gamle fotos og 
andet oplysende. Vi kan kopiere og returnere fotos. Vi kan nedskrive din beret
ning eller optage den på bånd. Vi har nu startet denne indsamling i meget god 
tid, men hold dig ikke derfor tilbage lige nu. Har du lyst til at være med til at 
udforme jubilæumsheftet o. a. er du meget velkommen og kan henvende dig til:

PoulErik Jensen, Spættevej 7, tlf. 48 26 57 32 og 20 56 17 71, 
Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, tlf.41 78 01 35, 
Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9, tlf. 48 28 50 36 og 21 24 47 22, 
aeller Anders Bohn, Enghavegårdsvej 28, tlf. 48 26 03 04.

Har du gamle fotos, historiske  
beretninger eller oplysninger om 
idrætshistorie i Brødeskovområdet? 
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Fredag den 24. februar 2012
Kl. 18.00 i Nr. Herlev Sognegård

Aftenen starter med at vi spiser den medbragte mad. Medbring 
venligst selv både service og bestik til mad, drikke og kaffe. Aftenen 
igennem vil Parno levere sit velklingende akkompagnement til mange 
fællessange og snapseviser.

Igen i år bliver der underholdning på højt niveau med bl.a.
•	 Bakkesangerne	fra	40	års	jubilæet
•	 Glunter
•	 Barbershop
•	 PH-viser
•	 Halfdan-viser

Har du lyst til at bidrage med underholdningen kontakt Judith 
og Lasse på tlf.: 48 26 58 85 eller email: herrguth@privat.dk.

For de glade tilhørere er tilmelding ikke nødvendig!
På gensyn til endnu en herlig viseaften.

Judith og Lasse Herrguth
Viseværter 

Den årlige Viseaften  
i Sognegården
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Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Tryk 
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution 
ved omdeling

Bankkonto 
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 
Konto nr. 1583 230

Næste nummer på gaden
11. 18. maj 2012

Deadline
22. april 2012

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, 
 medlemmer samt beboere at notere sig  
disse datoer.

Bestyrelse: 

Formand
Annett Jakobsen
Bygaden 8B, Nørre Herlev 
Tlf. 38 87 46 03

Næstformand
Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43

Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 48 25 18 83

Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov 
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne 
og alle husstande i foreningens område

Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et 
almennyttigt formål. Formålet er at skrive om, 
hvad der rører sig i området, at trykke læser
breve fra alle i området  eller fra andre om os/
vort område samt at give rum for områdets 
foreningsliv

Redaktion 
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66,
Uffe Espersen, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv,
mobil 4157 3053.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.

Redaktionelt stof
email til avisen: BBavis@brodeskov.net

Webmaster
Henrik Nørrelund, 
tlf. 48 24 08 85

Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 48 25 21 45

Tobias Ammitzbøll
Hammersholt Byvej 33, Hammersholt 
Tlf 31 10 05 75

Kontingent
Husstande kr. 100,. Enkeltmedlemmer kr. 50,. 
Foreninger kr. 200,.

Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300  1583 230

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem  områdets 
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn  Ny Hammersholt, Ll. Sverige,  Hammersholt, 
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.




