
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

F E B R U A R  2 02 0 

N R . 231  •  5 0 .  Å R G A N G    

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

Læs om

Containerby tæt 
på Nr. Herlev, trafik 
og nyt stadion 
og meget mere ...

Kom til generalforsamling i  
Brødeskov Lokalråd d. 18. marts



Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

Tlf.: 48 26 56 85 
info@nysogaard.dk 
www.hillerodgolf.dk 

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

Følg med på 
hjemmesiden & 

Facebook 
Bestil vores  
julefrokost 

& nytårsmenu  
ud af huset 

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis  
og bliv set i dit lokalområde
 
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



Støt Brødeskov Lokalråd  
med 100 kr. om året

Nu kan du betale  
med MobilePay  
på 94329
Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster 
kun 100 kr. Hvis du betaler på MobilePay, skal du skrive 
dit navn i beskedfeltet. Du kan selvfølgelig også stadig 
overføre dem på 6300 – 1583230.  

Som medlem støtter du indsatsen for at  
forbedre forholdene i området samt udgivelsen af 
Brødeskov Borgeravis.  

MobilePay

100 kr.
94329

Brødeskov Lokalråd
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Næste nr. (232) er på gaden 16. - 23. maj 2020.
Indleveringsfrist den 26. april 2020 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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N Y T  F R A  B R Ø D E S K O V  L O K A L R Å D

Et nyt år er begyndt, og lokalrådet er igen trukket i arbejdstøjet.
De seneste år har i høj grad stået i trafikkens tegn, og alt tyder på at 
2020 ikke bliver nogen undtagelse. Det kommer sig blandt andet af, at 
flere store projekter ligger i støbeskeen.

20. december 2019, gav kommunen tilladelse til at der kan opføres en 
containerby til op mod 400 håndværkere. Byen bliver bygget over for 
den gamle indkørsel til Solrødgaard, og forventes taget i brug i løbet 
af foråret. Tilladelsen, med bilag, kan findes på kommunens hjemme-
side, og udløber efter 3 år.

Vi er glade for at kommunen har lyttet til naboer og lokalråd, men vi 
undrer os stadig over placeringen, der ikke giver mulighed for at 
anvende stationen, og gør at håndværkerne skal starte bilen, i stedet 
for at kunne tage på arbejde til fods.

Siden sidst er der dukket et par nye spillere op. Bogstaveligt talt. Der 
er nu konkrete planer om at opføre træningsfaciliteter, herunder et 
stadion, til brug for professionel fodboldtræning.  Anlægget skal 
opføres syd for Overdrevsvejen, og vil i den grad være noget helt nyt 
for Hillerød Kommune.

Vi ser umiddelbart et behov for at drøfte placeringen med bl.a. kom-
munen, så vores lokalkendskab kan komme i spil til fordel for et godt 
resultat.

2020 – endnu et år  
i trafikkens tegn
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N Y T  F R A  B R Ø D E S K O V  L O K A L R Å D

Derudover har regeringen foreslået at supplere Hillerødmotorvejen 
med et S-tog fra Farum. Også her er der lokale forhold der bør tages 
med i overvejelserne.

Vi vil opfordre jer alle til at dele jeres meninger og idéer, og vi vil 
indbyde kommunen til en fortsat, og bedre dialog.

Den næste store begivenhed i lokalrådet, er den årlige general
forsamling. Vi skal have valgt, eller genvalgt medlemmer og sup-
pleanter til bestyrelsen, og vi skal have en hyggelig, og spændende 
dialog med jer, der kan finde plads i kalenderen. Når man ser hvor 
meget der sker omkring os, eller er på vej til at ske, er der endnu mere 
grund til at møde op og være med. Vi håber derfor at mange vil 
deltage.

Det er vigtigt for lokalrådets arbejde, at vi har ildsjæle der kan og vil 
bidrage til arbejdet for vores område. Hvis du har modet og tiden til 
det, så kom med, og stil op til bestyrelsen. Hvis du gerne vil se, hvad 
det går ud på, er der også mulighed for at blive suppleant for et år. Vi 
ser frem til at se dig. 

Vel mødt d. 18. marts 2020, kl. 19.00 
i BIF klubhus.

P.b.v.
Mathias Skarby
Formand
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Siden sidste borgeravis har trafikudvalget ikke afholdt noget egentligt 
møde, vi kan referere fra.  Vi har fået et par tilbagemeldinger fra vores 
møde med kommunen d. 6/11.

Man lovede at genoverveje containerbyen/håndværkercampen, og der 
er da også sket et par mindre ændringer, selv om vi ikke er sikre på, at 
det er sket på baggrund af vores bekymringer. Campen er formindsket 
fra 644 til 410 boliger og er flyttet lidt længere nordpå (150 m til de 
nærmeste naboer); men det kunne ikke lade sig gøre, at flytte den 
over til de store byggearbejdspladser, som vi havde foreslået. Så derfor 
er der trafikmæssigt ikke væsentlige ændringer, alle håndværkerne 
skal frem og tilbage gennem Favrholmkrydset. 

Antallet af p-pladser er hævet fra 62 til 100; men man regner fortsat 
med, at håndværkerne især vil transportere sig rundt i minibusser, og 
derfor ikke vil mærkes ret meget i trafikken.

Så vi frygter fortsat, at endnu længere køer ved Favrholm vil give flere 
bilister lyst til at finde alternative ruter ad områdets småveje.
Et andet punkt fra mødet d. 6/11 handlede om flytning af Brødeskov 
trinbræt. Vi spurgte bl.a. ind til busdriften til det nye trinbræt. Her er 
de umiddelbare tanker at bussen bliver på Bygaden med stoppesteder 

TRAFIKUDVALGET  
ORIENTERER

Containerby og  
nyt stadion tæt  
på vores område
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Det er her på  
marken overfor 
genbrugs stationen, 
at det er planlagt  
at container byen  
skal ligge
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ved Engparken, lige oven for den nye placering af trinbrættet. 
Stoppestedet kan så kaldes Nr. Herlev Station.

Børnene i den nye bydel, Favrholm, vil i første omgang komme til at 
høre under Hanebjerg Skole. En ny skolesti/cykelsti vil blive etableret, 
men det ligger endnu ikke fast, hvor den skal løbe. I dagspressen i den 
sidste tid har flere nye store projekter i vores område været præsen-
teret.

Et stort stadion til FC-Nordsjælland og måske også til Landsholdet skal 
bygges langs Lyngevej mellem ”containerbyen” og Favrholm. Vil det 
mon komme til at påvirke trafikken?

Det er også blevet foreslået at forlænge S-togslinien fra Farum langs 
Hillerødmotorvejen til den nye Favrholm Station.

De nye projekter vil vi følge tæt i udvalget. Vi vil i kommende numre af 
bladet fortsætte med at orientere om udvalgets arbejde. Har du 
kommentarer til dette, eller vil du gøre os opmærksomme på særlige 
trafikproblemer, hører vi gerne fra dig.

På udvalgets vegne
Mathias Skarby (mathias@brodeskov.net)
og Tom Feilberg (tom@brodeskov.net)
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Generalforsamling
i Brødeskov Lokalråd
Onsdag den 18. marts kl. 19.00
i Brødeskov Idrætsforenings lokaler på Kollerødvej 1.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til budget og medlemskontingent.
5.  Indkomne forslag (Forslag skal fremsættes skriftligt og være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år).
7. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år).
8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år).
9. Valg af revisorsuppleant (vælges for 1 år).
10. Eventuelt.

Har du en sag som du synes bestyrelsen bør kaste sig over, så bør du 
overveje om du burde lade dig vælge ind i bestyrelsen. Særlig hvis du bor 
i et område hvor den nuværende bestyrelse ikke er repræsenteret.
Alle med hjemsted i lokalrådets område som har betalt kontingent, kan 
stemme og stille op til valg til bestyrelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til 
bestyrelsen@brodeskov.net inden den 11. marts 2020.
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Brødeskov IF og Brødeskov IF’s Venner

STORT LOPPEMARKED 
17. maj 2020 kl 10.00 Kollerødvej 1, Hillerød

Vi samler lopper ind til det stort loppemarked helt frem til dagen.

Loppemarked afholdes i Brødeskovhallen. 
Kollerødvej 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter overskydende 
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, rejsevaluta, porcelæns-
figurer, køken udstyr, møbler, smykker og alt elektronik.
METAL : Gl. kabler, sodavand- og øldåser, aluminium og rustfri stål, som vi kan 
realisere til fordel for det gode formål.

Afhentning
Svend Beeck, Gl. Frederiksbogvej 9, 3400 Hillerød

send en mail svend.beeck@live.dk. Eller send en SMS på 26636515
Husk adresse og tlf. nr., så vi kan ringe til dig.
Eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.

ALT OVERSKUD GÅR TIL VOR MEDLEMMER  I BRØDESKOV IF.

Hilsen
Brødeskov IF og Brødeskov IF´s Venner
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HHiilllleerrøødd  LLiillllee  SSkkoollee  **  BBrrøøddeesskkoovvvveejj  33  **  33440000  HHiilllleerrøødd
TTllff..  4488226666558866  **  wwwwww..hhiilllleerroodd--lliilllleesskkoollee..ddkk  

Hillerød Lille Skole er en demokratisk og progressiv skole, som tilbyder et 
samlet grundskoleforløb i et forpligtende fælleskab mellem børn, lærere og 

forældre.

Skolen har ét spor og en lav klassekvotient som grundlag for et højt fagligt 
niveau og en stærk kultur. Vi arbejder på tværs af klasser og fag med plads 

til nysgerrighed og fordybelse. 

Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige, livsduelige, tolerante 
unge mennesker med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.

Du kan følge med i vores hverdag på skolens hjemmeside, Facebook og 
Twitter.
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Det er med stolthed at vi kan sige “idrætsforening”, da det nu ser ud til 
at der fast vil være flere idrætsgrene.

Tak til alle dem, som har været med til at få de forskellige aktiviteter 
op at køre.

Vi har nu følgende aktiviteter i hallen/klubben: Fodbold fra årgang 
2015 og til dem der blev født før 1950, så der er hold for alle årgange. 
Så er der yoga, skifitness, badmintontræning, badmintonbaner, 
hockey, krible-krable. Alt dette kan der læses mere om på vores nye 
hjemmeside. Den kan man finde på broedeskov.dk

         Så har vi igen fornøjelse af at invitere til fodboldskole i uge 27, 
         se mere på vores hjemmeside og tilmeld jer der.

Vi i bestyrelsen ser frem til et godt 2020, hvor der vil være flere 
aktiviteter i hallen og på fodboldbanerne.

Håber at vi kan lave nogle fodboldaftner med landsholdskampe på 
storskærm i klubhuset 

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING

Velkommen til 
2020 i Brødeskov Idrætsforening
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Vi afventer med spænding de nye snakke omkring FC Nordsjælland og det 
nye areal omkring Favrholm. Vi har været til det første møde omkring 
dette.

Vi ser frem til at se jer enten på banerne/hallen til loppemarkedet den 
17/5 eller som tilskuer - godt nytår til alle!

venlig hilsen
Kenneth Sørensen
Formand for Brødeskov Idrætsforening
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Vi træffes alle dage 
- hele døgnet -

48 26 08 05

Frejasvej 17
3400 Hillerød

Hovedgaden 17A
3320 Skævinge

Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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Støt Brødeskov IFs 
Venner
BIFs venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål dels at skaffe midler 
til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig arbejdskraft til de mange-
artede små og store opgaver, som driften kræver. Det kan være fodbold-
turneringer i ind- og udland, miniputstævner på eget anlæg eller de årlige 
afslutningsfester for både små og store medlemmer.Vennerne har også 
ansvaret for kioskens drift.
 
BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør 
Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige udstilling i Frederiks-
borg Slotshave og Byfesten i Hillerød. Vennerne er altid på udkig efter nye 
indtægtskilder, og vi har været involveret i diverse koncerter og 
plakatophængning.

BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere ungdoms-
medlemmer, 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.

Ønsker du at blive medlem?
Så kan du betale på MobilePay nr. 71090 Eller
Reg. nr. 1551 Konto nr. 8214239
 
Husk at angive navn og adresse, så er du medlem.
 
Kontakt eventuelt Svend Beeck på mail svend.beeck@live.dk 

Hilsen
Bestyrelsen
Brødeskov IF Venner
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Generalforsamling
Brødeskov Lokalhistoriske Forening afholder  
generalforsamling onsdag d. 22. april kl. 19 i  
Sognegården, Kirkepladsen 1, Nr. Herlev.

Efter en kort pause vil Christian Obel fortælle om Frederik  
d. Andens Kanaler i Brødeskov.

Ude i brødeskov ligger resterne af Frederik den andens kanaler.  
De er en del af et imponerende anlægsværk, der bare ligger og 
venter på at blive beskuet!

Christian Obel, der til daglig underviser på htx i Hillerød, har 
vandret langs kanalerne og gravet lidt anekdoter op på vejen. 

Han har fået inspirationen fra sin far, Stig Obel, der i 80’erne 
cyklede rundt i området og tog billeder og kiggede på kort. Kom 
hør om gigantisk projekt, der skabte slotssøen!

Brødeskov Lokalhistoriske Forening
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Alt tømrerarbejde udføres af  
din lokale tømrer

Mange års erfaring i udskiftning  
af døre og vinduer

Ekspertise i energirenovering 

Kvalitetshåndværk  
til fair priser

Ring til
Tømrerfirmaet  
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Husk 
håndværker-
fradraget er  
der stadig
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6 

 

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 

Kaniner 
sælges
Velegnede både  
til slagtning og  
som kæledyr.

Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller  
tt@hillerod.dk



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

SKET SIDEN SIDST

Bankospil fredag den 8. november
Blev igen en stor succes, med lidt flere deltagere end første gang.
Igen pengepræmier som hovedpræmie og lidt andet som sidegevin-
ster. Alt sammen sponsoreret af såvel private som erhversdrivende. 

Julemarked søndag den 24. november
Som altid et meget hyggeligt marked, med mange flotte, sjove og 
hjemmelavde juleting. Fint besøgt hen over hele dagen.

Juletræsfest søndag den 8. december
Stor succes med rigtig mange gæster , store som små. Ingen tvivl om 
at børne juleteateret trak mange til. Der var 18 aktive børn i alderen 8 
– 13 år og de lavde et rigtig fint teaterstykke med mange sange med 
musik af vores lokale spillemand Ove. Stor tak til alle børn og voksne 
som har deltaget aktivt med hele forestillingen. Og vigtigt at under-
strege at fællesskabet i stykket tæller mere end hvor mange replikker 
man har at sige. Det vigtigste er, at man deltager. 

Dansen om juletræet forløb måske lidt for hurtigt med efterfølgende 
slikposer m.m. Præsten var på orlov og stedfortræderen kunne des-
værre ikke, så vi håber at det lykkes næste gang.
Tak for fremmødet.



BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt 23 82 17 35
Næstformand Palle Christensen 26 84 22 41 
Kasserer Ove Chr. Sørensen 40 19 36 80
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Hjælpeudlejer Niels Bagge 40 43 18 59
Sekretær Iben Theakston 31 41 37 30

Suppleant/vicevært
Brian Jørgensen 22 42 91 34
Suppleant/vicevært Jan Bast 50 57 89 58
Suppleant /diverse Niels Clausen,  22 23 18 48 
Forsamlingshuset er åbent hver  
torsdag 17.30 - 19.00   2136 16 50

Kommende arrangementer

Den årlige generalforsamling i 2020 er søndag de. 16. februar kl 13.
Vi er i fuld gang med at forberede årets generalforsamling og gøre  
klar til udsendelse af dagsorden,  hvor der også står om tilmelding og 
kontingent betaling for det kommende år. Alle der har betalt for 2019  
vil modtage en indkaldelse.

Fastelavnsfest søndag den 23. februar.
Som altid ser vi frem til at møde flotte, sjove og skøre udklædte børn og 
voksne til tønde nedslåning og præmieuddeling. Baren er som altid åben 
for salg af drikkeverer. Information udsendes på forsamlingshusets 
Facebookside om pris og tidspunkt.

Bankospil fredag d. 20.3. 2020
Vi gentager succesen og åbner dørene kl 17.30 hvor baren er åben for 
salg af drikkevarer og spillet starter kl 19. 
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Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Tryk 
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution 
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet, 
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige 
hjælpere.

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

Næste nummer på gaden
16. - 23. maj 2020

Deadline
26. april 2020

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlem-
mer samt beboere at notere sig disse datoer.

Bestyrelsen: 

Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
Tlf. 21 54 31 22
mathias@brodeskov.net 

Næstformand 
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15 
svend@brodeskov.net 

Webmaster 
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
rene@brodeskov.net 

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, 22 26 97 94.
Uffe Espersen, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.

Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

Annonceansvarlig: Uffe Espersen,  
uffe@brodeskov.net

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
ellen@brodeskov.net 

Kasserer
Hanne Jensen,  
Slettebjerget 15,
hanne@brodeskov.net

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
tom@brodeskov.net

Anne Pontoppidan
Slettebjerget 29
anne@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

Medlemskab
Henv. til kasserer 
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Mobilepay 94329
hannemaarjensen@hotmail.com

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

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.


