
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Læs Lokalrådets visioner for 
Brødeskov-området, nyt fra 
trafikudvalget og BIF mm.
+ seneste nyt om byggeprojekter i 
vores område 

M A J  2 021 

N R . 23 6  •  51 .  Å R G A N G    

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



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. (237) er på gaden 10. - 17. september 2021.
Indleveringsfrist den 19. august 2021 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net

Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

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

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

 
 

 
 

 

Se på vores hjemmeside vedr. åbningstider. 
Du kan også sende en mail eller ringe på 40 33 03 36. 

Venlig hilsen Anders Kjergaard

Luksus i hverdagen

Kontakt mig på:
Facebook - MyGlas by Myrup
Instagram - myglasbymyrup
www.myglas.dk. 
Mobil - 28500344 

Britt Lind Myrup

Forkæl dig selv eller giv en unik gave

Besøg myglas.dk eller book en aftale  
til et besøge mit værksted i Birkerød. 

Til en særlig lejlighed kan du også  
designe dit eget glasprodukt efter  
eget ønske, og jeg laver det til dig.  
Bliv inspireret af  farver og form på  
www.myglas.dk.

Arbejder du med glas, kan du booke  
tid til brænding eller du kan deltage i  
private glaskurser hos mig.
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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

Jeg ville gerne starte med at fortælle hvornår vi holder generalforsam-
ling, men det er desværre stadig uvist. Vi ved dog at der kommer til at 
ske en gradvis genåbning henover sommeren, og derfor vil vi ikke 
aflyse i år. I stedet har vi besluttet at indkalde så snart det er muligt 
og forsvarligt at mødes igen. Hvis alt går vel, regner vi med at kunne 
holde årets generalforsamling kort efter sommerferien.

Skriv jer gerne på vores mailliste, så vi kan holde jer orienteret, ved at 
skrive hvor I bor, til bestyrelsen@brodeskov.net

I sidste nummer skrev vi om HOFOR, som er i gang med en større 
renovering af kildepladserne i Attemosen. Det er lykkedes at skabe 
tilstrækkelig opmærksomhed på Nr. Herlev, til at vi nu bliver hørt om 
det videre arbejde. Vi slap ikke helt for kørsel gennem byen, men det 
meste blev sendt udenom, og det er vi glade for.

Lokalrådet arbejder fortsat for at der kommer en permanent nedkørsel 
over markerne – og gerne med tilslutning til Lyngevej. Det er jo et af 
byens største trafikale ønsker.

I dette nummer kan I læse den samlede vision for hele vores område. 
Der er kommet kommentarer fra alle landsbyer, og der er bred enighed 
ud fra det vi har hørt. Det er helt fantastisk at vi kan stå sammen om 
sådan et projekt, og det er bestemt ikke gået ubemærket hen. Flere af 
kommunens partier i byrådet, har givet udtryk for at vi skal have 
helhedsplaner for vores områder – og at de mener vores landsby-
visioner bør danne grundlaget. Det må siges at være en cadeau til alle 
der har bidraget til visionerne.

Vi har nu en række visioner der faktisk vil blive taget med i det 
 politiske arbejde!

Visionerne ligger nu på lokalrådets hjemmeside, og de er et besøg 
værd. Den samlede vision, trykt i dette blad, beskriver de overordnede 
rammer, og de fællestræk der kendetegner hele området. Hvert  
enkelt landsbysamfund, Freerslev, Nr. Herlev, Hammersholt og Ny 
Hammersholt, har fået sine egne, detaljerede visioner. Det er tanken 
at politikerne og forvaltningen kan dykke ned i den enkelte landsby, 
hvis de vil vide noget mere specifikt. Og så er visionerne også en god 
måde at vise tilflyttere og andre interesserede, hvad der kendetegner 
vores dejlige lokalområde.

Se mere på www.brodeskov.net

Når det igen bliver muligt at samles, vil vi gerne invitere til fødselsdag.
April 2021 var det 50 år siden Brødeskov Lokalråd blev stiftet. Det skal 
naturligvis fejres, når vi kan.

Nye visioner for 
vores lokalområde 
- og et flot  
jubilæum
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Lokalrådet er blandt de ældste af sin slags, og har spillet mange 
forskellige roller gennem tiden.

De seneste fire år har Hillerød Kommune gjort stadig større brug af 
lokalrådene som talerør til og fra lokalbefolkningen. Det viser at lokalt 
engagement betyder noget, og det giver håb for at de næste 50 år kan 
bringe vores lokale interesser endnu mere i spil. Det er godt for alle, og 
det er godt for lokalområdet.

Så tøv endelig ikke med at kontakte os, eller deltage i arbejdet med at 
styrke vores fællesskaber. Uanset om det er som spejder, idræts-
forening, strikkeklub, kunstnergruppe eller aktive debattører, så 
gavner det alt sammen vores område, og gør det til et rart sted at 
være.

Det kan vi godt glæde os over i mange år endnu.

God sommer.

På vegne af bestyrelsen

Mathias Skarby

15 

 

alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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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 

v/Mette Wolf og Leif Jonasson 
Poul Rasmussen´s Eftf. 

Hovedgaden 17A, 3320 Skævinge 
Frejasvej 17, 3400 Hillerød 

 

Vi træffes alle dage  

48 26 08 05 
 

www.nord-begravelse.dk 

Leif Jonasson Lars Frederiksen Mette Wolf Anette Bang 
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1: Fuglebjergvej mellem Freerslev og Nr. Herlev.

TRAFIKUDVALGET ORIENTERER

Cykel-landeveje 
på vej
Lokalrådet har fået denne orientering:

”Byrådet besluttede i marts, at forvaltningen skal igangsætte en 
række cykeltiltag omhandlende konceptet Cykellandeveje. Tanken 
med Cykellandeveje er at tilvejebringe bedre og sikrere cykelforhold på 
mindre veje lokalveje og landeveje uden stort finansieringsbehov, for 
på den måde at bidrage til et sammenhængende net, som dels lukker 
missing links og dels sikrer opkobling til anden eksisterende sti-
infrastruktur. Cykellandevejene kan således forbinde eksisterende 
ruter/stier, men også forbinde mindre bysamfund, sikre opkobling til 
større industriområder, samt opkobling til skole eller uddannelse.
 
Forvaltningen har sammen med en rådgiver udpeget 11 relevante 
strækninger, som binder oplandsbyerne bedre sammen, sikrer skole-
veje og giver opkobling til det eksisterende cykelstinet. Overordnet 
arbejdes der med løsninger på strækningerne der sikrer lavere  
hastighed for biltrafikken og i et enkelt tilfælde omvejskørsel (2-1 vej, 
bump og vejlukning).”

2 strækninger i vores område skal være ”Cykellandeveje”: Fortsættes næste side >>
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2: Hanebjergvej/Kurreholmvej mellem Uvelsevej og Gørløse,  
hvor delen nærmest Nr. Herlev hører til Brødeskovområdet.

 

Vejstrækningerne vil blive markeret med skilte, der viser, at det er 
cykellandeveje, og med skilte, der viser by-retninger og afstande.

Fuglebjergvej skal hastighedsbegrænses generelt til 60 km/timen og 
50 km/timen omkring ”Biavleren”, som ligger i et stort sving midt på 
strækningen. På begge sider af 50 km – området vil der komme 
pudebump.

80 km/time begrænses til 60 km/time på Hanebjergvej/Kurreholmvej 
og strækningen forsynes med en masse skilte. Desværre øges sikker-
heden ikke væsentligt i det for cyklende skolebørn meget farlige kryds 
hvor Hanebjergvej munder ud i Uvelsevej. Her er der dårlig oversigt, og 
der køres hurtigt forbi tilkørselsvejen, hvor skolebørnene og rigtigt 

mange motionscyklister skal over vejen. Lokalrådet vil forsøge at få 
dæmpet hastigheden på Uvelsevej gennem dette kryds.

Vi får ingen af de ovenfor omtalte vejlukninger og 2-1 veje i vores 
område.

Desværre er strækningen på Brødeskovvej mellem Gl. Frederiksborgvej 
og Hillerød Lilleskole ikke taget med i denne omgang; derfor er vi i 
lokalrådet lidt ærgerlige over først at blive orienteret efter beslut-
ningerne er taget.

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)

VM-Vejmarkør

CLP-Portal
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Indledning
Dette er Brødeskovområdets samlede visioner. De er en sammen-
fatning af de enkelte landsbyvisioner for Freerslev, Nr. Herlev, 
 Hammersholt og Ny Hammersholt, hvortil der er links på sidste side.  
Vi anbefaler også at læse den enkelte landsbyvision, for netop den  
del af området man ønsker at behandle.

Visionerne er en omskrivning af den tidligere udgave, men bevarer 
hensigten fra dem. Inden visionerne blev lagt op på Hillerød 
 Kommunes hjemmeside, har de været rundsendt i lokalområdet,  
og har været drøftet i lokale fora på nettet.

Visionerne er således et udtryk for den brede, almene holdning blandt 
beboerne i området.

Generelt kan man sige, at vi bor i et område hvor vi har de større byers 
muligheder tæt på, og samtidig kan nyde det hyggelige landsby-
samfund i naturskønne omgivelser. Det ser vi som områdets største 
styrke og værdi, og det er noget vi gerne vil dyrke endnu mere.

Men vores geografiske placering umiddelbart syd for Hillerød, betyder 
også at landsbyerne og deres unikke særpræg og omkringliggende 
natur, kan forsvinde ind i den nye Favrholm bydel, og må tåle en 
stadigt stigende trafikmængde.

Derfor er temaet i de samlede visioner, såvel som landsbyvisionerne, 
med en overvejende tyngde på at fastholde landsbypræget, og løse 
vores trafikale udfordringer.

Det er ikke et udtryk for stagnation, men derimod et ønske om at 
områdets særpræg og dets værdier fastholdes og styrkes, gennem 
naturlig og respektfuld udvikling.

Det beskriver vi i nedenstående, fem emner.

Brødeskov- 
områdets 
samlede visioner

INDHOLD:
Natur og miljø
Historisk baggrund og værdier
Byudvikling
Infrastruktur
Kultur og det sociale liv
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Natur og Miljø
Terrænet er præget af bølget, dyrket og åbent morænelandskab, 
afgrænset af skovene Freerslev Hegn i nordvest, og parforcejagt-
skoven Store Dyrehave i øst. I midten ligger Brødeskov, med sine 
mange gravhøje og grøfter. Der er sumpet lavland ved Attemosen i 
vest, og Børstingerød Mose i syd. Tilsammen giver dette et rigt og 
varieret dyreliv, og beboerne finder stor glæde ved at kunne nyde 
naturoplevelserne direkte fra terrassen.

Der sættes pris på det landlige præg, som for mange har været den 
afgørende faktor for at bosætte sig her.

Naturområderne er velbesøgte, og mange nyder området til fods, på 
hesteryg eller på cykel.

Børstingerød Mose er et populært udflugtsmål

Vi ønsker at bevare den stærke tilknytning til naturen og landbruget i 
området.

Det forudsætter en nænsom byudvikling, og at der arbejdes med at 
fastholde og forbedre tilgængeligheden til naturområderne. Det kunne 
være i form af gode trampestier, borde og bænke, naturlegepladser, 
men også bedre adgangsveje som cykelstier og parkeringsmuligheder, 
så også udefrakommende kan få glæde af vores rige plante- og 
dyreliv.

En forudsætning for bevarelsen af det naturrige præg, er klare af-
grænsninger af de bebyggede områder, og at der fortsat er åbent land 
mod Allerød, Hillerød og mellem landsbyerne.

Historisk baggrund og værdier
Området kendetegnes ved typiske, nordsjællandske landsbyer og 
udflyttergårde i den vestlige del, mens landsbyerne Hammersholt og 
Ny Hammersholt er opstået omkring de to nedlagte teglværker. En 
sidste rest af industrien i området findes i Hammersholt, om end 
Industriparken aldrig rigtig er blevet en integreret del af livet i lands-
byen.

Landsbyerne er præget af hyggelige stræder, gamle huse og fortidens 
arbejder- og bondefællesskaber. Gennem midten af 1900-tallet er 
både 

Nr. Herlev og Ny Hammersholt vokset betragteligt, og fik dengang, i 
store træk, deres nuværende udbredelse.

Nr. Herlev kirke er et vartegn i området, og har været det siden 
1100-tallet. Miljøet omkring kirken bærer dog præg af at 
gennemgående trafik er ført her forbi.

I den gamle bydel ligger Nr. Herlev Kirke, en middelalderkirke fra ca. 1150
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Foruden et større antal gravhøje, langdysser ved Freerslev, og andre 
forhistoriske minder, er de gamle jagtskove i området et yndet ud-
flugtsmål.

Vi ønsker at naturen og landsbypræget i området bevares, hvor den 
klare afgrænsning mod, og med, det omkringliggende landbrugsland 
fortsat er tydelig.

Byudvikling
Vi er glade for at områdets landsbyer er tydeligt afgrænsede, og at der 
er udsigt til marker og skov i alle retninger. Det gælder både mellem 
landsbyerne, og ind mod Hillerød, hvor grænsen og udsigten går 
henover markerne.

Derfor er det vigtigt af Favrholm ikke vokser sammen med områdets 
landsbyer, og at den grønne kile mod Allerød bevares.

Landsbyerne har en god størrelse, hvor alle kender hinanden, så 
udviklingsområderne er primært nogle små justeringer, og en ned-
drosling af tung industri i området.

Vi ser derfor omdannelse af Hammersholt Erhvervspark fra lager-
område og tung produktion, til beboelse og erhverv, der ikke kræver 
nævneværdig kørsel.

Vi ser muligheder for at styrke det sociale miljø, ved at skabe et 
rekreativt område omkring gadekæret i Nr. Herlev, og genanvendelse 
af stationsbygningen på den gamle Brødeskov Station, til f.eks. 
forsamlingshus, eller andet socialt formål, så den kommer til at 
fremstå mindre ramponeret.

Egentligt nybyggeri ses gennemført som udskiftning af eksisterende 
bygningsmasse, eller et enkelt hus ad gangen, primært som lukning af 
huller.

Generelt ønskes byudvikling der understøtter det eksisterende indtryk, 
og bidrager til at styrke stemningen i det lille landsbymiljø. Der skal 
fortsat være tryghed og muligheder for beboere i alle aldre.

 
Infrastruktur 
Brødeskovområdet skal have gode internetforbindelser. Mange har 
stadig internet via et ustabilt telefonkabel. I fremtiden forestiller vi  
os at alle kan få bredbånd, og gerne via fibernet. Det vil gøre livet 
lettere for moderne børnefamilier, og øge mulighederne for at arbejde 
hjemmefra.

Når det gælder offentlig transport, har området et enkelt stop for 
Lokalbanen i Nr. Herlev, foruden et par busruter. Området omkring  
Ny Hammersholt ligger derimod midt mellem S-banens stationer i 
Hillerød og Allerød.

En del af Hammersholt fra oven med erhvervsparken til højre.
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Vi ser derfor gerne at der etableres cykel- og gangsti mellem hen-
holdsvis Hammersholt og Ny Hammersholt, og ind mod Favrholm 
Station og det nye hospital. Dette vil binde området bedre sammen, 
begrænse kørsel til Hillerød Station, og gøre landsbyerne til attraktive 
boligområder for de ansatte på hospitalet, og i det nye erhvervs-
område.

Vi har gode cykelstier i det meste af området, og det er derfor nemt at 
komme omkring til fods og på cykel. Dette er vi glade for, og vi vil 
gerne udbygge netværket af stier, så stien langs Brødeskovvej får sin 
tilslutning til Gl. Frederiksborgvej, forbi Lilleskolen.

En anden væsentlig forbedring vil være skiltning til attraktionerne, og 
en mere sikker løsning i de små bygader, hvor cykelstier ikke er en 
mulighed.

Vejnettet består dels af et antal små landeveje der forbinder landsby-
erne, dels af Nordsjællands hovedtrafikårer. Dette bærer trafikken 
præg af.

På den ene side har vi nem adgang til hovedveje i alle retninger, men 
på den anden side har vi også en del gennemgående trafik. Både på 
hovedruterne, og på de små landeveje som anvendes som smutveje i 
myldretiden.

Der bliver desuden kørt for stærkt, også gennem de små landsbyer, 
ikke mindst Freerslev, der ligger langs hovedvejen mod Roskilde.
Kørsel til Hammersholt Erhvervspark, har medført at et stadigt stigen-
de antal store lastbiler kører på Brødeskovvej. Ruten går forbi skolen, 
og på en vej der ikke er bred og stærk nok til den belastning det 
medfører. I den østlige ende af Brødeskovvej er der en snæver bro, 

ingen cykelsti forbi Lilleskolen, og vejen ender i et farligt vejkryds uden 
overblik.

Vi kunne ønske os at Hillerødmotorvejen og Kongevejen bliver mere 
fremkommelige, og at tilslutningsvejene fungerer så godt, at 
gennemgående trafik ikke fristes til at vælge smutvejen gennem 
vores landsbyer.

En del af trafikken må dog fortsat forventes at skulle benytte sig af de 
små veje, og der ser vi gode muligheder for at forbedre oplevelsen af 
at bo, gå eller cykle i landsbyerne, ved nogle få, men effektive indgreb.
I Freerslev ønskes forbedring af belægningen, så støjen begrænses. 
Ideelt set ønskes en egentlig omfartsvej.

I Nr. Herlev kan næsten alle de trafikale udfordringer tilskrives, at 
Uvelsevej går gennem byen. Det er et helt klart ønske at Uvelsevej 
tilsluttes Lyngevej syd for byen.

De små gader i landsbyerne er generelt meget smalle, og snor sig 
mellem husene. Der færdes en del fodgængere og cyklister, sammen 
med den øvrige trafik. En to-minus-en afstribning vil flere steder være 
en god og opnåelig begyndelse, gerne suppleret med forbud mod 
lastbilkørsel.

Ideelt set bør der ikke ligge virksomheder med behov for hyppig 
godstransport langs Brødeskovvej, som er den vej vi alle benytter til og 
fra skole, og til ture i skoven.

Indtil det er løst, vil der fortsat være et stort behov for at regulere 
trafikken på hele strækningen. Nogle muligheder kunne være has-
tighedsbegrænsning og tidsbegrænsning målrettet mod lastbiler.
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Kultur og det sociale liv
I landsbyerne er der skabt lokale fællesskaber. Særligt Hammersholt 
udmærker sig her, ved at have et veldrevet forsamlingshus, som også 
fungerer som scene for Brødeskov Teater. Hammersholt er også 
hjemsted for en hel lille kunstnerkoloni, og flere steder mødes folk for 
at spille musik, eller bare nyde samværet.

Der holdes sommerfester i landsbyerne, blandt andet ved Freerslevhus 
Oplevelsescenter, og på engen i Ny Hammersholt, hvor den lokale 
spejdergruppe står for arrangementet.

Generelt er der et godt socialt miljø, og der bliver snakket meget over 
hækkene, og når man mødes på gåture i byen.

Der er Facebook-grupper for hver af landsbyerne, og mange tager her 
aktivt stilling til hvad der rør sig i området.

Foruden kirken og forsamlingshusene, mødes man i Hillerød Golfklub, 
Brødeskov Idrætsforening, ved pizzeriaet i Ny Hammersholt, i skoven 
til vandreture, og ikke mindst skaber de to skoler og børneinstitu-
tionerne en god base for at lære hinanden at kende.

Små landsbysamfund med små institutioner skaber trygge rammer,  
og bidrager væsentligt til det hyggelige miljø, hvor de fleste kender 
hinanden. Det er en særlig værdi vi ønsker at bevare og udbygge.
Vi er glade for de mange fællesskaber i området, og vi vil gerne 
understøtte dem med bedre faciliteter. Her savner særligt Nr. Herlev 
et egentligt forsamlingshus og café, som eksempelvis kunne etableres 
i den nedlagte stationsbygning.

Mange små fællesskaber benyttes primært af de ældre. Dette er en af 
vores væsentlige værdier, men vi ønsker at skabe nogle rammer, der 
stimulerer til et større fællesskab, der bedre inddrager unge og 
tilflyttere.

Lokalrådet vil gerne informeres af kommunen, når nye borgere flytter 
til området, så de kunne få udleveret en skriftlig oversigt over aktivite-
terne samt en opfordring til at være med.

Links
• Brødeskov Lokalråds hjemmeside
• Nr. Herlev Kirke og Sognegård
• Lokalhistorisk forening.
• Brødeskov idrætsforening
• Nr. Herlev Børnehus
• Hammersholt Børnehuse
• Hanebjerg skole
• Hillerød lille skole
• Spejderne i Hammersholt

Freerslevhus natur- og aktivitetscenter giver det sociale liv, ikke mindst for unge men-
nesker, nogle fantastiske rammer
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Sank Hans aften i Nr. Herlev 
ved "troldehøjen" 

(den gamle jernbane-overskæring på
marken ved Uvelsevejen) 

Kl 19-20: Levende Folkemusik 
medbring gerne picnic kurv og din nabo

Kl 20: Båltale v/ Mathias Skarby 
formand for Brødeskov Lokalråd

(Husk at køre dit BRÆNDBARE affald
på bålet og ej på genbrugspladsen, så

vi har et bål at tænde!)

Kl 20:15: Bålet tændes 

Tag skumfiduser, snobrødsdej og kæppe
 med til dine børn - der er et lille bål til det

Sidste nyt:  

Planerne om Hammersholt 
Enge, helhedsplaner og  
fødselsdag
Byggeprojekter.
Kommuneplanen har været under udarbejdelse, og i den forbindelse 
har flere ønsket at lægge jord til nye boligområder langs Brødeskovvej. 
Med undtagelse af et projekt ved Dansk Papiruld, kaldet Hammersholt 
Enge, var der dog ingen af oplæggene der blev taget med i forhan-
dlingerne.

Det blev forsøgt at finde en løsning med en tilpasset udgave af 
Hammersholt Enge, men også dette løb ind i massiv, lokal modstand.
Kommunen udgav medio maj en pressemeddelelse, hvori det fremgik 
at Hammersholt Enge ikke er med i den kommende kommuneplan. 

Beslutningen havde bred opbakning i byrådet, og man pegede på at 
der bør udarbejdes en helhedsplan, før der kan blive taget stilling til 
flere byggerier. Dermed er alle større byggeplaner i vores område, indtil 
videre sat i bero.

Helhedsplaner.
Brødeskov Lokalråd har som tidligere nævnt afsluttet arbejdet med 
landsbyvisionerne. De er blevet taget godt imod, og på trods af at 
kommunen ikke længere vil have dem på deres hjemmeside, har de 
dog fundet vej til byrådet.

Alle der har bidraget med input til visionerne, kan godt være stolte af 
produktet. Det er lokalrådets bestyrelse i hvert fald. Ikke mindst fordi 
en del byrådspolitikere nu peger på at de kommende helhedsplaner 



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

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

bør tage afsæt i visionerne. Det betyder meget, at vi der bor her på 
den måde får mulighed for at beskrive områdets fremtid.

Fødselsdag.
Brødeskov Lokalråd fejrer som bekendt 50-års jubilæum i år. Dermed er 
vi landets ældste af sin slags. Det vil vi gerne markere med et godt 
arrangement der kan bringe folk sammen.

Det var ikke muligt at holde noget på dagen, tilbage i april, og vi synes 
ikke det vil være rigtigt at forsøge os med et mindre arrangement. 
Lokalrådet planlægger derfor at fejre fødselsdagen i sensommeren, 
eller først på efteråret.

Vi vil meget gerne modtage idéer til hvordan vi kan gøre det ekstra 
hyggeligt, for det skal fejres med manér. Så send gerne forslag til 
bestyrelsen@brodeskov.net.

Under alle omstændigheder vil vi gerne sige tak til alle der har bidrag-
et gennem årene. Uanset om man har støttet med sin tid, arbejdskraft 
eller blot økonomisk, så er det netop det store, lokale engagement der 
har holdt os kørende i de mange år. Tusind tak for det.

Mathias Skarby
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Corona, corona,  corona –  hvem orker snart at høre mere om det? Der 
er nok ting fra coronatiden, når den er ovre, som vi skal have med i 
vores dagligdag langt frem i tiden. Dette kommer vi som idræts-
forening nok til at skulle forholde os til. Det bliver jo nok opgaver med 
hygiejne, håndsprit mm., så det skal vi som forening være klar til.

Nu lysner det forhåbentligt for de forskellige idrætsgrene. Fodbolden 
ruller på livet løs, alle vores hold er i fuld gang med træning og kampe. 
Der arbejdes stadig med fodboldskole i uge 26 – se mere på hjemme-
siden, hvor man også kan tilmelde sig.

Yoga er startet indendørs, hver mandag i klubhuset på 1. sal kl. 17.30. 
Hvis du har lyst til at starte, skal du bare møde frem.

Badminton: Alle baner i gang igen, så dem som har baner kan træne/
spille. Hvis I skulle have lyst til en bane, så gå på hjemmesiden og skriv 
til os i “Kontakt Bif”. Badmintontræning, som foregår hver fredag 
kl.16.30, er startet op. Hvis man skulle have lyst til at prøve det, er det  
bare at møde op til træning.

Krible-Krable er i gang igen. Trænerteamet er blevet opdateret med 
en gammel kending – Thomas Boje – som igen vil komme nogle gange 
og lave træning/lege for de 2-5 årige – det sker hver lørdag kl. 9.30 til 
11.00, inkl. oprydning. Følg med på facebook,  Brødeskov krible-krable 
siden, hvor der er en tilmeldingsliste.

Så er der dem, som må vente lidt længere med at komme i gang. Det er 
vores Hockeyhold, som ikke må træne, som det ser ud, mens dette bliver 
skrevet. Det samme sker for vores ski-fitnes, der ikke kommer i gang før 
efter sommerferien

Vi er i gang med at lave fodtennis i klubben. Dette kommer vi tilbage til 
når det er på plads, så følg med på hjemmesiden.

Der arbejdes også på at lave noget motionsgang i skoven med øvelser 
– dette kommer vi også tilbage med.

Med et glimt af dagligdagen tilbage vil vi ønske alle en god gang motion 
til hvad I nu vil vælge eller hvad I ellers laver af motion. Vi modtager da 
gerne forslag til ting, som vi skal afprøve i BIF. Skriv bare til mig på  
ks@venstre.dk.  

Med ønske om en god sommer!

Kenneth Sørensen
Formand i Brødeskov Idrætsforening

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING

Det er nu, vi 
krydser fingre!

Fodbold-

skole i  

uge 26!
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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
10. - 17. september 2021

Deadline
19. august 2021

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, 22 26 97 94.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Svend Beeck, 26 63 65 15 

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

Annonceansvarlig: Svend Beeck,  
svend@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.

Din lokale hestevogn
 

kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale 
kunstværksteder) eller hvad du 
kunne ha’ lyst til.
Ring til kusken og hør nærmere 
på 2164 9866 efter kl. 18

Aut. Skorstensfejermester 

Christian Bast
Ring på 47 17 00 08

Rensning af kedler, brændeovne 
og ventilation og rådgivning  

om alt vedrørende brandsikring,  
skorstene og ildsteder. 

Se mere på www.skorstens-fejer.dk

Kaniner 
sælges
Velegnede både  
til slagtning og  
som kæledyr.

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


