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Så kom det længe ventede resultatet af
spørgeundersøgelsen.
Vi kan konstatere, at vi i fællesskab
har givet nogle meget positive besvarelser omkring vores kvarter.
”Liv i Egebjerg” som rapporten er
kommet til at hedde, er blevet til en
palet af positive udsagn om vores
kvarter.
Det er en fin lille bog, der gennem billeder og tekst fremviser det kvarter,
som vi holder så meget af.

værner om og glæder os over.
Fællesskabet passer på området.
Ingen skal bare komme her og lave
hærværk – vi holder øje med, hvad
der sker i bydelen.
Vi har fået konstateret, hvordan vi
opfatter området. Nu handler det
om, hvordan vi kan fastholde de
gode resultater og videreudvikle
vores by.
Mere liv i byen

Den vil blive uddelt og vist frem til
dem, der ikke kender Egebjerggård, og
der er ingen tvivl om, at den vil gøre
vores område og kommunen endnu mere interessant.
Hvorfor vil vi bo her…
Vi kan konstatere, at vi er meget
glade for vores bys grønne ”look”
og vi sætter stor pris på de omliggende naturområder.
Kunsten i vores område, som til tider kan give anledning til debat, er
også en af de ting vi i fællesskab
Ansv.red.: Bent Andersen

I rapporten omtaltes det flere gange, at der ikke er så meget liv i byen. Man har fra starten regnet med,
at kvarteret også skulle huse forskellige former for let erhverv, som
kunne være med til at skabe mere
liv i området. Det har nu vist sig, at
der ikke er en sådan interesse fra
erhvervslivets side.
Det er derfor vigtigt at vi hele tiden
sikrer, det liv vi allerede har i vores
butiksområde. Med andre ord, må
vi være med til at sørge for at ingen
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butikker lukker eller bliver omdannet til tomme udstillings vinduer.

opfattelse hurtigt kan tjene sig
selv ind.

Vi kan også være med til at skabe
mere liv i Egebjergbygade.
Hvis vi får det kulturhus, som skal
ligge i bygaden, kan dette være
med til at skabe mere aktivitet i området.

Det er os, der bor i Egebjerggård,
der er hovedpersonerne. Det er
os der skabte resultatet af rapporten, derfor er det også os, der
skal sikre at det bliver ved med at
være et godt kvarter. Vi skal aktivt
være med til at udvikle vores by.

Fællesvirket kunne godt tænke sig,
at Egebjerggård kunne blive et eksperimentalområde for udlægning af
kommunal aktivitet.
Vi forestiller os, at kommunen kan
bruge et sådant kulturhus om dagen, til kommunal service af forskellige art og om aftenen kan huset så danne ramme om foreningsliv og kulturelle arrangementer. På
den måde sikre vi også at der kommer flere serviceerhverv til området.
Desværre må vi også konstatere, at
rapporten direkte siger, at der
mangler udfordringer
for de unge – dem der
er kommet ud over legeredskabsalderen.

Kommunen og Fællesvirket inviterer derfor dig til en debat om rapporten d. 5 marts i Egebjergvangs
beboerhus.
Se andet sted i bladet.
Der er også negative ting i rapporten, som vi mener godt kunne være bedre
Manglende liv – erhverv – evt.
kommunal
Andre dårlige ting priser - byggeskader.

Det er noget alle må
være med til at diskutere. Vi skal finde ud af,
hvordan vi kan sikre at
denne
aldersgruppe
også tilgodeses.
Det kan godt være det
koster. Men en sådan
investering, af penge,
tid og engagement, er
noget, der efter vores
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Generalforsamling i Nyttehaveforeningen
Egebjergs Grønne Fingre afholdes:
søndag d. 9.marts.2003 kl. 17-20
Mødet afholdes i Fælleshuset Paletten, Skotteparken 87
Dagsorden udsendes til foreningens medlemmer 2 uger før
mødet.
Øvrige interesserede kan rekvirere dagsorden 2 uger før mødet
ved henv. hos:
Bettina L. Hansen, 44970085 eller
Betina Wishoff, 44689003

RIX
Flytteforretning

salon

A XA
Syvendehusvej 42 A
Kvalitets klip for hele familien
V/ Katharina Axa Bigom

Flytning - pakning og
Møbelopbevaring



44 91 00 88

Tid til aftale
Tlf.: 44 65 48 87

Ballerup – Skovlunde
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”Så Gik” nytår 2003 ved Paul Gustavsen
Så kom kulden, men dog ikke så
streng at alle raketterne stivnede nytårsaften.
Et festligt skue satte sit præg på den
klare nattehimmel. Det var lige før de
naturlige stjerner blegnede som sellerier. Men man konstaterede, da bulder og brag var til ende ved 2-tiden,
at alle stjerner stadig var på deres
pladser. Måske enkelte havde flyttet
sig et hanefjed – men ikke så meget
at der var fare for at de ville drysse
ned over os på samme måde som
snefnuggene gjorde i disse første dage af det nye år.
Nytårstaler – med tanker om velfærd – fred mellem menneskene m.
m. Taler med tilbageblik lod sig ane i
mylderet af andre tanker. Ja, også
tanker om det statsministeren glemte,
tog form i aviserne dagen efter. Enkelte stillede ligefrem spørgsmål om
venstre egentlig havde et program?
Skalter og valter med landets politik
og økonomi på den måde de ærede
ministre fører sig frem på? De nedlægger råd på stribe – og opretter andre i nye striber.
Ja når det går sådan til, får man vel
sine bange anelser. Fører de hele
landet i ragnarok? Det må vi da ikke
håbe, men kan vi være sikre?
Det ville da være helt hen i skoven –
ja helt hen i privatskovene – hvis ejere påstår at de har ondt i økonomien.
Vi skal vel ikke nå så langt, at vi skal
betale ekstra for at gå i skoven.
Jeg skyndte mig ud i skoven en aften,
medens det endnu var gratis.

Her mødte jeg tusmørket. Det har
altid fascineret mig at møde netop
tusmørket i en skov – det er en stor
oplevelse. Det kom sindigt imod
mig – ja det næsten sneg sig ind
mellem de nøgne træstammer.
Først kom det iklædt et stykke gråligt stof – men stadig gennemsigtigt.
Efter et par kilometer var hele stykket klædt i sort. Det kulsorte mørke
havde nu svøbt sig om tusmørket.
Jeg anede storheden i skoven medens jeg vandrede videre. Lyden
fra grusets knasen under lidt uhygge – men smukt lyder det gennem
den stille skov.
Da det mine støvler fulgte mig. Ja
lyden stod næsten alene mellem sivene i søen. Jeg stoppede op og nu
forsvandt den.
Medens jeg nød den fortættede
stemning – lød natuglens tuden
gennem stilheden. Dens tuden
varsler havde sneet var alle stier
hvide – lysende snoede de sig op
og ned – ud og ind i den dystre
skovbund.
Jeg forlod skoven og mørkets dybe
ro da jeg nåede landevejen. Her lyste gadelamperne søvnigt imod
mig, medens snefnuggene dansede
i lampernes matte skær.

Et godt og glædeligt
nytår ønsker
- ”Så Gik” selvom 2003 er godt
en måned gammel.
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VINTERGLÆDER
Den hårde frost ved jul og nytår fik
gang i slæder , skøjter og ski. Så
snart den første sne var faldet,
vrimlede det med glade børn med
små og store slæder på alle bakker
i de omkringliggende volde. Og allerede den første fredag efter nytår
meldte politiet isen på Tårnsøen
sikker. Men børnene havde nu allerede taget forskud på glæden og
legede på søen. Men så kom sneen
og det blev næsten umulig at bruge
skøjterne. Få dage efter var isen så
tyk, at kommunen sendte to traktorer med sneplove ud for at lave en
god isbane til de skøjteglade. Men
så kom tøvejret, og politiet meldte
igen isen usikker.
Skovens nærhed betyder at mange
både børn og voksne har løbet skoven tynd. Og da vi jo har Egebjergene nærmest i skoven er der mange gode bakker at øve sig på.
Men det har været en god periode
med masser af glade øjne og røde
kinder.

FÆLLESVIRKETS KONTOR
Det kontor i fælleshuset Glashuset ,
der har huset Egebjerg Økocenter i
flere år, er nu indrettet til kontor for
Fællesvirkets Bladredaktion og øvrige virksomhed.
Økocentret, der blev ledet af den
Grønne Guide Bo Fixdal er afviklet
fra nytår, da det ikke kunne fortsætte uden tilskud fra den Grønne
Fond, der jo nu som bekendt er
nedlagt af folketinget.

Café Egely
et godt spisested
for byens pensionister.
Nyd en god kop kaffe.
Mød andre pensionister
Også mad ud af huset.
Åbningstider:
8.00 -10.00 og 11.00-14.00
Varm mad 11.00-13.00
Egebjerg Bygade 34
44 77 20 54/44 77 20 53
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Hej- vi er på !

sidst men ikke mindst tilslutte os til
en udbyder.

Vi her i andelsboligforeningen Vingebo puslede i sommer med ideen
om at etablere et internt netværk –
en bredbåndsløsning.

Cirka 3. mdr. er gået, og nu er vi på
med en hastighed af 2 Mgbit/512
for 50 kr. om måneden for hver bruger. Vi er 16 tilmeldte brugere. Hertil må jeg nok i sandhedens tjeneste
tilføje, at foreningen har betalt selve
etableringen ca. 20.000 kr. Kablerne er lagt ud til alle 25 boliger, men
16 boliger er for nærværende tilsluttet.

Vi henvendte os til formanden for
IT-udvalget under Fællesvirket Bent
Andersen, som velvilligt stillede sig
til rådighed på et beboermøde med
sin viden, om hvordan det ku`gøres
Ideen tog hurtigt fart og det besluttedes, at det måtte vi have. Arbejdet blev fordelt – hvem kan trække
kabler, hvem kan tage sig af det
administrative og styre slagets
gang. Bent lovede at være konsulent, samt bestille materialer og

Det har været en god oplevelse at
gå kollektivt sammen om en sådan
opgave – og nu ses opgaven løst.
Ely Larsen
Egebjergtoften 187.

Sivas Kiosken
Frugt og Grønt
Online Tips og Lotto
Håndkøbsudsalg fra
Ballerup Apotek
Egebjerg Bygade 37 A

Telefon 44 68 97 55
Åbningstider: Mandag – fredag 8.30 –22.00
Lørdag 8.00 – 22.00 Søndag 7.30 – 21.00
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KONCERT I
SKOVVEJSKIRKEN
Søndag den 9. marts kl. 16 er der
koncert med PRAIZES, et gospelensemble bestående af Janne
Wind, Rie Hagbard og Kristine
Bjørnbak (sang) og Michael Nordmark (sang og piano).
De fire medvirkende er alle erfarne
og sprudlende musikere, der kombinerer spontan glæde ved musikken med inderlighed og nærvær.
Programmet består af velkendte
traditionelle spirituals og mere soulinspirerede sange fra den moderne
amerikanske gospelscene af bl.a.
Etta Cameron, fam. Hawkins, MaryMary, Take6, Kirk Franklin m. fl.
Der er plads til bade at sidde stille
og nyde de smukke melodier og til
at synge og klappe med! Praizes
har de seneste år givet en række
koncerter for fulde huse rundt omkring på Sjælland og Fyn. Koncerten er gratis.

NYTÅRET
Nytårsaften forløb flot i år. Vi havde
en klar frosthimmel hele aftenen og
natten, så det var gode forhold for
de mange fyrværkere. I midnatstimen var himlen næsten fuldt oplyst
af de flotte mangefarvede raketter
og andre lysgivere. Og der lød ikke
for mange af de store brag fra de
ulovlige kanonslag. I januar har der
ikke været særlig mange skyderier,
så det gode vejr nytårsaften har bevirket at det hele blev affyret på det
rette tidspunkt. Vi er tilsyneladende
sluppet for større skader på materiel og heldigvis intet om personskader. Så det har været et rigtig godt
nytår.

Advokat

Lene Tell
Tlf. 44 66 33 55
Telefontid 10 –15
Postboks 34
Solbrinken 1
2750 Ballerup
Fax 44 66 33 15
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OVERSVØMMELSE!
Vor parkeringsplads udfor nr. 22
har i de forløbne år været oversvømmet af sivende vand fra kommunens areal bagved.

Især om vinteren var parkeringsarealet et stort pløre, og fortovet i forbindelse hermed stod under vand.
I frostvejr var det meget farligt at
færdes på dette sted. Vi har derfor
fået foretaget anlæg af dræn, således at vandet ledes væk. Kommunen har selvfølgelig givet sin tilladelse til arbejdets
udførelse.
Årsagen til det meget vand er, at
kommunens bagvedliggende arealer har kraftigt fald ned mod vor parkeringsplads.
Det var et relativt dyrt projekt, men
vi kunne ikke få kommunen til at
betale hverken helt eller delvis.
AB Egebjerggaard III
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TRAFIK OG P - PROBLEMER I EGEBJERG
Selv om vi ikke bor i
et trafikhelvede, diskuteres trafiksikkerhed og p problemer
lystig i de forskellige
boligenheder.
Vi har i Fællesvirket
ikke noget større
overblik over alle de
trafik problemer m.v.
der findes i og lige
udenfor Egebjerg.

BALLERUP
DYREKLINIK
Egebjergvej 84

VED DYRLÆGERNE
Lis Hartmann og Carsten Holm Petersen

Kirurgisk & medicinsk behandling af
af mindre husdyr
Røntgen og laboratoriediagnostik
Tilsluttet døgnvagtsordning
Konsultation dagligt efter aftale

44 65 27 22
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Vi arbejder derfor på, at få indkaldt
til en trafikkonference for hele
Egebjergområdet.
Vi skal derfor opfordre alle boligforeningerne og enkelt personer til at
beskrive de trafiksikkerhedsproblemer m.v. de mener, der er i området og sende dem til Fællesvirket.
På vores næste møde, vil vi så
nedsætte et trafikudvalg, der skal
sammensætte alle forslagene og
herefter sørge for at der bliver indkaldt til en trafiksikkerhedskonference i kvarteret.
Meningen med konference er, at vi
kan få kortlagt alle de problemer
der er i området. Herefter vil vi diskuteret og prioriteret disse med
kommunen og politiet og på denne
måde få en samlet trafikpolitik for
området.
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I samarbejde med ældrecentret
Egely inviterer Fællesvirket
områdets beboere til

FASTELAVNSFEST
i Egely´s overdækkede
atriumgård
søndag den 2. marts
fra kl. 11.00 til 14.00.

Både børn og forældre slår
katten af tønden.
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Der er godteposer, fastelavnsboller og
sodavand til børnene mod
køb af børnebilletter til 20 kr.
Der sælges kaffe, øl og vand til far og mor.
Der er fine præmier til kattekonger og
kattedronninger og for den sjoveste og den
fineste fastelavnsdragt.
Billetter skal købes senest den 23.
februar hos bageren i Bygaden.
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Nyt fra Aktivitetscentret Varden
OBS!

På grund af kommunes skal spare,
kan vi desværre ikke sende programmet ud med posten mere.
Fremover ligger programmet til afhentning i
Søpavillonen, Egebjergtoften 46,
hver torsdag i tiden fra d. 9. Januar
og frem til d. 24. April,
mellem kl. 12 og 13
Februar:
Torsdag d. 6. Kl. 13:00
Bankospil.
Torsdag d. 13. Kl. 13:00
Fastelavnsfest.

Torsdag d. 20. Kl. 13:00
Besøg på Rådhuset.
Torsdag d. 27. Kl. 13:00
Musikalsk underholdning.
Marts:
Torsdag d. 6. Kl. 13:00
Bankospil.
Torsdag d. 13. Kl. 13:00
Viceborgmester Tom Nielsen
Torsdag d. 20. Kl. 13:00
Generalforsamling.

REGISTRERET REVISOR

EJVIND VESTERAGER
CIVILØKONOM

Gl. Rådhusvej 22
2750 Ballerup

44 97 55 10
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Torsdag d. 27. Kl. 13:00
Underholdning
April:
Torsdag d. 3. Kl. 1300
Bankospil.
Torsdag d. 10. Kl. 13:00
Lysbilledforedrag med Elise og
Knud Hansen.
Torsdag d. 24. Kl. 13:00
Afslutning for denne sæson.

FOTO KONKURRENCE
På grund af Fællesvirkets 10 år jubilæum afholder vi en fotokonkurrence i Egebjerg.
Emnet for konkurrencen er:
”Livet i Egebjerg på godt og ondt”
Man kan indsende både papirbilleder og digitale billeder. Alle
kan indsende indtil 3 billeder pr. måned.
Det skal tydeligt fremgå, hvem der aflevere billederne ellers
deltager man ikke i konkurrencen.
De billeder der modtages fra nu af og frem til april, vil alle være
til bedømmelse i april.
Udvalgte billeder vil blive udstillet under vores jubilæum og på
vores hjemmeside, og Fællesvirket forbeholder sig ret til at bruge dem i vores blad m.v. uden beregning.
Det bedste billede vil blive præmieret hver måned i perioden fra
april til august med et 3 flasker vin eller 100 kr.. Billedet vil blive
vist på vores hjemmeside.
Dommerpanelet vil blive sammensat inden april og vil blive offentliggjort i næste nummer af Egebladet.
I september vil vi lave en afstemning om det bedste blandt de 5
månedsbilleder. Præmien her er endnu ikke bestemt.
Billederne sendes til:
Søren Andersen
Egebjergtoften 118
2750 Ballerup Mærk
”FOTO”

kuverten

med

eller digitale billeder til
S.D.Andersen@post.cybercity.dk
I rubrikken emne skal stå:
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SKRALDESPANDEKASTNING
Hen mod midten af januar har nogle stærke unge mænd eller drenge
moret sig med at ødelægge og kaste med to af skraldestativerne på
skolestien ved bålpladsen.
Man imponeres over at så meget
kraft og styrke bliver anvendt på
beholdere opsat til opsamling af
hundeposer, flasker og andet affald. Tænk hvad det kunne blive til
hvis kræfterne blev anvendt på en
måde der kunne hjælpe os alle der
bor i bykvarteret.
Hvert år efterlyser Fællesvirket
hjælp til Sankt hans og andre begivenheder, og der har vi brug for unge mænd og store drenge med
kræfter. Så husk det venligst I gode
skrandespandekastere, så vi kan få
brugt jeres kræfter på en bedre måde.

NYT FRA
ÆLDREIDRÆTTEN
I EGEBJERG
Ældreidrætten har haft en vellykket
sæsonstart. Der var 75 tilmeldte
mod 40 i sidste sæson.
Grundet manglende hal-kapacitet
har man stoppet for yderlig deltagelse og indført venteliste.
Der er fuld fart på ved den ugentlige træning, og Lene Larsen skaber
godt humør med sin formidable instruktion og musik.
Vi slutter hver gang træningen af
med kaffe m.m. og en venskabelig
snak.
I december var der arrangeret en
dejlig julefrokost hvor vi var 60 deltagere. Frokosten foregik i
Egebjergklubben, og maden blev
leveret fra vort lokale ældrecenter
Egely. Der var en fin stemning og vi
hyggede os med sange og klaverspil.
Nete Hansen
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Egebjerg Sportsklub
Der indkaldes herved til
Ordinær generalforsamling
i Egebjerg Sportsklub
Mandag, den 10. marts 2003 kl. 19.30
i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af indskud, kontingent og budget
Indkomne forslag
Valg efter lovene
På valg er næstformand Flemming Peters
kasserer Lise Riise
et bestyrelsesmedlem Jan Engblom / Kurt Holde
to revisorer og en revisorsuppleant
7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder klubben på et par stykker smørrebrød og en øl / vand.
P.b.v. Kirsten Heyn
22. januar 2003
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Is og sne
Der har været nogle skønne vinterdage og måske får vi flere af dem.
Men vi skal jo også kunne færdes
uden at brække lemmerne. Kan
man overhovet bekæmpe det hvide
på en grøn måde?
Salt
Vejsalt er det mest brugte middel
når isen skal væk. Det er fordi det
er billigt. Salt (natriumklorid) er til
gengæld meget skidt for buske og
planter nær vejene. Kloridet transporteres let fra rødderne op i kronen. Desuden lukker det porerne i
jorden og det forhindrer rødderne i
at vokse og i at optage næringsstoffer. Et træ holder højst i 10 år, så
der bruges en del ressourcer på at
skifte beplantningen langs de danske veje. Det samme gælder asfalten, som heller ikke kan tåle det.
Saltet risikerer også at havne i søer
og åer og i grundvandet.
For et par år tilbage begyndte vejvæsenet mange steder at bruge en
saltlage i stedet. Altså salt og vand,
der sprøjtes ud på vejene. Denne
metode kræver langt mindre brug af
salt. Til gengæld skal der køres flere gange, fordi virkningen ikke holder lige så længe som almindelig
saltning. Derfor er mange kommuner og amter vendt tilbage til saltningen.
Der findes en dyrere men mere
skånsom variant af salt nemlig kalciumklorid. Der er stadig tale om
klorid, som er giftigt for træer og
buske. Til gengæld lukker det ikke
porerne i jorden. Så hvis valget står
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mellem forskellige typer vejsalt, så
er kalciumforbindelsen det bedste
alternativ.
På grund af den højere pris, udgør
sidstnævnte kun knap én procent af
det samlede offentlige saltforbrug.

Egebjerg
Bageri & Konditori
Altid friskt brød
alle dage 06:30 – 17:00
Bestillinger modtages
til jeres store dag
levering kan aftales

44 97 17 48
Indehaver: Nazan Uysal
Egebjerg Bygade 53B

Urea
De offentlige isbekæmpere har også forsøgt på andre måder. For nogle år
siden fik Urea stor opmærksomhed, som det ny miljøvenlige våben i kampen mod isen. Urea er koncentreret gødning og består af ammoniak og kuldioxid. Det er skånsomt mod veje og anlæg, men da det omdannes til kvælstof medvirker det til iltsvind i naturen. Urea er derfor hastigt på retur.
CMA
Den bedste – og dyreste metode – er calcium magnesium acetat. CMA er
lige så effektivt som vejsalt men består af organiske stoffer, der let omsættes i naturen.
Det er lavet af hvedekorn som gærer til eddikesyre og tilsættes dolomitkalk. CMA er faktisk
svanemærket.
Endnu er det meget dyrt, men prisen vil selvfølgelig falde ved stigende efterspørgsel. Produktet skader ikke vejanlæg og anvendes fx
på Storebæltsbroen.
(Fortsættes på side 20)
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Chagall nr 2
Egebjerg Bygade 37 B
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 01 99

Åbningstider:
Man-torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9.00 - 18.00
Lørdag 8.00 - 13.00
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(Fortsat fra side 19)

Sparede udgifter til reparationer opvejer prisen på CMA.
Produktet skader heller ikke bilerne
og udfra en samfundsmæssig helhedsbetragtning, er der ikke noget
at betænke sig på.
Flere kommuner og amter er da også ved at komme ud af hullerne.
Private kan købe 30 kg. dunke og
gøres det i fællesskab kan det godt
svare sig, da produktet er drøjt.
Det sælges under navnet Ice Away
(Nordisk Miljøkemi tlf. 5955 0700)
Frost 2000
Hedder et andet
svanemærket
produkt.
Det er beregnet
til smeltning af
tynde lag is (op
til 3 mm).
Firmaet
Occo
oplyser ikke så
meget, ud over
at svanemærket
i sig selv er en anbefaling.
Det er jeg enig i. Det betyder nemlig at produktet er biologisk nedbrydeligt og uden skadevirkninger. Indholdet er baseret på en såkaldt kalium formiat og ifølge Occo virker
Frost 2000 helt ned til minus 30
grader.
Den kan bruges forebyggende og
virkningen holder helt op til tre dage. Produktet sælges i 25 liters
dunke. (Occo A/S tlf. 7023 3080).
Grus
30 procent af vejarealerne gruses.
Umiddelbart er grus smart fordi det
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er skridsikkert og ikke forurener.
Det store problem er imidlertid, at
det ikke skal være særlig koldt, før
det fryser og mister sin virkning.
Det bliver nærmest kapslet ind i
isen. Inden det sker, bliver en del af
det også nemt skubbet væk fra vejen. Grusning er altså ikke særlig
langtidsholdbar. Af de 30 procent
grusning af offentlige vejarealer
sker 2/3 da også i forbindelse med
saltning.
Men på private fortorve og veje,
hvor trafikken ikke er voldsom, er
grusning billigt og miljøgodt. Er det
rigtig koldt, så bland en håndfuld
salt i gruset, så det ikke fryser til.

MØD OVE DALSGAARD OG LONE SCHOCK

TEGLVÆRKET
Egebjergvang 85 – parkering på Egebjergskolens p - pladser
D. 05. MARTS, KL. 19.00.
Nu er der mulighed for at diskutere spørgeskemaundersøgelsen ”Liv i Egebjerggård”
Borgmesteren vil berette om rapportens opståen og om fremtidens demokrati i Ballerup/Egebjerg.
Lone Schock fra Teknisk forvaltning vil forklare nærmere om
undersøgelsens indhold.
Herefter fri debat.
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UDLÅN TIL
FESTER / MØDER

OM AT VANDRE
Husråd.
Den eneste fejl ved at vandre en tur
Er, at vejene altid forgrenes,
og alle de skæbner, som ligger på
lur, umuligt vil forenes.
Så går man en tur, bør man splittes
i to, så ofte Ens vejbane kløftes, og senere mødes et sted, hvor i ro
Ens splittede skæbner kan drøftes.

Fællesvirket råder over mange midler der kan hjælpe, hvis man i en
boligforening holder et større eller
mindre arrangement. Hvis man
kunne tænke at fornøje sig med et
bankospil, så ring til Fællesvirkets
sekretariat og bestil plader m.v.
Skal der skænkes lidt fadøl kan
man også låne Fællesvirkets fadølsanlæg.
Til sommerarrangementer udlånes
også et telt til ca. 25 personer og
kabler til diverse el-forbindelser.

Piet Hein

E-mail adresser
egebladet@egebjerg-ballerup.dk
bent@whost.dk

SKYGGER PÅ MUREN
I MARTS
Om livets natur.
Let på min hvidtede mur
står under forårets hvælv
gerne i grå silhuet
Stride og stærke.
Sådan er livets natur så koncentreret, at selv
skyggen af træers skelet
Bærer dets mærke.
Piet Hein
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Næste nummer af
Egebladet
kan hentes af afdelingerne
torsdag den 3. april 2003.
Sidste frist for indlevering af
materiale til dette nummer er
tirsdag den 18. marts 2002.
I 2003 udkommer Egebladet følgende dato’er: 3/4,
3/6, 7/8, 2/10 og 4/12

Nyttige telefonnumre
Børnehaven Blæksprutten
Børnehaven
Egebjergvang 231
Børnehaven
Egebjergvang 233
Børnehaven Ræven
Børnehuset
Skotteparken 3
Egebjerg børnehus
Fritidshjemmet
Det Blå hus
Fritidshjemmet
Agernhaven 2 K
Rosendal
Egebjergskolens SFO I
Egebjergskolens SFO II
Egebjergskolen
Fritids- og Ungdomsklubben Nordbuen

Fællesvirkets sekretariat:
Søren Andersen
4468 9224
Henning Wittus
4497 7441

Annoncører:
Egebjerg Bageri
RIX Flytteforretning
Advokat Lene Tell
Ballerup Dyreklinik
Arbejdernes Landsbank
Revisor Ejvind Vesterager
Sivas Kiosken
Le Fiesta
Salon AXA
Chagall nr. 2
Hareskov Cykler

4497 1748
4491 0088
4466 3355
4465 2722
4466 8877
4497 5510
4468 9755
4466 4544
4465 4887
4497 0199
44986003

Institutioner:
Café Egely
4477 2054/4477 2053
Vuggestuen Fuglen
4477 1606
Vuggestuen Papegøjen
4477 3260

4477 1638
4477 1690
4477 1640
4477 2223
4477 3290
4477 1675
4477 1690
4477 2787
4477 1718
4477 1710
4477 3977
4477 3370
4477 2077

Er din lokale glas- eller papircontainer fyldt, så ring til
Renovationsafd.
4477 2359

Hul i økonomien?

´

Flere penge til dig selv? Få et gratis og uforpligtende ØkonomiEftersyn. Lad os sammen gå din økonomi igennem.
Ofte viser der sig nye muligheder for luft i økonomien. Et
ØkonomiEftersyn tager ca. 1 time. Det kan blive din bedste
timeløn nogensinde. Ring og aftal en tid med os!
Din økonomipartner

ARBEJDERNES LANDSBANK
Centrumgaden 35, 2750 Ballerup. Tlf. 44 66 88 77.
E-mail: 5339@al-bank.dk
Webadresse: www.al-bank.dk
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2003

Året rundt i
Egebjerg

Torsdag d. 2. Marts: kl. 11 - 14
Fastelavn, se side 12 og 13
Onsdag d. 5. Marts: kl. 19
Mød Ove Dalsgaard og Lone Schock
Søndag d. 9. Marts: kl. 16
Koncert i Skovvejskirken
Søndag d. 9. Marts: kl. 17
Generalforsamling i Nyttehaveforeningen
Mandag d. 10. Marts: kl. 19:30
Generalforsamling i Egebjerg Sportsklub
Tirsdag d. 18. Marts:
Sidste frist for aflevering af artikler til Egebladet
Torsdag d. 3. April:
Egebladet udkommer.
Fredag d. 11. April: kl. 18:30
Fællessang i Teglværket, Egebjergvang 85
Alle tirsdage: Husmenighed i Egebjerg Bygade 2, 1.
Alle tirsdage: Ældreidræt i Egebjerghallen kl. 10:30 -12:00
Alle torsdage: Arrangementer i Varden (se side 14)

Foreninger mm.
Egebjergs Grønne Fingre, Betina Wishoff
SSP, Arne Møller (skole)
Ældreidræt, Lise Riise
Aktivitetscentret Varden, Halfdan Hansen
Kulturhistorisk Forening for Egebjerg og Omegn
Skp-Teamet, Basen
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44 68 90 03
44 77 33 70
44 66 12 62
44 97 70 09
44 97 27 38
44 77 21 66

