GÅGADEN 3/10
Nr. 3 september 2010

44. ÅRGANG

Hedegaardens beboerblad i Ballerup

1

Side 2

Leder
Livets gang i Hede-Magleparken.
Efterår igen. Det betyder, at klubberne er i begyndt igen. Kom ned og støt
klubberne, så de kan fortsætte med at eksistere.
Så til et hjertesuk, hvem kan finde på at klippe et kabel over med det
resultat at nogle blokke ikke kunne se tv og der skulle reparatør ud for at
ordne det. Det kommer til at koste alle beboerne penge. Det er det eneste
sted AAB kan få pengene hjem.
Endnu et hjertesuk, hvorfor kan vi ikke få lov til at have vores ting i fred,
selvom der er sat stillads op. Det er en sørgelig udvikling af vores område.
Kom med nogle forslag, så vi får vores område til at fungere bedre end
det gør i dag.
Venlig hilsen
Redaktionen
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Baldersbo afd. 12
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Nyt fra
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BBB årsmøde

Suk fra Bogbyttet!

Efter et godt veloverstået årsmøde blev der
ikke i år lavet om på Afdelingsbestyrelsen
Ligeledes forsætter Conny Christensen i
repræsentantskabet.
Referatet af mødet vil være tilgængeligt snarest.
Endnu en gang vil vi sige tak for god ro og
orden.

Nu har vi en masse bøger, men nu efterlyser
vi medlemmer. Vi er om torsdagen fast 7-8
medlemmer, som sidder i klubben og hygger os nogle timer med en kop kaffe - men vi
har plads til mange flere!

Mvh.
Afdelingsbestyrelsen Afd. 12
Baldersbo

Ledige kælderrum
og minigarager
Ventelisterne er nu udtømt og derfor har vi
følgende lokaler til udlejning:

Kom ned i kælderen under Mp. 34 en torsdag mellem 19 og 22 og se, hvem vi er, og
hvad vi kan tilbyde af læsestof - vi har ca.
6.000 at vælge imellem.
Med alle de genudsendelser i TV kan man
have behov for at have en bog liggende - vi
har ikke en måneds udlånsfrist, du leverer
først tilbage efter endt læsning. Foruden
danske og udenlandske romaner har vi også
et bredt udvalg i faglitteratur og bibliografier, hvis din interesse går i den retning men kig ned, klubben er til for os beboere.

3 stk. kælderrum
2 stk. minigarager
De venligste hilsner fra
Annette Eriksen
Boligelskabet Baldersbo
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Indlæg
Kommentar til det årlige ordinære
afdelingsmøde.
Vi har lige haft det årlige ordinære afdelingsmøde og det blev afsluttet så brat, at ikke
gang vores formand fik lov til at svare på
det spørgsmål der var omkring vores Intra
net, uden at hele salen havde rejst sig op.
Han fik ingen gang lov til at sige tak for
denne gang og vi ses igen til næste år.
Der var faktisk nogen vigtige ting som skulle
tages op under evt. punktet, eks. hvornår er
vores kælderdøre færdige eller hvornår stopper projektet? Det kan ikke være rigtigt at
man skal stille sig på talerstolen og fyre 100
spørgsmål af for at nå at få et enkelt svar fra
evt. Søren eller bestyrelsen før vores dirigent vælger at sende os alle hjem.
Der var flere ting som burde havde været
oppe og vende under evt. men dirigenten
valgte bare at lukke selv om der var protester fra salen. Han spurte ikke engang om
der var flere spørgsmål fra salen. Der sad en
anden dame på første række som havde hånden oppe som bare blev afvist.
Det skal også siges at vores dirigent ikke er
beboer i vores bolig forening og derved ikke
kan sætte sig ind i de problemer vi har eller
hvilken betydning et svar fra bestyrelsen /
Søren har. Et svar der måske kan give anledning til et nyt spørgsmål eller en ny forklaring.
Lige nu sidder vi inde med et spørgsmål
omkring kælderdøre – Hvornår bliver de lavet og hvorfor går der så lang tid? Det er jo
også snart 5 år siden det blev vedtaget at vi
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skal have nye døre. Dette er et at de ting vi
ikke nåede at spørge om og jeg er sikker på
at der er flere i salen der gerne ville have et
svar på det.
Jeg syntes måske også at vores formand
skulle have trådt i karakter og sat vores dirigent på plads – Det årlige ordinære
afdelingsmøde er ikke en 7 til 9 forestilling,
men et møde der slutter når der ikke er flere
spørgsmål eller kommentar ellers må man
sørge for at skrive tid på indkaldelsen, ect
19-21. Så ved vi da det på forhånd.
Tja, så kan man jo sige at min mand er frygtelig når han hele tiden tager ordet, men ofte
er der mange af jer der ude der henvender
sig til os for at spørge om vi ikke lige kan
sige et eller andet på mødet.
Jeg vil her i bladet forslå at man finder en
anden dirigent til næste møde, en der måske
har lidt forståelse for de mennesker der har
gidet, at tage sig tid til at møde op til noget
så vigtigt som en ”generalforsamling” og
så har i jo et helt år til at finde den helt rigtige til jobbet!
Med venlig Hilsen
Anja Lund
MP 56,3th

PS. Tak for kaffe og kage på mødet ? det var
dejligt.

Indlæg
Tyveri
Hvor Fanen er nationaliteten blevet af.
Jeg har siden 1981 haft Dannebrogsflaget
hængende ude på altanen hver gang, der
har været landskamp.

Jeg kan tudbrøle over, at det desværre er
blevet tyvstjålet tirsdag den 7. september
da Danmark og Island spillede fodbold. Da
det er en form for et bomærke for mange
beboere her i Hede-Magleparken. Det har
jeg fået mange smil og skulderklap for og
mange fortalte, at det var som solen altid
skinnede, når der skulle spilles landskamp
og flaget hang på sin plads.
For to år siden var der en flok dagplejemødre
med Betina Locht i spidsen, der syntes at
det var blevet for slidt, derfor fik jeg et nyt
af dem. Børnene, der var sammen med
dagplejemødrene spurgte interesseret til flaget og om det var fødselsdag, hvor de så fik
at vide, at det var fordi Danmark spillede
fodboldlandskamp og flaget hang der altid,
når der blev spillet landskamp.
Flaget blev stjålet mens der var sat stillads
op foran blokken.
Flaget kan afleveres hos Riffer, Magleparken
36, 2.tv. Der vil blive udleveret en god dusør til den, afleverer flaget.
Hilsen en meget skuffet mand

Hedegårdens Butikscenter
Telefontavle
Apotek
Bager
Blomster & Frugt
Bodega
Center Tasker
Centerformand
El-Service
Ercom IT Solutions
Grill-Bar
Hair Style

44 97 02 50
44 97 80 55
44 97 85 36
44 97 51 84
44 65 59 00
44 97 51 84
44 65 02 40
58 10 83 85
44 97 40 41
44 65 30 75

Hedegaardens Farvehandel
Hyggekrogen
Klinik for fodterapi
Nordea
Pizzeria La Palma
Rema 1000
Shell / 7-Eleven (tanken)
Slagter
Solcenter
Via Roma sko
Vin & Tobak

44 97 25
44 66 04
44 64 25
44 97 82
44 65 05
44 68 58
44 97 64
44 25 30
26 83 03
61 79 14
44 97 86

26
00
15
28
56
21
33
50
45
66
00
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Nyt fra Børn- & ungeprojektet
Sommeren har tilsmilet os med masser af
varme og sol og først i august kom regnen.
Meget regn..
Men inden regnen kom, har projektet nydt
godt af det gode vejr.
Således havde vi en fin tur til Sommerland
Sjælland d. 10. juli. 144 beboere mødtes tidligt om morgenen, kørte af sted i tre busser
og havde en herlig dag med trampoliner,
rutchebaner og frem for alt badeland, idet
temperaturen var omkring 30 grader.

Kunstprojektet
Hele juni var der liv omkring vandkaskaden
ved det gamle ishus. Børn- & ungeprojektet
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havde fået bevilget penge fra Valborg Hansens Mindelegat så der kunne hyres kunstnere til at skabe noget med børn og unge fra
lokalområdet. Et nyt hus, som skulle fungere som værksted blev bygget. Der blev
savet, hamret, skruet og syet flotte markiser. De tre lokale fritidshjemsafdelinger,
byggelegepladsen og fritidsklubben var alle
involveret, og også børn og unge fra området, der ikke går i institution, deltog.
Ejendomsfunktionærerne i begge afdelinger
hjalp med at skaffe træ (genbrug), maling
osv. Hele juni var der en herlig summen af
liv, mange voksne beboere stoppede op og
talte med kunstnerne Peter og Anders. Der
blev bygget et fint stillads over vandkaskaden, og konstrueret plantekasser i træ
og krukker i ler. Disse blev fyldt med planter og blomster en eftermiddag, hvor vi
havde inviteret til plante- og grilldag. Godt
100 børn og voksne var mødt, tæpper foldet
ud, folk grillede medbragt kød og projektet
bød på salat og flute. Dejligt med den gode
opbakning fra børn, unge, beboere,
ejendomsfunktionærer, boligafdelinger og
institutioner.
Efter 4 ugers intenst arbejde holdt vi fernisering. Arne, formand for AAB54, holdt tale,
Peter spillede LP’er, Anders trakterede med
suppe og jeg uddelte is. Alle børn fra
Maglegården fritidshjem deltog og flere
andre børn og voksne lagde vejen forbi.
Henover sommeren har børn fra området
vandet blomster, så de kunne klare somme-

rens hede. Stadig er der liv i de fleste blomster, så læg vejen forbi og se til hus og
”have”.

GAM3
Streetgame
Igen i år havde GAM3 arrangeret streetgame
på parkeringspladsen bag centeret. DJ’s
spillede op, streetdance blev øvet,
streetbasketkampe kæmpet. De første 50
fremmødte fik t-shirts med GAM3’s logo,
mange fik desuden bluserne dekoreret med
graffiti.

Streetbasket
Er blevet spillet på multibanen hver mandag og torsdag eftermiddag og to lokale
hold stillede op til Gamefinals i København
lørdag d. 28. august, hvor der samtidig var
DM i streetbasket.

Pigeklub
Klub Syd har en pigeklub for piger i alderen
12-18 år. Hver onsdag kl 18-21.30 i lokalerne
på byggelegepladsen Midgård. Der er plads
til flere piger og i juni tog flere piger med
projektet til pigeklub. Den sidste gang inden sommerferien drog vi i samlet flok til
restaurant Ankara. Vil du vide mere om pigeklubben, kontakt Margith fra byggelegepladsen på telefonnummer 44-77 22 77.

De 3 Musketerer

Streetdance
Hver onsdag har der været øvet dans i Ballerup Fritids Centers diskotek. Allerede efter få ugers træning lavede danserne opvisning på Streetgame-dagen.
Billeder fra Gamefinals og Streetgame og
yderligere oplysninger om GAM3 kan fås
på www.gam3.dk.

Via GAM3 fik vi ni billetter til Det Kongelige
Teaters forestilling i Dyrehaven. Syv børn
(fra streetbasket, klub og bygger) kørte af
sted med Troels fra byggeren og undertegnede. Det var en fantastisk forestilling, vi
sad på første række, tæt på galopperende
heste og kæmpende musketerer. Det var flot
at sidde ude i skoven, hvor mørket langsomt sænkede sig, og lade sig rive med i
denne fortælling om troskab og svig, kærlighed og venskab.

Madklub
Sidste madklub inden sommerferien var vel
besøgt. 56 til spisning! Vi grillede udenfor
projektets lokaler og sad ved ét langt bord.
Næste madklub er torsdag d. 30. september.
Tilmelding to dage inden.
Integrationsrådet
Integrationsrådet i Ballerup holdt møde i
projektets lokaler torsdag d. 26. august. De
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blev vist rundt i boligområdet, som nogle
allerede kendte fra torvedagen, hvor rådet
havde en bod. I kan følge med i Integrationsrådets arbejde via Ballerup kommunes
hjemmeside.

Ungefest
Fredag d. 1. oktober er der fest for elever fra
6.- 10. klasse på Hedegårdsskolen. I foråret
arrangerede vi en fest for 7.-8.klasses elever, men tilslutningen var lille, så vi aflyste
og har nu taget flere årgange med. Festen er
et samarbejde mellem skole, klub, bygger,
beboere og projekt.

Lektiecafé
Hver torsdag kl 14-16 er der lektiecafé i fritidshjemmet Nordlys. Lektiecaféen er for alle
børn og unge, også de der ikke går i fritidshjem. 3 frivillige voksne står parat til at
hjælpe med lektierne.

Projekt Fritid & Fællesskaber
Projektet har sammen med boligafdelingerne
og kommunen, fået bevilget penge fra
Integrationsministeriet til et øget fokus på
børn og unges fritidsliv. Det bliver derfor
muligt at ansætte en 15 timers medarbejder i
to år, som skal stå for bl.a. kontakt til foreningerne (idræt, musik, teater osv) og opmuntre børn og unge til et aktivt fritidsliv.
Samt bane vejen for nye foreninger i lokalområdet med fokus på børn og unge.

Fællesforum
Er dér hvor alle omkring Børn- & Ungeprojektet mødes. Vi holder normalt møde to
gange årligt; i forbindelse med torvedagen
og til en årlig evaluering af året der er gået.
Her mødes beboere, foreninger, råd og ansatte fra bl.a. skole, institutioner og rådhus.
Alle der er interesserede i at gøre noget for
Hede-Magleparken. Næste møde i Fællesforum er onsdag d. 3. november kl 17.3020.30, hvor vi vil fortælle mere om det nye
projekt Fritid & Fællesskaber og få indspark
fra jer til hvad der skal ske. Kom endelig! Se
opslag i vinduet i Hedeparken 23a for sted
og tilmelding.

Kontortid
Tirsdag kl 16-18 og fredag kl 9.30-12. Så
længe vejret er godt er tirsdagens kontortid
ved multibanens idrætscontainer. Der har
desværre været en del aflysninger efter sommerferien på grund af konferencer og møder. De gange der har været lukket om tirsdagen, har der været åbent en anden dag i
løbet af ugen, hvor vi bl.a. har lavet mad
eller kage. I kan altid kontakte mig på tlf 3076 18 25 (læg en besked, hvis jeg ikke svarer) eller mr@baldersbo.dk.

Opslag
Husk at kigge i projektets vinduer, Hedegaven, Hedeparken 23a, for opslag om aktiviteter og arrangementer… Her er også opslag fra pigeklub, Multi Kulturel Forening i
Ballerup osv.
Med ønsket om et godt efterår,
bedste hilsner Mikala Rossing
børn-& ungemedarbejder/projektleder i
Hedegaven
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Kunstprojektet ved ishuset
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Oversigt over
TV kanaler
DR K
DR Ramasjang
TV 2 Lorry
DR2
DR1
Infokanalen
Sverige 1
Sverige 2
ARD
ZDF
Ekstrakanalen
Kanal 4
dk4
TV3
DR HD
DR Update
Folketinget
Kanalen Hovedstaden
TV4
NRK1
NDR TV
RTL
TV5MONDE Europe
TV2 - Naboregionen
Reserveret til Video
TV 2 NEWS
6'eren
TV3+
TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
Kanal 5
Canal9
Kanal 5 HD (kræver kort)
TV3+ HD (kræver kort)
CNN International
VH1
Cartoon Network
Disney XD
MTV Danmark
Discovery Channel
The Voice TV
TV 2 Film
BBC World
BBC Entertainment
Turner Classic Movies
Disney Channel
TV 2 Sport
Eurosport
TV3 Puls
Nickelodeon
Animal Planet
National Geographic/CNBC
TV 2 Sport HD (kræver kort)
Eurosport HD (kræver kort)
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Sprog
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Svensk
Svensk
Tysk
Tysk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Svensk
Norsk
Tysk
Tysk
Fransk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Engelsk
Dansk
Engelsk
Dansk
Dansk
Engelsk
Dansk
Dansk
Engelsk
Engelsk
Engelsk
Dansk
Dansk
Engelsk
Dansk
Dansk
Engelsk
Engelsk
Dansk
Dansk

Kanal nr.
5
6
7
9
10
S11
S13
S14
S15
S16
S30
S31
S32
21
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
33
41
42
43
44
45
46
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C
48
49
50
52
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
Kun DVB-C
Kun DVB-C

MHz
175,25
182,25
189,25
203,25
210,25
231,25
245,25
252,25
259,25
266,25
375,25
383,25
391,25
471,25

567,25
631,25
639,25
647,25
655,25
663,25
671,25

687,25
695,25
703,25
719,25
735,25
743,25
751,25
759,25
767,25
775,25
791,25
799,25
807,25
815,25
823,25
831,25
839,25
847,25

YouSee box
4
27
5
2
1
12
87
88
91
92
25
13
19
8
3
21
22
23
89
90
93
94
95
99
20
16
9
7
6
14
18
15
10
85
73
30
29
71
44
74
63
84
80
65
28
37
39
11
31
50
54
38
40

Pakke
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz

fuld TV pakke
TV kanaler
Eurosport 2
Eurosport 2 HD (kræver kort)
TV 2 Film HD (kræver kort)
Radio kanaler
BBC World Service Radio
NDR 1 Tysk
Radio Schleswig-Holstein
Sverige P1
Sverige P4
Sverige P3
Radio 100FM
DR P2 Musik & Kultur
THEVOICE
Radio Ballerup
Sverige P2
Klassik Radio Tysk
NOVA FM
DR P1
P4 København DR
DR P3
DR Klassisk
RTL Radio Tysk
NDR 2 Tysk
NDR Kultur Tysk
BBC Radio One Engelsk
z Grund pakke
zz mellem pakke

Sprog
Dansk
Dansk
Dansk
Sprog
Engelsk
Tysk
Tysk
Svensk
Svensk
Svensk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Svensk
Tysk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Tysk
Tysk
Tysk
Engelsk
zzz fuld pakke

Kanal nr.
Kun DVB-C
Kun DVB-C
Kun DVB-C

MHz

YouSee box
41
42
64

Pakke
zzz
zzz
zzz

MHz
YouSee box
88,4
749
90,1
751
91,2
755
92,2
741
92,7
744
93,5
743
96,1
732
97
702
97,7
733
98,8
98,2
742
99,4
759
100,5
731
101,5
701
102,7
704
103,2
703
103,9
716
105
756
106,6
752
107,2
753
107,6
748
DVB-C dækker over digitalt kabel-tv

Netværksnummer til YouSee digitalboks: 150
Netværksnummer til andre DVB-C modtagere heriblant tv: 151
OBS! Pakkeskift foretages ved henvendelse til nedenstående:
A+ Fascom A/S, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund, Tlf: 44 20 77 00, www.fascom.dk
Fejlmelding af antenneanlægget skal ske til Dansk Kabel TV som har åbningstiderne:
Mandag - torsdag: kl. 07:30 - 15:30 og fredag kl. 07:30 - 15:00 på telefon 43 32 47 50.
Mandag - torsdag: kl. 15:30 - 22:00 og fredag kl. 15:00 - 22:00 på telefon 43 32 47 00.
Weekend og helligdage kl. 10:00 - 22:00 på telefon 43 32 47 00.
Man hæfter selv for serviceudkald ved fejl på eget udstyr/tv/video.
Spørg evt. først underbo eller overbo om de oplever samme fejl på signalet.
Fejlmelding af telefonanlæg skal ske til Group Networks på telefon 48 36 36 02.
Spørgsmål vedrørende tv- og radiokanaler kan sendes på mail til auh@ab-bolignet.dk
Alternativt kan Claus Arp kontaktes på telefon 30 32 35 49.
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Gangbesværede kan bestille kirkebil senest
onsdag kl. 11 på tlf. 4497 7537
Kom og vær med i vores hyggelige og varme
fællesskab.

For alle:

Hedegårdskirken
Gudstjenester:
Højmesser er normalt kl. 10 – der er dog enkelte undtagelser - se nærmere i PR tavle
ved kirken.
Der er altid gratis kirkekaffe efter højmessen og kirkefrokost den 1. søndag i måneden.

Særlige arrangementer:
Søndag d. 3. oktober kl. 14: Indsættelse af
præst Maria Baastrup Jørgensen, som også
skal være præst på Psykiatrisk Center. Efterfølgende lille reception.
Søndag d. 24. oktober kl.10 Børne- og familie gudstjeneste Tema: Halloween

Julemarked lørdag d. 20. november kl. 10-14
(OBS: 1 uge tidligere end andre år!)
Hedegårdskirkens traditionsrige marked
med lotteri, tombola, fiskedam, salgsbod
med duge, strikkede ting, marmelade og
brød mm. Musikalsk underholdning, fællessang og Luciaoptog. Salg af adventskranse,
dekorationer, mad, gløgg og æbleskiver.
Overskuddet går til alt det arbejde, som foregår i kirken på hverdage, bl.a. til FDF, ældrearbejdet og menighedsplejen.
Entré og lotteriseddel købes ved indgang: 5
kr.
Kom i julestemning sammen med os!

For børn og familier:
Gud & Spaghetti:
Torsdag d. 14. oktober og 11. november kl.
17: Kort børnevenlig gudstjeneste, hvor
børnene deltager. Vi synger, hører historie
og danser. I år skal vi høre om Moses og der
kommer naturligvis en hemmelig gæst?
Derefter spiser vi alle børnevenlig mad sammen. Børnene bliver passet efter maden, så
de voksne i ro og mag kan få sig en kop
kaffe.
Pris pr. voksen: 30 kr.
Kom på vores mailingliste!
Vi er rigtig mange og det er smadderhyggeligt!

For ældre:
Onsdagsklub hver onsdag kl. 14-16.
Vi hygger os med kaffe og en snak. Nogle
gange har vi besøg med musik og foredrag.
Vi får også nogle gode frokoster og tager på
udflugt et par gange om året.
Det koster 10 kr. for kaffe og brød.
Hent detaljeret program i kirken.
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For alle voksne:
Refleksionsaftener:
Torsdag d. 7. oktober og tirsdag d. 9. november kl. 19-20.30
Reflektionsaftener er tænkt som et møde
mellem mennesker, der har lyst til – sammen
– at reflektere over nogle valgte emner og
bruge kirkerummet til en stille stund.

Aftenen vil forløbe således:
Efter en kort indledning vil deltagerne byde
ind med tanker over aftenens emne. Vi slutter i kirkerummet, hvor vi tænder lys, lytter
til musik og synger en aftensang.
Aftenen ledes af sognemedarbejder Kirsten
Gravesen.
10 kr. for kaffe

De 9 læsninger

Oktobers emne er ”Sundhed”. Måske er
sundhed vor tids religion? Man taler om
renselse af kroppen og hvis man ikke passer på sin krop bliver man fuld af skyld! Men
er sundhed ved at tage overhånd, så det
som umiddelbart synes at være sundt, efterhånden er ved at være usundt??
Novembers tema er ”Magt/afmagt”. At have
magt over livet kan synes som det størst
opnåelige i vores tid. Alle ser op til dem,
som har magt over tingene. Samtidig er der
meget fokus på ”at være i nuet” Hvor ligger
det gode liv mon gemt?

Torsdag d. 9. december kl. 17.30.
Stemningsfuld gudstjeneste med oplæsning,
deltagelse af julekor og fællessang.
Efterfølgende spisning af ”julemad” PRIS:
40 kr.
Hent vores 3 måneders info-foldere og pjecer til de enkelte aktiviteter i kirken.
Se i øvrigt www.pederstrup-sogn.dk
Evt. spørgsmål: ring til sognemedarbejder
Kirsten Gravesen 4497 4404
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Kunstprojektet ved ishuset
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NAVNE OG ADRESSER
AAB hovedkontor
Havnegade 29. tlf. 33 76 01 00
AAB afd. 54 ejendomskontor
Fuldmægtig Jenny Jakobsen
Hedeparken 173 A
Kontortid: Mandag - Fredag 11.00 - 12.00
Onsdag tillige 18.00 - 19.00
Tlf. tid:
Hverdage imellem 8.30 - 9.30
Tlf. 44 97 50 77
E-mail:
aab@aab54.dk
Hjemmeside: www.aab54.dk
Vagtservice
Efter normal arbejdstid kontaktes afdelingsbestyrelsen på tlf. 26 36 09 39 ved uopsættelige
problemer (kun for beboere i AAB)
AAB afdelingsbestyrelse
Formand Arne Jensen
Hedeparken 157, 1. tv.
Claus Arp
Hedeparken 159, st. th.
Tommy Andersen
Hedeparken 209, 1. tv.
Helmer Thomsen
Magleparken 172, 2. th.
Jørgen Nydal
Magleparken 176, 3. th.
BBB hovedkontor
Præstevænget 46. Ballerup
Tlf. 44 97 08 86
Kontortid: Man - Fre. 10.00 - 12.00
Tillige tors. 16.00 - 18.00
Hjemmeside: www.baldersbo.dk
BBB ejendomskontor
Områdeinspektør Jesper Jensen
inspektør Jan Larsen
Hedeparken 23 B. stuen
Kontortid: Mandag - fredag 9.00 - 10.00
Torsdag tillige 17.00 - 18.00
Tlf. tid:
Mandag - fredag 8.00 - 9.00
Tlf. 44 97 58 06
Vagtservice: Tlf. 43 69 00 96 (kun for BBB)
E-mail:
afd12og21@baldersbo.dk
BBB afdelingsbestyrelse
Hedeparken 23 D stuen
Tlf. 44 65 83 47
Kontortid: Torsdag kl. 17.00 - 18.00
E-mail:
best12balbo@ab-bolignet.dk

BBB bestyrelsesmedlemmer:
Formand Kim Andersen
Magleparken 34, 2. th.
Kasserer Lis Ludvigsen
Magleparken 24, 1. th.
Carsten Pedersen
Hedeparken 105, st. tv.
Henning Jensen
Magleparken 27, 2. th.
Britta Nielsen
Magleparken 24, st. tv.
Ingrid Pedersen
Magleparken 29, st. th.
Peter Olsen
Hedeparken 5, 13. D
Varmecentralen
Erik Jensen, tlf. 44 97 57 16
Udlejning af selskabslokaler
Morten tlf. 20 44 26 50
Kontortid: torsdag 18.00-18.45
Tlf. tid:
torsdag 17.00 -18.00
Byggelegepladsen Midgård
Magleparken 218
Tlf. 44 77 22 77, www.bl-midgaard.dk
Ballerup Fritidscenter
Magleparken 10
Tlf. 44 77 17 22
Hede-Magleparken lokalgruppe
Magleparken 72. kld.
Kontaktadresser:
Peter Christoffersen
Hedeparken 209, 2. th., tlf. 44 65 14 04
Bettina Locht
Hedeparken 81, tlf. 44 66 17 62
Hedegårdskirken
Kontor:
tlf. 44 97 57 59
Hjemmeside: http://www.pederstrup-sogn.dk
Kordegnekontor i Vestkirken
Platanbuen 6, tlf. 44 97 75 37
Kontortid: Mandag - torsdag 9.00 - 13.00
torsdag tillige 16.00 - 18.00
fredag 10.00 - 13.00
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BEBOERKLUBBERNE
Akvarie: Jørgen Hansen
Hedeparken 99, 2. th., tlf. 44 97 33 83
Klub: Magleparken 178, kld. torsdage kl. 19.00
HBC 88 Hedegårdens Badminton Club:
Søren Lindholdt, Bueparken 34, tlf. 50 46 89 30
Klub: Musisk rum, Maglep. 12. kl. 19.00-22.00
E-mail: slindholdt@youmail.dk
Bogklubben Bogbyttet: Mogens Bager
Magleparken 188, 2.th., 44 65 82 04
Klub: Magleparken 34, kld. torsd. 19-22
E-mail: bogbyttet@ab-bolignet.dk
Dartklubben: Jan Palmtoft
Hedeparken 187, 3. th., tlf. 44 97 01 94
Klub: Hedeparken 141, kld.
Senior: man. og tors. 19.00-23.00
Dataklubben: Boris Dreyer
Klub: Magleparken 56, kld.
Man. og tors. kl. 19.00-23.00
E-mail: formanden@dataklubben.dk
Hjemmeside: www.dataklubben.dk
Vores hjemmeside angiver om der er klubaften.
Dilettant: Knud Rasmussen
Magleparken 200. st. th., tlf. 44 97 75 06
Klub: Magleparken 41, kld. onsdage kl. 19.30
Fiskeklubben: Snøren, Finn Bang Petersen
Hedeparken 163, 1. tv., tlf. 44 97 40 94
Klub: Magleparken 126, kld. tirsd. kl. 19.00
Fotoklubben kontaktmand: Jørgen Nielsen
Hedeparken 159, 3. tv., tlf. 44 97 68 70
Klub: Hedeparken 167, kld. tirsdage kl. 19.30
Hedegårdens Harmonika klub: Per Bech
Hedeparken 223, 3.tv., tlf. 44 97 89 51
Klub: Hedeparken 107, kld.
Orkesterundervisning mandag 19.00-21.00
Sammenspil onsdag 14.00-16.00
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HCK Hedegårdens Cykel Klub: Allan Jørgensen
Magleparken 25, tlf. 44 66 06 50
Klub: Magleparken 54. kld.
Åbningstider: tirsdag og torsdag 18.00-23.00
Herrefodbold: HEMA Bent Jensen
Hedeparken 199, 3. tv., tlf. 27 34 64 93
Klub: Magleparken 164, kld.
Sommer: Søndage kl. 10.00 - 12.00 og
tirsdage kl. 18.00 - 20.00
Vinter: Søndage kl. 10.00 - 12.00
Hobby og Vin klub: Freddy Sørensen
Magleparken 104, 1. tv., tlf. 44 97 85 92
Vinklub: Hedeparken 133, kld. man. kl. 19.00
Hobbyklub: Hedeparken 105, kld. tirs. kl. 19.00
Håndbold: Tommy Truelsen
Magleparken 180, 3. th., tlf. 40 25 92 50
Klub: Magleparken 92, kld.
Træning: Hedegårdshallen
Dame senior. tirsdage kl. 17.00-18.00
Modeljernbane: Arne Wachenschwanz
Magleparken 49, 2. th., tlf. 44 97 72 03
Klub: Hedeparken 175, kld. Tirsdag kl. 19.00
Klub 20: Hilde Fritze
Hedeparken 167, 2. tv., tlf. 44 64 54 15
Klub: Hedeparken 67, kld.
Torsdage kl. 19.00-23.00
Porcelæn: Annelise Bille Hansen
Magleparken 94, st. tv.
Klub: Hedeparken 207, kld. Onsdage kl. 19.00
Skak og Whist: Aksel Jensen
Magleparken 53, 3.tv., tlf. 44 65 56 65,
mobil 26 72 56 65
Klub: Hedeparken 139, kld.
Mandage og torsdage kl. 18.30

