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Det første 
byrådsmøde i 
Furesø 
kommune
afholdes den sidste man-
dag i januar. Det afholdes i 
byrådssalen på Farum 
rådhus.
Man orienteres om at for-
valtningen vurderer at der 
med udgangen af 2006 er 
god overensstemmelse 
mellem de to gamle 
kommuners budgetter og 
faktiske forbrug
Kommunen har nu fået en 
rentegning af det nye by-
våben, der skal godkendes 
heraldisk i Rigsarkivet før 
det registreres for at be-
skytte det mod misbrug.
Man skal drøfte kommu-
nens indkøbspolitik Man 
skønner at kommunen kan 
spare 3,5 mill i 2007. 
Målet er for kommunen at 
købe sine varer og tje-
nesteydelser på de mest 
fordelagtige betingelser. 
Man vurderer pris, kvali-
tet, service og miljø. 
Man skal drøfte samar-
bejde med indkøbscentral 
Nordsjælland. 
Sammenlægningen har 
hidtil kostet 854.000 i ve-
derlag m.v. samt knap. 4,6 
mill. i administrative ud-
gifter.

Til IT-udgifter er der af ca. 
18.2 mill. anvendt knap 13. 
mill. Til kompetenceudvik-
ling er der anvendt ca. 
300.000 
Til kommunikationsud-
gifter er der anvendt 1,6 
mill. Til ombygninger er 
der anvendt 340.000 
På det tredie rådhus på 
Farum Gydevej 69 skal der 
foretages betydelige 
udgifter. Der er på alle tre 
rådhuse afsat 1,5 mill. til 
diverse ombygninger.
Regnskaberne for de to 
gamle kommuner skal til 
revision inden den 2. juni. 
Forud skal de være god-
kendt af Furesø byråd.
Man skal drøfte principper 
for høring af råd og nævn, 
der skal høres forud for 
politisk beslutning. 
Man skal tage stilling til 
personer, der kan under-
skrive dokumenter. 
Man skal vælge medlem-
mer til lokalrådet for Fu-
resø kommune. 
Man skal drøfte forret-
ningsorden for økonomi-
udvalget. 
Man skal drøfte distribu-
tion af dagsordener til by-
rådsmedlemmer. 
Man skal drøfte opstart af 
et borgerpanel med 700 
medlemmer for Furesø 
kommune.
Man kan stille panelet fire 
spørgsmål i 2007. Værløse 
havde 500 medlemmer, der 
kunne svare elektronisk.
Furesø kommune skal stille 
med stand på Kom-
munernes Landsforenings 
kommende delegeretmøde 
for at orientere andre 
kommuner om tiltaget.
Man skal godkende nye 
vedtægter for Farum 
Fjernvarme. Furesø kom-
mune overtager fra 1.1. 2007 
Farum Fjernvarme.

Farum kloakforsyning sø-
ger 3.063.000 til nyanlæg 
og renovering.
Man skal drøfte ombyg-
ning af materielgården i 
Værløse, der nu skal rum-
me flere medarbejdere - 
derfor skal der skaffes fle-
re parkeringspladser bl.a.
Til renovering af veje i 
2007 søges der om 4.767.000
Til kloakrenovering i Vær-
løse i 2007 søges der frigi-
vet 1.532.000 kr.
Måløv renseanlæg skal 
have en ny gasklokke, der-
for søges der om 1 mill. kr. 
som beløbsramme. Man 
ønsker støjkortlægning af 
Furesø kommune og 
250.000 som beløbsramme.
Man søger om beløb til an-
læg af rundkørsel, cy-
kelstier m.v. fra Kirke 
Værløsevej til Nordlejren. 
Billigste tilbud var på 
4.392,324 kr. Dertil 
kommer en række andre 
udgifter til flytning af 
vandledning m.v.
Williams Plads i Farum 
skal renoveres . Det koster 
2.100.000
Til opgradering af tekni-
ske anlæg på Hareskov 
skole og Søndersøskolen 
søges om 2.270.000 kr. Der 
er tale om ventilation og 
varme.
Furesø Golfklub søger om 
ny overenskomst med 
kommunen om leje af 
landzonejord. Man ønsker 
ikke at købe arealet.
Man skal drøfte hvad det 
skal koste at printe tekst 
ud på papir på bibliote-
kerne. Man skal tage 
stilling til hvem der 
fremover skal varetage det 
arkæologiske arbejde i 
Furesø kommune. På 
byrådsmødet vil der være 
spørgetid - man kan få de 
nye regler på rådhuset.

VÆRLØSE BYMIDTE

har fået placeret sit nye 
parkeringsanlæg, der skal 
fortælle hvor man skal 
finde en p-plads i området.

I BYMIDTEN kæmper 
Bjarne med de store sten, 
der skal dele området op i 
vestsiden og sikre bedre 
oversigt for de, der skal 
handle. Men - som han 
siger - den milde vinter 
betyder meget arbejde der 
kan udføres - men jeg 
kunne godt have brugt et 
halv snes mand. Selvom vi 
er blevet dobbelt så stor en 
kommune, er det ikke 
lykkedes mig at få de folk, 
jeg havde brug for. 

NÆRPOLITIET I FARUM 
OG VÆRLØSE
bevarer man forlyder det 
og det vil nok betyde noget 
- også nu da pas og 
kørekort skal udarbejdes 
af kommunen. I den større 
sammenhæng vil etaten 
nok kunne leve med at 
Brøndby ikke er på 
dupperne en tid - så man 
kan sikkert spare politi, 
når der skal afvikles 
historiske dyster med FCK.

TD låseservice
Skomager / Tasker & 
Lædervarer Bymidten 38 
Her var ellers lige plads til en 
bette annonce – som pt. ikke 
koster noget som helst – blot 
du sender den til redaktionen
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Kajs Avis Nr.3 – 25. januar 2007 – side 2

SNEVINTEREN LADER 
VENTE PÅ SIG -
og hvad laver de så de 
mange der venter på at 
sneen skal fylde op på veje 
og stier?
Rundt om i landet er der 
sikkert mange ting, der er 
rykket frem nu da man har 
mandskabet gående i ven-
teposition.

MEDENS MANGEN EN 
BORGMESTER gennem 
årene har prydet sig med 
en kæde, er det ikke sik-
kert den slags fremover 
skal høre til, når en borg-
mester er ude i kommu-
nens tjeneste. I Farum og 
Værløse har man afleveret 
kæderne til museet, og der 
er ikke afsat midler til en 
ny kæde.

GENBRUGSSTATIONEN
er fortsat et af de steder 
hvor mennesker mødes. 
Man kan også finde noget 
man kan tage med sig 
hjem - selvom langt de fle-
ste har mere et ønske om at 
komme af med noget mere. 
Tankerne går i stedet for 
til de der ikke har bil og 
ikke kan køre hjemmefra 
med noget de gerne vil af 
med. 

NÅR ET BARN KOMMER 
TIL VERDEN har der i 
nogen tid været en kontakt 
til jordemoderen og været 
en snak om fødestedet. 
Her i de nye regioner har 
der igen været en snak om 
fødesteder, der foretræk-
kes i nærheden af boligen. 
Medens det stort set er et 
mandligt område at sørge 
for de nødvendige og cen-
tralt beliggende føde-
steder, er det nok mest de 
vordende mødre der skal 
leve med at det er et til-

bagevendende problem at 
finde plads og råd til de 
nødvendige fødesteder. Det 
er jo en accepteret nødven-
dighed at der fødes børn og 
der er kvinder der vil afse 
tid til det ekstra ni måne-
ders indsats for fremtiden. 

NYTÅRSFESTEN FOR DE 
DER BLEV ÆLDRE
overlever endnu en tid 
efter, fremtiden næsten lig-
ger usikker for Kirsten, 
Mogens og Kurts møde 
med borgerne i den større 
kommune. Men uanset 
hvad budgetterne vil vise 
sig at holde til, kunne det 
være man undervejs finder 
ud af at spare på et eller 
andet.
Tanken om at udsende 
levende billeder med taler 
fra det månedlige byråds-
møde kunne være en be-
sparelse, der kunne give 
midler til en fest næste år. 
Der er ingen tvivl om at 
Kurt Bork sammen med 
enkelte andre medlemmer 
at de forenede banker stod 
sammen om et sponsorat. 
Det ville være noget der 
battede noget. Så kunne 
man holde festen af og til i 
Farum, hvor man kunne 
samle 7-800 mennesker i 
den store Arena.
For øjeblikket har der 
været indtil flere borgere, 
der har underholdt med 
hvor meget det har kostet 
borgerne i Farum at festen 
blev afholdt. 

Cantinos på Læssevej 5
De er rigtig gode til at lave 
pizza'er 

Spørgetid
§ 1 Der afholdes spørgetid 
forud for ethvert ordinært 
møde i byrådet med åben 

dagsorden.

Spørgetiden kan maksi-
malt vare en halv time. 
Spørgsmål, der ikke kan 
nå at blive besvaret inden 
for en halv time, skal af 
borgmesteren henvises til 
besvarelse i først-
kommende spørgetid 
forud for det næste ordi-
nære møde i byrådet. 
Borgmesteren kan dog – 
med byrådets godkendelse 
– forlænge spørgetiden 
med indtil 15 minutter, 
hvis spørgsmålenes antal 
og beskaffenhed giver 
anledning dertil.

Byrådet kan undtagelses-
vis på spørgerens begæ-
ring i enkeltstående til-
fælde vedtage, at der tillige 
skal være spørgetid forud 
for begyndelsen af 
ekstraordinære møder i 
byrådet med åben dags-
orden.

(fra Furesø Kommunes 
hjemmeside)

Kære Furesø Biblioteker,

På vegne af Kajs Avis vil 
jeg gerne forespørge, om 
det er korrekt, at lydavisen 
kun kan aflyttes på nettet, 
hvis man bruger Microsoft 
Windows Medieafspiller?
I skriver på jeres 
hjemmeside (om ældre 
udgaver af lydavisen):
furesoebibliotekerne.dk/forside/a
ndre_tilbud/lydavis
  .. og kræver Windows 
player NB til Windows-
brugere! .. og .. Du skal  
have en ny Windows-
player for at kunne høre  
lydavisen. Det får du ved at  
opdatere Windows. Klik på  
Start - Windows update  
eller følg anvisningerne på 
skærmen.
Det er mit synspunkt, at 

man ikke skal begrænse 
sig til en bestemt 
medieafspiller - især når 
den indbyggede i 
Windows har givet 
anledning til problemer i 
EU, som pt. har en sag 
kørende mod Microsoft.
  Jeg kan ikke se nogen 
grund til, at man ikke kan 
anvende det lydprogram, 
som man nu engang fore-
trækker til mp3-filer. Der 
er mange på markedet, og 
de behøver ikke at koste 
noget. Herved gør man 
ikke brugere til gidsler i 
den førnævnte 
monopolsag.
  Der er også spørgsmålet 
om ophavsret - som måske 
kunne være årsagen til at 
man vælger Microsoft og 
deres DRM (Digital Rights 
Management) sv.t. 
bibliotekernes netmusik. 
Men jeg håber da ikke, at I 
har noget imod at man 
kopieres en mp3-fil ned på 
maskinen - idet man så 
kan høre den uden 
problemer på alle typer 
maskiner og platforme.
  Det andet jeg gerne vil 
spørge om er, om I er 
bekendte med, at der 
findes programmer, der 
kan læse en tekst og 
gengive den lydmæssigt? 
Her tænker jeg på IT- og 
Telestyrelsens "adgang for 
alle", som man kan se mere 
til her: www.adgangforalle.dk/

  Denne offentlige 
institution kræver ikke en 
speciel medieafspiller 
(men dog pt. kun 
Windows) for at man kan 
få en tekst fra en 
hjemmeside læse højt. Det 
kunne være et godt 
supplement til Lydavisen.
  På Kajs Avis har vi en 
lille side med lænker til 
relevante ting i Værløse og 

http://www.adgangforalle.dk/
http://www.furesoebibliotekerne.dk/forside/andre_tilbud/lydavis
http://www.furesoebibliotekerne.dk/forside/andre_tilbud/lydavis
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omegn, og det er her, jeg 
gerne vil skrive noget om 
Furesøbibliotekernes 
lydavis og jeres
planer fremover- derfor 
denne forespørgsel.
  På forhånd tak for enhver 
hjælp i denne henseende.
Venlig hilsen,
Hans Jørn Storgaard 
Andersen 
http://kajsavis.dk

Kære Furesø Kommune

På vegne af Kajs Avis (den 
tidligere Hareskov-
Værløse Avis) tillader jeg 
mig at forespørge, om det 
kan være rimeligt, at en 
søgning på:
Hareskov-Værløse Avis 
giver 0 svar
Kajs Avis giver 1 svar 
(henviser til museet)? 
Det er korrekt, at 
Hareskov-Værløse Avis er 
stoppet den 11. januar 
2007, men den fortsætter 
som Kajs Avis fra samme 
dato.
På den tidligere Værløse 
Kommune's hjemmeside 
var der en side, hvor der 
var henvisninger til den 
lokale presse - og jeg vil 
foreslå noget lignende her.
Og der må godt henvises 
både til Hareskov-Værløse 
Avis (1945-2007) og til 
efterfølgeren Kajs Avis 
2007ff - idet lænken i 
begge tilfælde er: 
http://kajsavis.dk

Venlig hilsen,

Hans Jørn Storgaard 
Andersen

ps! Jeg håber, at jeg har 
fundet frem til rette 
vedkommende. Idet jeg 
egentlig søgte efter den 
ansvarlige web-master ... 

Har du noget på hjerte, så 
skriv til redaktionen: Gl. 
Hareskovvej 261, 
Hareskovby, 3500 Værløse

Vi søger nemlig menneske-
lighed i Gl. Værløse – især i 
denne kolde sammenlæg-
ningstid, hvor meget smides 
væk uden omtanke . Men 
minderne kan man ikke tage fra 
os, vel ?

SALG AF 
FYRVÆRKERI 
VED FURESØBAD 
og KLUBHUS TIL 
F.C. JONSTRUP
Furesø kommunes Idræts- 
og Fritidsudvalg har på sit 
første møde i januar 2007 
drøftet salg af fyrværkeri 
der nu er foregået uden 
problemer.
Udvalget anbefaler at man 
giver forpagteren en 
fremtidig tilladelse til salg 
af fyrværkeri fra Furesøbad 
kiosk. Salget har ikke 
økonomiske konsekvenser 
for Furesø kommune. Det 
forventes., at salget af 
fyrværkeri vil bidrage til en 
større samlet 
forpagtningsafgift i 
størrelsesorden kr. 40.000.
Tidligere Københavns amt 
har oplyst, at man i forhold 
til søbeskyttelseslinien 
ikke skal søge tilladelse 
hertil så længe varigheden 
af containeropstillingen er 
på under 6 uger. Da der er 
tale om en periodevis 
tilbagevendende 
anvendelse vil det kræve 
en særskilt 
landzonetilladelse fra 
Furesø kommune samt 
tilkaldelse i forhold til 
søbeskyttelseslinien. 
Forpagteren skal selv søge 
brandmyndighedernes 
godkendelse hvert år.

Skov- og Naturstyrelsen 
har som grundejer givet 
tilladelse som grundejer. 
Denne tilladelse skal søges 
af Michael Olsen hvert år. 
Salget indbragte ca. 10.000 
kr. i overskud i 2005 af en 
omsætning på 203.000. For 
2006 har salget været større 
ca. 165.000 større end i 
2005. Skov- og 
Naturstyrelsen har 
sammen med formanden 
for Furesøbadudvalget 
været positivt indstillet på 
idéen. Forvaltningen 
vurderer at udviklingen 
m.h.t. salg fra kiosker viser 
at forpagtningsaftalen fra 
1997 giver mulighed for 
salg af fyrværkeri fra 
kiosken. Man skønner at 
der her er tale om et yderst 
udmærket sted for salg af 
fyrværkeri Forpagteren 
skal selv sørge for at 
sikkerhedsforskrifter 
bliver fulgt og de 
nødvendige.

SAMMENLÆG-
NINGER AF DE 
TO KOMMUNER
FARUM fra det yderste af 
Frederiksborg amt og 
Værløse fra det yderste af 
København amt blev en 
realitet fra 1. januar 2007. 
Det var ikke et ønske fra 
hverken Farum eller 
Værløse kommune eller 
befolkningen. Ingen ville 
frivilligt lægges sammen 
med Farum, og Værløse 
havde beskrevet og 
meddelt, at man ønskede 
og ville være i stand til at 
klare sig selv. På samme 
demokratiske måde tik 
borgerne heller ikke lov til 
at stemme om sit nye navn.
Man fik pålagt navnet 
FURESØ, medens mange 

havde forudset, at 
FISKEBÆK havde været et 
mere naturligt navn.
Som en slags gave der 
skulle få afgørelsen til at 
glide ned fik man rester af 
Flyvestationen som 
morgengave.
Hvis man omsatte gaven i 
egentlige penge, måtte 
kommunen kun hente 100 
millioner. Resten skulle 
tilgå staten. Der var nemlig 
begyndt at vise sig en slags 
misundelse.
Det hedder i aftalen, at 
Furesø kommune får hvert 
år et tilskud på 50 
millioner fra en pulje til 
særligt vanskeligt stillede 
kommuner i hoved-
stadsområdet.
Puljen financieres af de 50 
kommuner i hoved-
stadsregionen.
Farum og Værløse vil frem 
til 2013 have differentieret 
skat. Værløse 20.5 pct- og 
Farum 22,8 pct.
Farum får mulighed for at 
omlægge lån for 400 
million kr. herunder 
kommunens leasinggæld, 
der konverteres
til statslån.
Samtidig optages for-
handling om tidligere 
frigivelse af allerede 
deponerede midler i 
indenrigsministeriet
Hvis Farum ved salget af 
Farum kaserne indbringer 
et større provenue end 
forudsat tages aftalen op 
til forhandling.
Kilde indenrigsministeriet.
M.h.t. at Farum kommune 
har været under tilsyn af 
ministeriet, er dette tilsyn 
ophørt da kommunen er 
ophørt at eksistere som 
juridisk enhed, oplyser 
kommunaldirektør 
Michael Schrøder. 

http://kajsavis.dk/
http://kajsavis.dk/omsider/link3500.html
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HER I DET NYE ÅR viste 
det sig, at der ved tre af de 
18 folkeskoler man har i 
Helsingør kommune ikke 
kunne finde en skolein-
spektør. Det ene sted 
havde stillingen væretø 
slået op for tredie gang.
Har du lyst til at bidrage til 
en trykt udgave af Kajs 
Avis, så send beløbet til
Sydbank Ballerup
6814 10022417 

DET ER SAGEN MED 
HJEMMESIDER siger man 
flere steder – men kvalite-
ten taler man ikke meget 
om. I det hele taget er det 
nok det med orienteringen 
politikere ikke behøver at 
hente konsulenter eller 
eksperter til. Her ved man 
bedst bedst selv - hvad der 
er bedst.

DANMARKS MUSEER
er også brugere af 
hjemmesider og forventer 
at den brede befolkning 
henter deres viden fra 
elektronikken.

DANSKE TOG
lever ikke op til 
køreplaner og diverse 
opslag. Meget tyder på. at 
man skal leve med 
forsinkelser mange år 
endnu. Skinner er slidt og 
signaler lever ikke op til 
nutidens krav. Så det hele 
går ud på at erstatte forsin-
kelser med kunder der 
føler sig irriterede over 
forsinkelser, medens de 
der når deres tog fordi det 
er forsinket ikke klager.

BORGMESTRE SKAL 
LÆGGER DERES 
ØKONOMI FREM FOR 
BORGERNE
mener statsministeren. 
Men der er mange 

borgmestre der mener at 
det overskrider det med 
privatlivets fred.

ET LAND MED LIGESTIL-
LING
kan ikke forklare hvorfor 
optællinger hvert år fortæl-
ler os, at man her i landet 
har mere end 40.000 kvin-
der, der udsættes for vold 
af deres mand, partner eller 
xmand. Men der berettes 
også om steder, hvor det er 
kvinder der er de voldelige.

DET ER SURT
når man skal læse at hver 
fjerde pakke med kød kan 
være mærket forkert. Men 
for en køber af kød og ting 
i pakke bruges der mere og 
mere tid i supermarkedet, 
men det nytter ikke meget 
hvis mærkningen er 
forkert. Kan man da ikke 
bare mærke med årstal.
 ....................................
DER ER FORSVARSMINI-
STRE der skal tænke på 
deres eget forsvar
 ....................................

Sydbank
Vores 
arkitektvidenskabelige 
bagland siger om Syd-
bank's nye afdeling på Ree-
h's torv i Ballerup, at det 
blev en arkitektonisk perle, 
der rundede indkørslen til 
den gamle del af byen af 
med prikken over i'et.
Udenfor og indeni - fortjent 
emne til nominering af en 
bygning, der kunne have 
glædet den gamle Reeh
og fremover vil fremstå 
som et skønmaleri af hvad 
arkitekter kan faåud af at 
gennemarbejde et projekt,
  Som kunde og arbejdssted 
må man opleve, at det kun-

ne være en lokal pris værd 
- i en tid hvor man ofte 
tænker over hvad det dog 
er computerens 
tegneprogram gør bedre 
end når arkitekten er 
egentlig HÅND-værker.
Med venlig hilsen

En kunde i Ballerup, der 
en dag i første omgang 
bare kom forbi.

Indsendt af mig, men må 
godt være uden navn.

Med venlig hilsen

Er det noget I vil optage?

GLADSAXE 
KOMMUNE
der er en stor kommune fik 
aldrig medens tiden var sit 
eget egnsmuseum. Det har 
mange kæmpet for i man-
ge år. Men da kommunen 
moderniserede sig i sin tid, 
var der ikke nogen der sik-
rede sig værdier og efter-
ladenskaber fra dødsboer 
og nedrivninger som tiden 
gik. I dag siger man at man 
har værdier liggende på 
museer i Værløse, Ballerup 
og Frederikssund.
Arne Herman er én af de 
der stadigvæk håber på at 
man får sine egne min-
destuer for den store kom-
mune. 

DER ER MENNESKER
der først fornemmer 
forstørrelsen, når de ikke 
mere kan få en livrem, der 
kan nå hele vejen rundt, 
men må skifte til seler......
.
TRODS DET AT VINTE-
REN FØRST VISTE SIG 
DEN 22.1. har der været 
flere ulykker på vore veje, 
fordi man kørte stærkere. 
Men allerede de første 
hagl og de første 

centimeter sne ændrede på 
statistikken.

NEJ der er ingen der har 
fået rygskade ved at samle 
noget papir op, der bare lå 
og flød.....

OVERGANGEN FRA mild 
vinter til frost lindres hvis 
man kan finde sine vanter.

HÆREN AF HJEMME-
HJÆLPERE mangler folk. 
Nogen siger det kan være 
fordi man sparer på afløn-
ninger og bruger alt for 
mange penge og ressourcer 
på kontrol, teknik og 
analyser.
.......................................
LANGT IND I FEBRUAR 
kan man købe brune kager 
fordi de ikke blev solgt ud 
til gl, pris ved juletid...........

BYGGEOMRÅDET er ude 
i tovene sagde arkitekten - 
nu da det har vist sig at 
man ikke kan klare 
byggesager, fordi jyderne 
også er blevet dyrere. På 
den anden side er der ikke 
mange af os der er 
specialister til at tale tysk 
eller polsk..........

SELVEJERE AF BOLIG 
skal vide, at det kan blive 
dyrt hvis man ikke rydder 
for sne og glatføre-
bekæmper sine glatte 
fliser.......................

KOMMUNE-
FORSIKRING siger at DU 
har en stor risiko for 
nedsat erstatning hvis du 
bevæger dig ind på et 
område DU kan se IKKE er 
ryddet for sne - glatføre-
bekæmpet. Så hold dig 
inde hvis vi får mere sne 
og mere is............
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SOM HENDES MAND' 
SAGDE DET
den farligste bil i trafikken 
er den der ligger foran OG 
FOR TÆT PÅ DIN BIL OG 
DIN KØLER...........

HARMONIKASAMMEN-
STØD har en forskel fra 
harmonikaen - idet det er 
så svært at trække biler fra 
hinanden

YTRINGSFRIHEDEN er 
mindst i fare for den, der 
altid taler meget med sig 
selv..................

DEN MODERNE 
VERDEN er mest 
hjælpeløs, når det viser sig 
at strømmen går og der 
ikke er noget på batteri-
erne

DER ER MANGE DER 
ALDRIG FÅR FORHOLD 
TIL DERES PERSONLI-
GECOMPUTER før de 
erstatter lommetelefonerne 
og den computer de aldrig 
fik................
IKKE MINE ORD IGEN er 
en advarsel for at bringe 
noget videre som „ingen 
kan have sagt"..................

DET ER SURT MED SAM-
TALER når man føler at 
flere falder ud af det det 
drejer sig om.....................

STOP EN SAMTALE og 
spar din tid - hvis modpar-
ten begynder at se på sit 
ur........

DER ER MEGET DER 
VAR SPARET hvis man 
havde lagt nogle flere 
letbaner ud i områderne 
før de første havde slået 
sig ned.

DER SKAL NOK VÆRE 
fugle der vil ærgre sig over 
at de ikke nåede at tage 
turen til de sydligere strøg, 
før det danske forår var i 
hus. 

KLUBHUS I 
JONSTRUP TIL FC 
JONSTRUP
Furesø kommunes fritids- 
og idrætsudvalg har beslut-
tet at man vil placere en 
midlertidig pavillon ved 
Jonstruphus - indtil man 
ser hvilke andre mulighe-
der der vil være, når kom-
munen overtager flyvesta-
tionens sydlige område. 
Pavillonen får ikke forbin-
delse til vand og kloak, da 
udgiften hertil vil være 
mere end 200.000 kr,. Men 
adgang til vand og kloak 
findes i omklædningsrum-
mene i Jonstruphus. FC 
Jonstrup er tilfreds med en 
midlertidig løsning i 2-3 år 
og afventer de endelige pla-
ner for hvad der skal være i 
det sydlige område.
......................
Man orienterede om udval-
gets møde med DIF vedr. 
tilbud til foreninger om nyt 
medlems-og regnskabssy-
stem, der skal støttes af 
kommunen med 75.000 til 
interesserede foreninger.

STRUKTURRE-
FORMEN VISER 
NU, AT DER SKER 
MEGET STORE 
ÆNDRINGER
når de gamle amter 
erstattes med de nye 
regioner. Her viser det sig, 
at der sker ændringer m.h.t. 
sygehuse, deres antal og de 

opgaver de er udset til at 
løse.

Fødsler er også et område 
der bliver ramt.
SKADESTUER vil man 
også beskære i - på den 
anden side er der visse 
skader, der kræver 
skadestuens nærhed. 
MEN på en række områder 
skal man være forberedt 
på, at der kan blive langt 
til en skadestue, og der 
kan blive langt til 
skadestuer, der er åbent 
hele døgnet.

MENNESKER FÅR 
MULIGHED FOR AT 
LEVE LÆNGERE OG 
LÆNGERE siger man i 
videnskabelige kredse. 
Men det vil være et spørgs-
mål om der vil være råd til 
det. Selvom det har kostet 
meget at mennesker skal 
leve længere og længere - 
kan det også blive dyrere 
for mennesker at leve læn-
gere.
Tænk om pensionsforsik-
ringen er løbet ud eller det 
koster det hvide ud af 
øjnene, fordi det kræver 
mere og mere pasning at 
blive meget ældre.

DET VAR STATSMINI-
STEREN der i sin sidste 
nytårstale priste ytringsfri-
heden. Retten til at 
meddele sine tanker.... 
Statsministeren er jo også 
avisers statsminister og 
Pressens.............

HUKOMMELSESSVIGT 
er en uforklarlig tilstand 
for selv de mest påkræve-
de vidner.........

I JANUAR døde verdens 
ældste kvinde i Montreal 

115 år gl.

IKKE NEMT AT VÆRE 
FAGFORENING MERE 
Trods det at HK har fået 
flere medlemmer ved 
diverse sammenlægninger 
har man mistet 16.000 med-
lemmer i 2006. Nu skal 
man nedlægge 200 stil-
linger i HK

DET VAR i 2004 man søgte 
at stifte „Trykkefrihedssel-
skabet af 2004" og skulle 
henvende sig til Max Stub-
gaard, Gribskovvænget 7. 
Gadevang, 3400 Hillerød

DET HAVDE VÆRET 
ULIGE NEMMERE hvis 
der i Grundloven havde 
stået:
Enhver har pligt til at lade 
sig informere ..........

DER ER HULLER I MAN-
GE KØREKORT 76.912 
KLIP er der foretaget køre-
kort efter at denne ordning 
er blevet indført - de fleste 
er fordi man havde kørt for 
hurtigt.... 
Så der er sikkert flere der 
kan overskue hvor mange 
klip de har tilbage Ved 
fornyelsen af kørekort ved 
man ikke hvor mange klip 
der overføres til det nye 
kort...

BOLIG FOR ÆGTEFÆL-
LER skulle måske bestå af 
to et-værelsers boliger med 
fælles faciliteter man 
kunne benytte hver for sig 
og sammen når der var lyst 
til det. Det viser sig ofte at 
de der gifter sig ikke får 
den fornødne frihed til at 
være alene som nogen 
først får, når de snorker i 
hvert sit rum. Så hvorfor 
ikke starte.... 
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Når gaver kan 
blive en fare for 
breddeidræt
Absolut INGEN kan over-
skue hvad det vil betyde 
for kommunens fritidsom-
råde, at der er så stor inter-
esse for at lukke nye akti-
viteter ind i Sydlejren - 
hvis ikke man ændrer på 
et og andet i de hidtil gæl-
dende tilskudsregler.
Heri hedder det nemlig, at 
offentlige lokaler og facili-
teter skal stilles gratis til 
rådighed for godkendte 
foreninger med tilsyn, lys, 
varme og rengøring 
m.v."...................
Når et halvthundrede 
interesserede har meldt sig 
med ønsker om tag over 
hovedet, vil Furesøens 
budgetter ikke kunne 
bære den belastning. 
Meget få har i deres hen-
vendelser markeret, at de 
medbringer løsninger på et 
og andet de kunne klare 
selv..
Det lyder smart at en byg-
herre køber Nordlejren 
velvidende at der er aktivi-
teter der skal bevares - 
men bagefter tilbyder at 
stille to bygninger til 
rådighed for den nye kom-
mune - GRATIS - som en 
gave.
Embedsfolk i Gl. Værløse 
kommune regner ud, at det 
vil koste 23 millioner at 
restaurere de to bygninger 
der er omfattet af gaven.
Medens den afgående 
kommunalbestyrelse i Gl. 
Værløse kommune stemte 
for at overtage gaven har 
det nye fritidsudvalg i 
deres udtalelse meldt tom-
melfingeren nedad. Selv to 
restaurerede bygninger vil 
ikke kunne anvendes til 

andet end træning, møder 
og forsamlinger.
Formanden for det særlige 
udvalg, der arbejder med 
teknik. miljø og flyvesta-
tion John I. Allentoft, 
finder det ikke rimeligt at 
anvende mere end 5 
millioner på faciliteter i 
Nordlejren og vil helst 
bruge dem til en sikring af 
de udendørs liggende 
faciliteter. 

Varianter af motion 
i den nye Furesø 
kommune......
Den gamle Værløse kom-
mune nåede at sætte sig for 
mere motion, sunde spiser 
og vægtkontrol. Formanden 
for socialområdet Kurt 
Bork Christensen indviede 
en ny motionssti - men 
måtte godkende, at end 
ikke et gymnastikhold på 
ældrecentret kunne overle-
ve alt det nye - men han 
manglede ikke ord og tale-
ret da han skulle forsvare, 
at der var råd til 100.000 kr. 
til talentpleje af ungdom 
der næste år måske allige-
vel står i andre regioner
Der er ingen tvivl om at 
hvis alle former for sponso-
rering af de der bevæger 
sig for at ændre på usund 
levevis, ville det vise sig, at 
det ville blive et chokeren-
de stort beløb der er tale 
om som skattefradrag ..........
Men man skal ikke glem-
me, at de der giver mest 
valuta tilbage er de, der 
bruger tid og penge på 
bredden. Hele det store 
område der ikke har medi-
ernes interesse og hvor TV-
stationerne henviser til at 
se det på hjemmeside - 
uden at vide om det står 
der.
Udover støtte af forskellig 

art er det ikke ualminde-
ligt, at flere og flere henter 
et og andet under meget 
forskellige betegnelser - og 
det har også ramt amatører.
I 3520-delen af den nye 
kommune husker de æld-
ste at man engang havde to 
fodboldklubber - som man 
ikke hører meget om efter 
at området fik et superliga-
hold.
I takt med at man ændrede 
sit navn har man udvidet 
sit interesseområde til stort 
set alle fodboldklubber i 
hele Nordsjælland med 
aftaler om samarbejde beg-
ge veje.
I Farum vil man sikre 
områdets talenter plads på 
den bredeste talentbænk i 
landet og resultatet vil bli-
ve fulgt med interesse.
I 3500-delen dyrkes der 
fodbold i fire delområder, 
hvor Hareskov IF nu ople-
ver en tilbagevenden til 
gamle dage, da man skulle 
søge ungdomstilskud fra 
kommuner rundt om i 
Storkøbenhavn fordi man 
var nabo til Gladsakse 
Herlev og Ballerup kom-
muner.
Kunne man ikke samle 
den slags sammen i ung-
domsforvaltningen og 
udveksle beløbene med 
hinanden?
Vi der arbejder eller har 
arbejdet med breddeidræt 
kunne spørge, hvorfor det 
er så svært at finde politi-
kere der med vægt beviser, 
at det vigtigste for alle for-
mer for motion er, at vi får 
de FLESTE med under en 
eller anden form.
Man kan være bange for 
hvad det går ud over, hvis 
sluserne bare slippes løs 
for alt det man ønsker sig.
I byrådet i Værløse blev 
man engang overrasket og 

bange ved at se tal på 
administration og drift af 
indholdet i nye bygninger, 
at man vedtog, at „nu ville 
man ikke mere lægge sten 
på sten på noget som helst, 
før man havde sikkerhed 
om, hvad administration 
og drift ville koste kom-
munen". 

småsnak
SNEVEJRET er faktisk na-
turens naturlige dyne, som 
meget kryb nyder godt 
af..........

DE HANDLER I FAKTA 
de små der handler, hvor 
man opfordrer kunder til 
at blive længere.

FAMILIEBILLEDER giver 
mere dybde og liv nu da 
man gemmer dem som 
levende.

DER KLART de der salter 
vore veje skal salte så 
tidligt at sneen smelter ved 
at falde i salt.

MÅSKE VIL POLITIET 
vælge dage fra, hvor man 
ikke vil klippe i folks 
kørekort........

I FOLKETINGET er der 
dage hvor alle er på deres 
pind - hedder det.

ER DER NOGET MAN ER 
så er det det man spiser, 
hører eller får at vide, man 
skal levere videre..............

GAMLE DAGE var de 
tider hvor man kunne læse 
noget ud af håndskriften, 
men den er ikke mere så 
meget værd som 
underskriften, som man 
skal huske.............
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DER ER KOLDE TIDER 
hvor det må være koldere 
at være svane og vildand....

DER ER MENNESKER der 
slapper af med ferier til 
områder, hvor man stort 
set mangler alt.......

DET ER UNDERLIGT at 
fjernsyn og radio startede 
med krystalapparater der 
gav lyde uden strøm......... 
Måske skulle man igen 
have et 
folkekrystalapparat med 
hovedtelefoner................ 

Ovenstående annonce tilhører 
et medlem af redaktionen, 
men alle kan i princippet få 
optaget en sådan, blot du 
fortæller os, hvem du er, hvad 
du kan, og hvad det koster

FORSVANDT 
UDVIDELSEN AF 
SKOVGÅRDEN 
MED REFORMEN
Ved flere lejligheder – bl.a. 
ved møder på Skovgården 
har udtalelser fra politike-
re tydet på, at man arbejde-
de på en udvidelse af 
Skovgården. Ældreboliger 
over varehuset bliver ikke 
en udvidelse af Skovgår-
den - men man var stillet i 
udsigt, at socialudvalget 

ville optage forhandling 
med købmandskæden bag 
SuperBest om en overbyg-
ning,der kunne lejes af 
kommunen, som man for 
tiden lejer lokaler til „den 
lille skole". I planen indgik 
et budgetteret beløb til en 
overgang fra Skovgården 
til øverste etage på Super-
Best fra 1, sal. Det afgående 
byråd efterlod ikke indtryk 
af, at man havde haft en 
forhandling med købmæn-
dene, og så er broen over til 
ejendommen måske heller 
ikke mere realistisk.
Under bymidte-debatten 
kom det frem, at købmand-
skæden havde et projekt, 
der betød en udvidelse med 
boliger ovenover, man ville 
tilmed rive ned for at give 
området en anden karakter. 
Men dette forslag blev fra-
valgt og siden har man 
antagelig ikke ført forhand-
linger om en fremtid på 
taget af SuperBest. Men for 
tiden leder man med lys og 
lygte efter lokaliteter, der 
kan give plads til mere 
genoptræning i området. 
En udvidelse af Ryetbo 
skal antagelig ikke give 
mere plads for genoptræ-
ningen, der søges af flere 
og flere efterhånden som 
der ligger forebyggelse i til-
buddet.

Annoncer
Vi tager den helt roligt med 
annoncer, men skulle der 
være nogen, der vil place-
res her på forsiden eller et 
andet sted i dette myl-
dertue af et web-sted - så 
skriv/ring og lad os finde 
på noget. Det gælder også 
private, der måske vil støtte 
ideen om flere trykte udga-
ver af Kajs Avis. Her spe-
kulerer vi på "visitkort", 
som kan rumme den glade 

givers navn, telefonnumer 
og epost-adresse. 

visitkort ugens 
tilbud levende 
billeder
Tidligere har der været 
små forsøg her på kajsa-
vis.dk på at lave annoncer - 
men det primære har altid 
været annoncerne i den 
trykte udgave, der betalte 
for trykning og distribu-
tion.
Den tid er nu forbi, og vi 
arbejder på en anden for-
retningsmodel, hvor de tra-
ditionelle annoncer først 
kommer på tale i det øje-
blik, der er et økonomisk 
grundlag for en trykt udga-
ve. For ingen på web-
redaktionen tror, at en 
hjemmeside kan konkurre-
re med det trykte medie - 
man behøver blot at besø-
ge genbrugsstationen for at 
blive overbevist herom.
Ikke desto mindre skal der 
være plads til annoncer - 
også på hjemmeside, men 
uden at det skæmmer og 
skræmmer forbipasseren-
de med uopfordrede lydef-
fekter og værre. Pt. er der 
på nogle af siderne indlagt 
Google Adsense-annoncer 
som et forsøg - idet de i 
bedste fald kan være infor-
mative al den stund de for-
søger at relatere til den 
tekst, der står på siden. 
Men der er andre mulighe-
der - og har du en god idé, 
så tøv ikke med at komme 
frem med den - også hvis 
du repræsenterer en 
virksomhed, en forening 
eller andet, der  kan se 
muligheder. I det følgende 
vil vi så forsøge at vise 
disse muligheder, f.eks. 
levende reklamer 

priser

Der er ikke fastlagt priser 
endnu for annoncering i 
kajsavis.dk - så du kan få 
et godt tilbud, hvis du vil 
være prøveklud. Her er 
dog nogle strøtanker om 
priser: 

• Et visitkort placeret på en 
særlig side over trofaste 
tilhængere af Kajs Avis: 
100 kr. for et år 

• En rubrikannonce (sv.til en 
en-spaltet 44x44mm 
annonce i den tidligere 
HVA):  600 kr. for et år 

Det var da en begyndelse - 
og for at lette ekspeditio-
nen, så kan du indbetale 
beløbet til 
Sydbank Ballerup 6814 
10022417
og sende annoncen (bille-
de eller tekst) til web-
redaktionen, så sker der 
garanteret noget.

rubrikannoncer 
advokat auto bager 
bedemand bolig 
cykel el frisør glas 
hus-have it 
dyrlæge tandlæge 
øjenlæge 
kiropraktor maler 
murer planteskole 
radio tv spejder 
stof syning træ 
tømrer vvs 
Det ser måske noget rodet ud, 
men det skyldes, at der 
arbejdes med et billigt 
program -Open Office Writer 
Men jeg skal ellers love for, at 
det er spændende sager, og så 
har det den kolossale fordel, 
at det ikke koster noget – 
andet end din egen tid. Så 
hvis du har nok af den, så er 
det bestemt et forsøg værd ;-)

http://kajsavis.dk/omsider/webredaktion.html
http://kajsavis.dk/omsider/webredaktion.html
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ANNEXGAARDEN 
måske en del af en 
egns historie.........

I Værløse-egnens historie 
har man kendt til tre gårde, 
der bar dette navn.
I Kirke Værløse - hvor går-
den er i privat eje. 
I Lille Værløse bymidte - 
hvor den blev revet ned for 
at give plads til biograf og 
butikker. 
I Hareskovby - hvor de 
gamle stråtækte længer 
skulle give" plads til et 
lokalt medborgerhus, der i 
2006 kunne fejre sine før-
ste tyve år. 

Navnet Annexgaard siges 
at stamme fra gammel tid, 
da der kunne være langt 
mellem kirkerne. Så havde 
man en gård, der stod til 
rådighed for en præst, når 
han rejste rundt for at 
mødes med menigheden. 
Annexgaarden i Hareskov 
havde i mange år været et 
privatdrevet pensionat - da 
kommunen overtog ejen-
dommed henblik på at eje 
områder i skolens nærhed.
I en række år var Annex-
gaarden lejet ud til Hjem-
meværnet, der i nogen 
grad også foretog nogen 
vedligeholdelse men holdt 
liv i bygningerne som åre-
ne gik.

Tilflyttede borgere følte 
der manglede en bindeled, 

der kunne skabes ved 
oprettelse af en forening 
hvis formål skulle være at 
skabe aktiviteter omkring 
et fælleshus. Tanker der fik 
mere liv da kommunen 
besluttede at afslutte afta-
lerne med det lokale Hjem-
meværn.
Bag tankerne om, at under-
søge om Annexgaarden 
kunne sikres området som 
et medborgerhus stod Bjar-
ne Testrup Rasmusen, hans 
hustru Yvonne Lund samt 
Kurt Bork Christensen, den 
sidste som interesseret i at 
få et klubhus i sidelængen.
Allerede den 3. maj 1983 
havde man det første møde 
hvor udgangspunktet var et 
mangesidet kulturelt 
program med tanker om 
mange kulturelle indslag 
fra fælles spisearrangemen-
ter til hjemsted for udvalg-
te aktiviteter som arrange-
menter for børn.
Den 8.6.1983 holdt man stif-
tende generalforsamling i 
Hareskovhallen hvor man 
vedtog at søge om at kom-
munen stillede et hus til 
rådighed for foreningen.
Der var ikke egentlig støtte 
til tanken, men borgmester 
Ernst Ellgaard ville dog 
gerne høre mere om stif-
telsen af „Foreningen til 
oprettelse af Hareskovens 
medborgerhus". 

I løbet af samme sommer 
afholdt man de første ar-
rangementer bakket op af 
de handlende bl.a. en høst-
fest på skolen. En tid kun-
ne man låne bibliotekets 
kælder. Den første ordinæ-
re generalforsamling blev 
afholdt den 24. maj 1984. 
Kommunen havde afslået 
at stille et hus til rådighed, 
og man afslog at yde et 
driftstilskud på 30.000. 
Man havde oplyst at evt. 

opsigelse af 
Hjemmeværnet havde 
været drøftet i 
økonomiudvalget. Man 
afslog på mødet et forslag 
fra Carsten Andersen om 
at købe sit eget hus. Den 
samme aften afholdt man 
den første revy.
Da kommunen opsagde 
lejekontrakten med 
Hjemmeværnet i 1985, 
afholdt man en kæmpe 
høstfest for at markere et 
behov for en forening og et 
fælleshus. På budgettet lå 
samme år forslag til at 
bevilge penge til et 
medborgerhus i 
Hareskovby, men forslaget 
blev nedstemt af et flertal. 
Men man arbejdede 
videre, skrev breve og var 
særdeles aktive på årets 
vælgermøde, hvor emnet 
stort set var det eneste på 
mødet. Da foreningen 
foreslog at man skulle 
stille Annexgaarden til 
rådighed for flere 
foreninger, og Kurt var ret 
aktiv på det politiske plan, 
kom der mere skred i 
aktiviteterne. 
Annexgaarden skulle 
drives HMH, HGB, 
Cykelklubben og 
Vejforeningen Skandrups 
Alle Nord.
Selve indvielsen af „huset" 
fandt sted den 11. oktober 
1986.
De efterfølgende år blev 
en travl tid for bestyrelsen 
og de mest aktive medlem-
mer. Listen over det mange 
forskellige tiltag er næsten 
uden grænser - men der er 
brugt mange dage og timer 
på ombygninger og tiltag 
til forbedring af forholde-
ne i bygninger, der ikke 
var særligt robuste - som 
det hed. Meget led under 
at det var de samme, der 

stod ved gryderne og 
opvasken. Blandt de 
mange indslag som mange 
har fået et særligt forhold 
til var de rejsebeskrivelser, 
som tegneren Nils 
Lundwall underholdt med 
efter sine mange rejser i 
meget spændende lande 
ude i den store verden. 
Men man skal ikke 
glemme alle, der tilbød 
mange andre former for 
oplevelser - der ofte havde 
få fremmødte. Men de der 
rundt om ville starte en 
fælleshus-forening vil 
kunne hente meget 
spændende materiale fra 
Hareskov 
medborgerhusforening.
Fremtiden skal bære på en 
viden om de første svære 
år, og borgerne skal vide, 
at den slags lokale 
aktiviteter kun lever,  hvis 
der fortsat er medlemmer 
og en kreds af de, der 
bærer.
Ikke mindst er livet i og 
omkring et medborgerhus 
også et liv med regler og 
naboer.
Efter sammenslutningen af 
HMB og HGB er 
Annexgaarden drevet af tre 
foreninger: HMB 44 44 18 
00

 32 siders jubilæumspublikation - 10 kr.

.. men så er det også slut for 
denne uge.  Der er lavet et 
Adobe Acrobat Dokument  – 
endog ved hjælp at Open 
Office Writer, der kan danne 
et .pdf-dokument så let, så 
man næppe tror det. / web-
redaktionen, der er ved at 
lære ”sort” arbejde, eg. sort 
tryk på hvid baggrund
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