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Belægninger og kloakker 
På Generalforsamlingen blev det nævnt, at der kunne komme store udgifter til vedligehold af 
belægninger og kloakker. Bestyrelsens vej-og kloak ansvarlige, Kenneth, som er vejingeniør, 
har nu gennemgået belægningerne og kan konstatere, at der ikke kan forventes større udgifter 
de næste mange år. Enkelte steder er der sætninger omkring brønde og på P- og stiområder. 
Disse rettes med det samme, hvis de udgør en faldrisiko eller risiko for vandskader i 
nabohusene, ellers samles op til et mindre udbud i 2019. 
I relation til ejerforhold vedr. kloakkerne i området kan vi oplyse at Grundejerforeningen kun har 
ansvaret for hovedkloakken på Bringevej (Kaningårdens vejstykke). Kommunen har ansvaret for 
de øvrige hovedkloakker og den enkelte grundejer har, jfr. Deklarationen, ansvaret for egen 
stikledning til hovedkloakken. Nedløbsbrønde er grundejerforeningens ansvar. Der vil være 
mindre udgifter til oprensning på følsomme steder, ellers efter behov. Sidste oprensning i 2010 
beløb sig til ca. 10.000 kr.. 
I nærmeste fremtid vil der blive givet mere information og gode råd på vores hjemmeside. 
 
Flagermus 
Flagermusene flyver jævnligt rundt i vores forening, men nogle gange kan de desværre også 
finde på at bo i tagene, hvilket kan larme og svine en del. På 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/flagermus-i-huset/ kan man læse mere om hvad 
man kan og må gøre. Her i slutningen af august er et godt tidspunkt. 
Tak til dem, der har hjulpet med at finde ovenstående link. Da det desværre er tilbagevendende 
problem er vi meget interesseret i at få lavet en guide til hvordan man kan drive flagermus ud 
specifikt for vores byggeri. Send derfor gerne tekst og billeder til bestyrelse@nybringe.dk hvis 
du har lavet en god løsning mod flagermus. 
 
Borgermøde om lokalplaner 
Tirsdag den 28. august kl. 19.30  arrangerer Jonstrup’89 borgermøde i Jonstruphus om de nye 
Lokalplaner. Nu hvor lokalplanerne føres ud i livet, kommer der en lind strøm af ansøgninger om 
dispensationer, som hver gang handler om at bygherren vil bygge mere, tjene mere osv. På 
mødet vil fokus være på den aktuelle sag om, hvordan vi undgår ødelæggelse af Filosofgangen 
og flere støjskærme langs Jonstrupvangvej. Formændene for de to relevante politiske udvalg, 
Egil Huldgaard, Udvalget for Byudvikling og Bolig, samt Lene Munch-Petersen, Udvalget for 
Natur, Miljø og Grøn omstilling vil deltage i mødet. 
 
Læs mere på: http://www.jonstrup89.dk/blog/borgermode/ 
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Store Cykel- og Rulledag på Flyvestationen 
Der arrangeres Store Cykel- og rulledag på Flyvestationen foran Hangar 2 d. 9. september 2018 
kl. 10 – 15. Arrangementet afholdes af Furesø Kommune sammen med motionscykelløbet 
Bastrup Sø Rundt (BSR), DGI Nordsjælland og rulleskøjteforeningen Rulnord Store Cykel- og 
Rulledag. Foran hangaren vil der være et oplevelsesmekka for cykel- og rulleglade mennesker, 
med aktiviteter og optræden for børn og voksne på både cykler og rulleskøjter. 
  
Man kan se programmet på 
http://www.furesoe.dk/Kommunen/FuresoeEvents2018/StoreCykel-ogRulledag2018 
 
Oprydning på parkeringspladser 
Parkeringspladserne er fælles og er ikke til privat opmagasinering af materialer i længere tid. 
Bestyrelsen vil derfor henstille til, at de ryddes så de fremstår tilgængelige, og gør området 
pænt at se på 
 
 


