Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
23. oktober 2018

Kommende arrangementer
Husk græskarudskæring søndag den 28. oktober 2018 kl. 14 i Kaningården. Se flere
information i sidste nyhedsbrev eller på facebook.
“Og husk at sætte lys, pynt eller lignende frem onsdag den 31. Oktober, hvis du gerne vil have
besøg af de fine og uhyggeligt udklædte børn. Så ved de, at de er velkomne”

Høring om affaldssortering
Furesø kommune har sendt et forslag til ny ordning for sortering af affald i lejligheder og
rækkehuse i høring med svarfrist den 29. oktober. Hvis det bliver vedtaget, kommer det til at få
betydning for os her i grundejerforeningen, da ordningen, i modsætningen til tidligere, ikke er en
tilvalgsordning.
Grundlæggende er vi tilhængere af, at vi skal sortere vores affald bedre – det er en tendens i
samfundet og mange andre gør det allerede. Desuden ser det ud til at blive lovkrav fra 2023, så
uanset hvad skal vi indenfor de kommende år begynde at sortere affald. Vi er dog meget
optagede af, hvordan vi sikrer en løsning, der tager højde for indretningen af carportene, de
små forhaver i f.eks. Bringekrogen syd og fællesarealerne her i vores grundejerforening.
Oplægget fra kommunen indeholder en række forskellige muligheder mht. affaldsbeholdere
herunder både dem der kan stå hos hver af os, men også løsninger der kan stå i
fællesområderne eller nedgraves. Oplægget lægger allerede meget vægt på, at de konkrete
løsninger findes i samarbejde mellem kommunen og lokalområdet.
Tilbage i 2016 var der også en høring om samme sag og dengang indsendte daværende
bestyrelse en grundig redegørelse af forholdene i vores grundejerforening. Vi tager selvfølgelig
udgangspunkt i dette høringssvar, da forholdene hos os jo er de samme.
Kommunen har oprettet en hjemmeside med information om den nye ordning, hvor der bl.a. er
en oversigt med de mest oplagte spørgsmål/svar.
http://www.furesoe.dk/Borger/Affald/Temaside%20udrulning
Høringssvar om tilladelse til veteran flyvning
NBGF har givet svar til Furesø Kommune som høringspart til Værløse Flyvehistoriske Hangars
ansøgning om at starte/lande på en græsbane på Flyvestationens sydvestlige del. Vi har efter et
debatmøde i Kaningården sammenfattet et svar, der belyser de bekymringer vi har på
grundejerforeningens medlemmers vegne som beboere i NBGF og som brugere af
Flyvestationen som naturområde. Kort opsummeret, så går bekymringerne på mangler i

støjrapporten, forstyrrelser af naturområdet ved Flyvestationen, sikkerhed og miljø ved
Flyvestationen. Læs mere herom i høringssvaret, der vedhæftet dette nyhedsbrev.
Gennemgang af fællesarealer
Vi er ved at gøre klar til vintergennemgang af fællesarealerne med Vækst & Miljø, der står for at
passe vores fællesarealer. Har du ønsker til opgaver som du gerne vil have udført, så snak med
din nærområderepræsentant eller send en mail til natur@nybringe.dk. Vedlæg gerne
billeddokumentation og beskrivelser af hvor og hvad der ønskes. Deadline for input er tirsdag
den 30. oktober.

