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Ny Bringe Nørkleri 
Nybringe Nørkleri er en tilbagevendende begivenhed den 1. søndag i hver måned fra kl. 19.00 
til kl. 22.00. Det foregår i vores fælleshus – Bringevej 109 (Kaningården). Første gang er 
søndag den 2. december 2018. Vi tilbyder en hyggelig mulighed, for at ses med dine naboer, 
hvor vi sammen kan arbejde med hvert sit håndarbejde eller lignende sysler til gensidig hjælp 
og inspiration. Hvis du ikke har erfaring, men gerne vil i gang, er der også mulighed for det. 
Se også den vedhæftede invitation. 
 
Julehygge i Kaningården 
Kom forbi søndag den 16. December mellem kl. 14-17 til julehygge i Kaningården. Der vil både 
være mulighed for at klippe lidt julepynt samt at at få et glas voksen/børne glögg. Se mere i 
opslaget nedenfor. Tilmelding på sms til 40228835 senest den 1. december. 
 
Spørgeskema om Kaningården 
Vi har et dejligt fælleshus og der er allerede blevet arrangeret flere events i løbet af det sidste 
stykke tid. Vi vil gerne høre om der er ting vi kan gøre for, at gøre Kaningården endnu mere 
attraktiv, både til udlejning og til fælles arrangementer. Vi håber derfor at i vil bruge 3-5 minutter 
på at svare på 10 spørgsmål om brug af Kaningården. Spørgeskemaet findes på 
https://goo.gl/forms/vt5hbnjcTfO62YbJ2. Spørgeskemaet er anonymt, medmindre du vælger at give 
dine kontaktoplysninger. 
 
Trafiksikring af opholds- og legeområder 
Bestyrelsen har på grundlag af vejreglernes krav undersøgt oversigtsforholdene mellem 
kørende biler og legende børn i opholds- og legeområderne. Oversigten er flere steder 
utilstrækkelig, så bestyrelsen arbejder på løsninger, som kan sikre at bilisterne kan nå at 
standse om nødvendigt. Der er primært to måder at gøre dette på, enten ved at sikre gode 
oversigtsforhold, fx nedskæring af beplantning, eller ved at etablere fartdæmpning. Vi overvejer 
i øjeblikket en kombination af de to muligheder. Planen er at fremlægge et forslag på 
generalforsamlingen i 2019 og inden da have diskuteret dette med de ansvarlige for 
nærområderne. 
Alle opfordres til at være opmærksomme og køre med meget lav hastighed i opholds- og 
legeområderne. 
 
Høring om affaldssortering 
På vegne af NBGF sendte bestyrelsen et høringssvar til Furesø kommune. Se vedhæftede 
dokument. Grundlæggende er vi tilhængere af, at vi skal sortere vores affald bedre. Vi har dog 

https://goo.gl/forms/vt5hbnjcTfO62YbJ2


foreslået kommunen at de sikrer en løsning, der tager højde for indretningen af vores 
carportene, de små forhaver i f.eks. Bringekrogen syd og fællesarealerne her i vores 
grundejerforening.  
 
Vintergennemgang med Vækst & Miljø 
Allan og René har været rundt med Vækst & Miljø i hele vores forening og tale om 
beskæring/vedligeholdelse af vores grønne områder. Det er vores sædvanlige folk, der går i 
området, så de er efterhånden godt kendt.  
Ved turen rundt i foreningen kan vi se, at nogle af bedene eller fællesarealer bruges til privat 
affald, juletræer osv., det er selvfølgelig ikke i orden. Husk at låne traileren og få det på 
genbrugspladsen.  Tilsvarende er det heller ikke tilladt, selv at beskære buske og træer i fælles 
områder - det skal følge en generel plan, så vi bevarer et harmonisk område.  
Hvis nogle lokalområder eller husstande har specifikke ønsker til beskæring m.m., er man 
velkommen til at skrive til natur@nybringe.dk, så forsøger vi at få det med.  
Udover de normale beskæringer af træer og buske, har vi også bedt om tilbud på at overgå fra 
kemisk bekæmpelse af ukrudt til i stedet at bruge f.eks. græstrimmer rundt om skilte, bænke 
osv. Dette emne planlægger vi at diskutere på generalforsamlingen næste år. 
 
Yousee prisstigning 
Yousee har annonceret en prisstigning fra 145,97 kr per måned til 166,75 kr per måned. Yousee 
abonnementet bliver betalt grundejerforeningens kontingent. Prisstigning fra Yousee betyder 
IKKE en prisstigning for husstandene i 2019, men pengene vil selvfølgelig skulle tages fra en 
anden post i budgettet. 
 
Mvh 
Morten, Kenneth, Allan, René, Rune, Maja & Morten 
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