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Kommende arrangementer 
Græskarudskæring søndag den 28. oktober 2018 kl. 14. Halloween står for døren og 
børnene glæder sig til at sige ‘slik eller ballade’. Vi arrangerer derfor græskarudskæring i 
Kaningården. Her kan vi alle hygge os og lave flotte og uhyggelige græskar. Der vil være 
græskar til alle tilmeldte deltagere, men skal selv medbringe knive og andre remedier. Svar 
udbedes senest 21. Okt på sms til 24238821.  
 
“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” 
 
Fastelavn søndag den 3. Marts 2019. Der vil være tøndeslagning - både for lidt større børn og 
for de små - og serverer en fastelavnsbolle og kakao. Dagens bedste udklædning vil 
præmieres. Praktiske informationer vil følge senere. Men sæt kryds i kalenderen.  
 
Børne-Sankt Hans den 23 juni 2019. Om eftermiddagen bliver der bål med snobrød for 
børnene. Praktiske detaljer følger senere på året.  
 
 
Aktivitetsudvalget søger flere kræfter 
Meld dig til foreningens aktivitetsudvalg og vær med til at få stablet nogle gode aktiviteter og 
arrangementer i gang i NBGF. Vi planlægger at afholde en række arrangementer for store og 
små. Man er også meget velkomment til kun at tilmelde sig som arrangør af enkelte 
arrangementer, så arbejdsindsatsen holdes nede..:)  
Send en mail til Maja på majbel85@gmail.com hvis du har lyst til bidrage. 
 
 
Ombygning af Krudthuset 
Som opfølgning på tidligere mail om ombygning af Krudthuset har vi modtaget nogle flere svar 
fra kommunen. Udbygningen er på 41 kvm så det totale areal kommer op på 841 kvm, og 
højden af taget ændres ikke. De har fået byggetilladelse og vi har fået at vide at alle krav i 
henhold til Lokalplanen er opfyldt. 
Vi har fået en del henvendelser angående parkeringsforhold og trafik på Bringetoften. Vi har 
videresendt disse til kommunen, men har endnu ikke modtaget tilfredsstillende svar. Blandt 
andet skal parkeringspladserne på Krudthusets areal ændres, så der bliver plads til flere biler. 
Denne ændring ser desværre ud til at give bekymringer for trafiksikkerheden, da biler kan blive 



nødt til at bakke ud på Bringetoften. Vi følger op på dette for at sikre en sikker løsning, der også 
tager hensyn til trafikken på Bringetoften. 
 
Høringssvar om tilladelse til veteran flyvning 
Sidst i september modtog vi en naboorientering fra Værløse Flyvehistoriske Hangar (VFH) der 
ønsker at flyve med veteranfly fra flyvestationen. Vi har nedsat et udvalg til at arbejde med et 
høringssvar, og vi har taget kontakt til personer, der kan hjælpe os med at fortolke 
støjrapporten. Vi vil gerne opfordre medlemmer der har kommentarer eller spørgsmål til at 
fremsende disse til bestyrelsen (bestyrelse@nybringe.dk). Vi planlægger også at afholde et 
møde om emnet mandag d. 15. oktober kl. 20-21, såfremt der er interesse for dette. Tilmelding 
til mødet på bestyrelse@nybringe.dk. 
 
Møde med kommunen 
Bestyrelsen havde inviteret repræsentanter fra kommunen ud til en tur rundt i NBGF og de 
tilstødende områder. Vi diskuterede en del emner, herunder anlæg af nye stier i lokalområdet, 
kloakeringsforhold, trafiksikring af Bringevej, udbygning af Perimetervej og generelt ansvar for 
drift og vedligehold. Et mere udførligt referat vil blive udsendt når vi har fået skriftlig 
tilbagemelding fra kommunen. 
 
 
Store lastbiler 
Vi har endnu en gang haft besøg af en stor lastbil der har ommøbleret på vores plantekasser i 
Bringekrogen. Heldigvis var der en årvågen beboer der tog billeder og lastbil og chauffør, og vi 
har derfor kunne kontakte det pågældende selskab. Derfor, ser I en stor lastbil på afveje, så tag 
meget gerne billeder og send dem til bestyrelse@nybringe.dk. 
Vi arbejder også på at få kommunen til at sætte et stort skilt med blind vej op ved begyndelsen 
af Bringevej. Vi har også bedt Furesø kommune om at lægge pres på Ballerup kommune 
angående at få ændret navnet Bringevej fra Måløv siden. Vi bliver ved med at følge op indtil 
begge tiltag er udført. 
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