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Nyt fra aktivitetsudvalget 
Der blev i december holdt et skønt julearrangement i Kaningården. Store og små fik bagt, flettet, 
foldet, dekoreret, skulpteret, strikket, drukket, spist, snakket ... og sammen pyntet et juletræ. 
Næste arrangement er Fastelavn søndag den 3. Marts 2019, mere information følger snarest. 
 
Snerydning og glatførebekæmpelse 
Som de foregående år fortsætter vores utrættelige snerydningsfrivillige hjælper med at rydde 
sne for både grundejerforeningen og for grundejerne. 
Det er jo sådan, at grundejerne har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på fortove 
og stiarealer langs deres ejendom, uanset om der er direkte adgang eller ej og 
grundejerforeningen har ansvaret, hvor stierne grænser op til  arealer der tilhører 
grundejerforeningen, f.eks. fodboldbanen. Så husk: De frivillige sneryddere  har ikke ansvaret, 
men vil gerne hjælpe. 
Hvis man som grundejer udviser rettidig omhu (se forsikringsbetingelserne)  dækker 
husstandsforsikringen normalt, hvis nogen kommer til skade som følge af glat føre på 
færdselsarealet. Men uanset det: Ryd sne og glatførebekæmp så hurtigt som muligt af hensyn 
til alle fodgængere. 
 
 
Spørgeskema om Kaningården 
Tak for den store deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen om Kaningården. Vi fik over 60 svar på 
ganske kort tid. Vedhæftet er samlet alle data fra undersøgelsen. 

Meget kort sammenfatning: 

- Mange positive kommentarer om at vi har et fælleshus i grundejerforeningen 

- Ønske om at gøre bookingprocessen lettere 

- Ønske om at kunne tilkøbe rengøring 

- Udfordring med parkeringsforholdene 

- Mange gode forslag til fælles arrangementer 

Bestyrelsen tager straks fat og ser hvordan vi kan arbejde med ovenstående punkter. Vi har I første 
omgang arbejdet med automatisering af lejekontrakterne, så det bliver lettere og hurtigere at sende 
dem ud. 

Læs mere om fælleshuset og hvordan man booket det på http://nybringe.dk/fælleshuset.html 

 
 



 
Ordning om affaldssortering 
Furesø Byråd har vedtaget en ny ordning for sortering af affald fra rækkehuse og lejligheder. 
Læs hele artiklen her: http://www.furesoe.dk/Nyheder/2018/December/Sortering 
Den nye ordning betyder, at alle rækkehuse og lejligheder skal til at sortere deres køkkenaffald i 
mad- og restaffald, samt papir, glas, plast og metal. Der kan laves en ordning for den enkelte 
husstand med beholdere på egen grund, en ordning for et helt boligområde med fælles 
beholder eller en blanding af de to løsninger. Vi har anmodet om et møde med kommune og 
Vestforbrændingen hurtigst muligt så vi kan høre mere om hvilke løsninger de kan tilbyde os. 
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