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Nyt fra aktivitetsudvalget 
Lørdag den 2/3-19 blev den tidligere tradition om fastelavn i NBGF i allerhøjeste grad vakt til live 
igen. Der var 36 flot udklædte børn, der deltog i tøndeslagning på to tønder. Imens fik de 
omkring 50 fremmødte voksne sig en kop kaffe og en sludder med andre fra nabolaget. Der 
blev uddelt præmier til de to kattekonger og -dronninger og for de bedste udklædninger og der 
var fastelavnsboller til alle. Trods temperaturfaldet var stemningen rigtig god.  
Dette vil blive en tilbagevendende tradition, som dog fra næste år vil blive afholdt på selve 
fastelavnssøndag. 
 
 
Konkurrence om stinavne 
Alle vejene i vores område har et vejnavn. Det er praktisk for kommunikation mellem 
grundejerne indbyrdes og kommunikation til bestyrelsen. Grusstierne har ikke navne og det gør 
præcis kommunikation om fejl og mangler vanskelig. 
Bestyrelsen vil derfor gerne navngive stierne på bedst mulig måde, og har derfor besluttet at 
udskrive en stinavnekonkurrence blandt grundejerne. På nedenstående kort kan man se de 
stier som vi ønsker at navngive. Man skal minimum foreslå navn til én sti for at deltage i 
konkurrence, men man må gerne komme med forslag til alle stierne. Der vil blive lagt vægt på at 
der er en sammenhæng i navnene mellem stierne.  
Forslag sendes senest 10. april til bestyrelse@nybringe.dk med oplysning om navn og adresse. 
De bedste forslag vil få overrakt en præmie inden generalforsamlingen.  
 



 
 
 
Anlægning af Perimetervej 
Det forventes at høring omkring anlæg af den sidste del af Perimetervej, der blandt andet går 
langs NBGF, snart kommer i høring. Vi har løbende været i dialog med kommunen angående 
projektet. Vi har specielt haft fokus på at sikre en belysning af vejene med færrest mulige gener 
for beboere ud til Perimetervej, og sikre en god placering af gang/cykelstien mellem Bringevej 
og Perimetervej. 
 
 
Kaningården 
Hjemmesiden omkring Kaningården er blevet opdateret, se det på 
http://nybringe.dk/fælleshuset.html. Her finder man også en kalender så man straks kan se om 
Kaningården er ledig en given dag. Brug endelig Kaningården når du skal holde et arrangement der 
ikke kan være i din egen stue. 

 
 
 
Ansøgning om hjertestarter 
Vi har ansøgt Trygfonden om en hjertestarter til placering udendørs på Kaningården. Vi 
forventer at få svar på ansøgningen indenfor 3 måneder. 
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