Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
23. maj 2019
Loppemarked
Husk at dette års loppemarked afholdes søndag d. 26. maj. Ny Bringe Grundejerforening afholder
for tredje år i træk loppemarked på græsplænen ved Bringebakken Syd. Ud over loppestandene vil
der bl.a. være salg af kaffe og kage, som kan nydes i vores dejlige grønne omgivelser.
Kom forbi og gør et godt køb!

Folketingsvalg 2019 - Mød de lokale kandidater
Jonstrup’89 inviterer til valgmøde mandag 27. maj kl. 19.30 i Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159.
Kom og deltag i et par timers valgmøde med oplæg, debat, spørgsmål og idéer sammen med
David Trads (A), Egil Hulgaard (C) , Hans Andersen (V), Rikke Mortensen (B), Allon Hein
Sørensen (Å) og Trine Torp (F)
Vi sætter fokus på de temaer, som optager kandidaterne og jer, der møder frem.
Læs mere på http://www.jonstrup89.dk/blog/folketingsvalg-2019-mod-kandidaterne/
Nyt sand i sandkasser
Tirsdag den 4. juni bliver sandet i sandkasserne udskiftet. Der kommer en vognmand og fjerner
det gamle sand fra alle vores sandkasser, men for at vognmanden kan komme til, skal vi have
skovlet sandet sammen i midten, så der er ca. 30. frit hele vejen rundt. Sørg derfor at
sandkasserne er ryddede for legesager og sandet skovlet væk fra kanten inden tirsdag den 4.
Juni.

Status på affaldssortering
Vi har tre år til at få etableret affaldssortering i grundejerforeningen. I første omgang er det kun
et krav for rækkehusene, men vi vil forsøge at arbejde for en løsning, der også skaber en samlet
løsning for villaerne. Med de tilbagemeldinger vi har fået, er der umiddelbart størst stemning for
at etablere nogle fælles stationer et par steder i foreningen. Det er dog ikke noget vi har lagt os
fast på endnu.
Næste skridt er at mødes med en repræsentant for Vestforbrændingen der besøger os, så han
kan se de udfordringer vi har med blandt andet indbyggede skraldestativer og meget små
forhaver. Dette møde er planlagt i begyndelsen af juni. Mere information følger efter mødet, og
der er lang vej til at vi kan træffe en beslutning om hvilken løsning vi ønsker.
Mvh
Morten, Kenneth, Allan, René, Rune, Maja & Morten

