Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
20. juni 2019
Sankt Hans 2019.
Efter nogle år uden bål, forsøger vi at genoplive traditionen med et Sankt Hans bål i Ny Bringe
grundejerforening. Bålet tændes kl. 21.30 Sankt Hans aften på Rotunden (se billede).
For at få et bål -skal vi jo bruge noget brænde. Så hvis der er nogen, der har tørt brænde så kontakt
mig (ole@holleufer.dk) så aftaler vi hvordan vi anretter bålet. Det bliver ikke så stort bål som tidligere
- men lad os se hvad interessen er. Vi har lidt dej med - så børnene kan lave snobrød også.

Invitation til borgermøde omkring veteran flyvning
Dette er blot til orientering, da vi som grundejerforening indsendte høringssvar til kommunen
angående veteranfly klubbens ansøgning om flyvning.
Den officielle invitation er tilsendt alle via e-boks d. 12. juni. Der afholdes borgermøde mandag d. 24.
juni kl. 17 - 19 i Hangar 2 i Sydlejren. Det er Furesø kommune der i samarbejde med foreningen
Værløse Flyhistoriske Hangar og Naturstyrelsen inviterer til borgermøde omkring foreningens
ansøgning om landzone flyvetilladelse. Grundejerforeningen opfordrer til at møde op hvis man har
en holdning til dette.
Der er tilmeldingsfrist: Senest d. 21. juni kl. 12 på https://furesoe.dk/veteranfly
Status på affaldssortering (juni)
Fredag d. 7. juni blev der afholdt et møde med medlemmer af bestyrelsen og enkelte
nærområderepræsentanter samt Furesø Kommunes Varme- og affaldsplanlægger. Der blev
anbefalet, at madaffald sorteres ved husstanden, da der er dårlige erfaringer med at folk skal gå
langt med dette. Andet affald kan med fordel sorteres ved fælles beholdere.
Der blev på mødet vendt flere forskellige løsningsmuligheder og at vi grundet vores størrelse
har mulighed for at vælge forskellige for hvert område.
De næste punkter går på, at kommunen sender mål på de forskellige beholdere samt excel-ark
til beregning af antal containere der skal bruges. Derudover vil det snart være muligt, at låne en
affaldsbeholder fra genbrugsstationen til at hjælpe med at træffe en beslutning.
Mere information følger løbende.
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