Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
2. december 2019
Belysning på Møllemosestien
Der har været en del problemer med belysning på Møllemosestien. Kommunen er orienteret om det og
har flere gange været ude og kigge på det. Hjælp gerne med at indberette det til kommunen hvis I oplever
at én eller flere lamper er gået ud. Det kan gøres enten med Furesø Kommunes app eller via deres
hjemmeside: https://www.furesoe.dk/borger/veje-og-trafik/anmeld-huller-i-vejen/
Nyt legehus i Bringetoften NØ
Der er blevet bygget et nyt legehus på Bringetoften Nord (lige numre) og det er allerede velbesøgt af
mange. Ikke kun børn og børnebørn på vejen, men også mange børn og forældre/bedsteforældre har fået
øje på vores hus, når de går til og fra Krudthuset. Det er dejligt, at så mange har gode oplevelser her, så
pas godt på det. Luk gerne dør og vinduer, når I går - ligesom når I går hjemmefra jeres eget voksenhus:)

Spilleaften
Næste spilleaften er onsdag den 11. december kl. 20. Sidste gang blev der spillet Pandemic. Det er helt
anderledes spil koncept hvor alle spillere samarbejder mod spillet. Hvem ved hvad der bliver spillet næste
gang.
Julearrangement 15. dec - Aflyst
Det har desværre ikke været muligt at finde nogle til at hjælpe med at afholde et julehygge arrangement i
år. Julearrangementet planlagt til den 15. December er derfor blevet aflyst. Vi ønsker alle en glædelig jul
og forsøger igen næste år.
Ny Bringe Nørkleri
Hvis du vil være med i Ny Bringe Nørkleri, så er der plads til flere. Vi mødes hver den 1. Søndag i hver
måned mellem kl 19 og 22 i fælleshuset Kaningården. Man kan både komme senere og gå tidligere, og
det er ikke et krav, at man skal komme et bestemt antal gange. Du skal selv medbringe papir, garn, perler
eller hvad du skal bruge til dit nørkleri. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Stine (BT24) på 22897061 eller
meld dig ind i Facebook-gruppen “Nybringe Nørkleri” - Vi ses

Varmepumpe i fælleshuset
Vi har i efteråret fået installeret en varmepumpe i fælleshuset. Den skal hjælpe med at holde et godt
indeklima i fælleshuset samtidigt med at den sparer på varmeudgiften. Radiatorerne er stillet på et
minimum og opvarmningen foregår derfor alene fra varmepumpen. Temperaturen i rummet, kan stilles på
fjernbetjeningen på væggen under varmepumpen.
Udskiftning i bestyrelsen
Maja har desværre valgt at trække sig fra bestyrelsen, men vi er glade for kunne byde vores suppleant
Troels (BK39) velkommen til. Vi takker Maja for hendes store indsats med at få stablet hyggelige
arrangementer på benene i foreningen.
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