Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
15. April 2021
Opfølgning på vinterbeskæring
V&M har nu meddelt, at de er færdige med vinterbeskæringen i vores rammebeplantninger.
Beskæringen er sket efter retningslinjer aftalt på en fælles gennemgang af området sammen
med bestyrelsens fællesarealudvalg. Ved gennemgangen er medtaget de ønsker der løbende
er kommet fra enkeltbeboere. Ønskerne er søgt imødekommet i den udstrækning det har har
kunnet lade sig gøre i forhold til helhedsindtrykket og plejeplanens retningslinjer.
Erfaringsmæssigt vil der være steder hvor noget er glemt eller lige skal rettes til. Derfor er der
altid en opfølgende gennemgang sammen med V&M.
Hvis der er ting som du mener er glemt eller skal rettes til, kan du afmærke det på vedhæftede
kortbilag, sammen med en kort beskrivelse. Kort og beskrivelse skal du så sende til bestyrelsen
eller aflevere i postkassen: Bringebakken 54, senest mandag d. 19. April (bemærk den korte
frist)..
Din tilbagemelding vil så indgå ved den opfølgende gennemgang og udført i den udstrækning
det kan lade sig gøre i forhold til helhedsindtrykket og plejeplanens retningslinjer.
Fællesarealudvalget
Generalforsamling 2021 rykkes til Juni
Bestyrelsen har valgt at flytte generalforsamlingen til juni såfremt coronarestiktionerne tillader
det. Vi har i bestyrelsen vendt muligheden for at holde generalforsamlingen online, men har
besluttet at afholde det som et fysisk møde. Invitation følger senere.
Affaldssortering
Vi skal i 2021 have etableret affaldssortering i vores grundejerforening. Affaldssorteringen
implementeres som nye beholdere ved de enkelte husstande til madaffald og restaffald samt
fælles beholdere til andet sorteret affald (papir, metal, plast m.m.). De enkelte nærområder skal
(gerne sammen med medlemmer af bestyrelsen) tage stilling til, hvor de helst ser de fælles
affaldsbeholdere placeret i deres nærområde.
Bestyrelsen har udarbejdet et materiale der sendes til alle medlemmer i en separat mail så snart
det er klart.
Beskæring i mosen (efteråret 2020)
Dette er noget tid siden, men arbejdet med beskæringen i mosen er afsluttet og grenene kunne
ikke som planlagt køres bort, men er istedet blevet fliset eller udlagt som “insekthoteller”
udvalgte steder i mosen og rammebeplantningen. Det var mere omstændigt end som så,
hvorfor der i en længere periode lå afskårne grene langs mosen.
Der skal lyde en stor tak til de frivillige der har hjulpe med at trække materialet op til stien. Ingen
nævnt, ingen glemt. De, der har hjulpet med arbejdet skulle gerne have modtaget

kontingentrefusion og skulle der være nogen glemt i denne forbindelse, så bedes I melde dette
til enten Allan eller til kasserer@nybringe.dk
Nye armaturer på stien langs Værebro Å/Møllemosen
I uge 47 er der blevet sat nye armaturer op langs stien. Der var store problemer med at
servicere de gamle lamper, hvorfor de stod uden lys i længere perioder. De nye lamper er sat op
uden bestyrelsen er blevet hørt. Vi blev sent gjort opmærksomme på udskiftningen og
argumenterede for en udskiftning til en type som dem der er opsat på flyvestationen.
Umiddelbart er generne ikke så store som først frygtet. Bestyrelsen opfordrer til, at man sender
kommentarer til Furesø Kommune såfremt man er generet af lyset fra de nye armaturer.
Udskiftning af gyngestativ Bringetoften Nordvest
Der er opsat to nye gyngestativer til at erstatte det eksisterende gyngestativ ved legepladsen på
Bringetoften Nordvest samt ved Bringekrogen. Begge er blevet udskiftet da de var i dårlig stand.
De gamle gynger er taget ned og opbevares i fælleshuset som reserve til grundejerforeningens
andre gyngestativer.
Udlån
Der er tilføjet en trappestige til udlånsordningen. Dette blev foreslået
på generalforsamlingen og var allerede indkøbt da.
https://nybringe.dk/udl%C3%A5n
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