Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
30. August 2021
Generalforsamling 2021
Hermed blot en påmindelse om, at generalforsamlingen i år finder sted d. 21. September 2021 i
Jonstruphus. Foreløbig indkaldelse udsendt 24. Juni. Endelig indkaldelse følger i september.
Bestyrelsen
Flere medlemmer af bestyrelsen har valgt ikke at genopstille. Der er derfor behov for nye
kræfter og hermed sender bestyrelsen en opfordring til at man melder sig, hvis man har tanker
om at træde ind i bestyrelsen. Man kan altid skrive en mail til bestyrelse@nybringe.dk for at
høre nærmere omkring arbejdet i bestyrelsen.
Hjertestarter
En gruppe forældre til børn i Krudthuset deltog i efteråret 2020 i Hjerteforeningens
landsindsamling. Der blev samlet så mange penge ind at der efterfølgende kunne opsættes en
hjertestarter ved Krudthuset. Den hænger på siden af hovedindgangen til Krudthuset (se
billedet). Vi håber aldrig der bliver brug for den, men rart at vide vi nu har én i foreningen.

Affaldssortering
Arbejdet med implementering af affaldssortering i vores område pågår stadig og bestyrelsen har
besluttet at tage dette emne op på en ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære
generalforsamling. Arbejdet der pågår er undersøgelse af, hvilke af beboernes ønsker der er
mulige; her tænkes specifikt i forhold til Vestforbrændingens krav, e.g. hældning fra
renovationsbilen til affaldscontainer, pladskrav til renovationsbilen. Herudover er der også
hensyn til naboer/institution i forhold til de ønskede placeringer af affaldsstationerne.

Udskiftning af metalbro (Bringekrogen syd)
Broen over Jonstrup Å skal udskiftes, da vedligehold af den eksisterende ellers bliver for
omfattende. Ballerup Kommune og Furesø Kommune har givet tilladelse til, at broen bliver
udskiftet og vurderer at det kan gøres over 5-6 sammenhængende uger. Arbejdet forventes
udført i perioden september-oktober 2021.

Arbejdet omfatter:
• Fjernelse af eksisterende bygværk
• Etablering af brøndfundamenter til fundering af bro
• Udførelse af skråningssikring på brinker under den nye bro
• Montering af ny FSC mærket azobébro
Perimetervejen lukkes
Til orientering lukkes Perimetervejen af fra 15. september 2021 og ca. 8 måneder frem.
Vild natur / højt græs
Bestyrelsen har drøftet vild natur / højt græs jf. opfordringen på generalforsamling 2020 og vil til
generalforsamlingen 2021 fremsætte forslag der efter bestyrelsens vurdering tilgodeser ønsker
fra seneste generalforsamling. Dette vil være til afstemning som ved seneste generalforsamling.
Når græsset har været klippet i år, er det fordi det i 2020 blev nedstemt at fortsætte
forsøgsordningen med det høje græs og grundet den udskudte afholdelse af
generalforsamlingen i år, har vi ikke kunne tage stilling til dette før efter sommer.
Skilt ved Møllemosen “Badning Frarådes”
Vi har været i kontakt med Ballerup kommune, der lover at skiltet ændres til en type, der
skæmmer mindre i vores natur. Det nuværende er et vejskilt, der øjensynligt ikke hører til i vores
naturområde.
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