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N Y B R O G Å R D  K O L L E G I E T             N Y H E D S B R E V  

September betyder studiestart og NybroTidende 

byder velkommen til det nye studieår!  

Med et nyt studieår kommer også nye kollegianere, 

og vi glæder os til at møde jer, når I går rundt på 

kollegiets arealer. Hvis man ikke er helt sikker på, 

hvordan alt fungerer heromkring, har vi forsøgt at give 

en lille introduktion på side 5. Derudover har vores 

Dumme Dorte givet nogle råd til, hvordan man kan 

blive venner med sine medkollegianere på køkkenet. 

Det gør hun på side 9.  

Det er ikke kun studieåret og nogle kollegianere, der 

er nye, redaktørerne på NybroTidende er også nye! Vi 

har glædet os til at komme i gang, og vi håber, at I vil 

kunne lide avisen. 

Vi har tilføjet nogle nye serier. For eksempel har vi 

Månedens Nørderi, hvor vi dækker en metode eller et 

begreb fra en videnskab på side 3. Vores Set i Området 

serie dækker steder og ting, man kan deltage i eller se i 

området omkring vores kære kollegie, se side 11. Hav 

en god studiestart! 

Vaskemaskinerne v. Kasper P16 

A) Til AFSTEMNING OG 

DISKUSION OG INFORMATION 

Efter en rundspørge på kollegiet 

syntes flere at vores vaskemaskiner 

er "outdated" og eller mistillidfulde. 

Nogle af de ting som folk siger er 

følgende. 

- Maskinerne virker gamle og 

nedslidte. 

- Deres sensorer for hvornår tøjet 

er tørt nok skal nok justeres da tøjet 

stadig er gennemblødt efter maski-

nen er færdig. 

- Maskinerne bryder til tider 

sammen hvilket ses da vi til tider 

modtager besked om at maskinerne 

er lukket for forskellige grunde vi 

modtager en gang imellem. 

 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 02/09 

2019 kl. 19.00 i GH-kælderen. 

September, studiestart og Sophienholm 

PCR, side 3 

Velkommen!, side 5 

Sophienholm, side 11 
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Side 2 

 

 Den Personlige Side 
Bestyrelsen Administration Klubber 

 Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Frederik, N29(næstformand) Kasper Hansen, P16 Er det dig? Lea, L06 

Rasmus, S21 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Er det dig? Jacob, B51 

Formand:      Mads, E31 Josephine, B56     

                      (sup)  sekretaer.nybrogaard@gmail.com Brættet Motionsrum 

AB-ulige:      Mangler  Mads, E31 Kim, E21 

              Revisorer    

AB-lige:        Mangler  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Steffen, L06 

CD-ulige:     Casper, C27 NybroTidende     

  Lina Nielsen, E35 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Marie, D60 Louise Almer, L11 Er det dig? Er det dig? 

                       Patrick Aagaard, M63    

EF-ulige:      Victor, E33 Louise Amalie Joensen, VÆRELSE Musikrum FC Nybro Chicks 

  tidende@nybro.dk Andreas, M02 Er det dig? 

EF-lige:        Mads, E31     

  Sekretariatsgruppen/fremleje Hundeklubben  

GH-ulige:     Mangler Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Lærke, H56  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Mangler i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Mangler   Service 

                      Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

JK-lige:        Mangler Kontortid: Tirsdag Kasper CD-kælder 

                      19:30-20:30 i GH-kælderen. Tlf.: 26 81 15 01   

LM-ulige:    Mangler E-mail: klage@nybro.dk Peter Jon Cykelværksted 

  Tlf.: 61 91 97 92  LM-kælder 

                     Tlf.: 21 48 54 55 Patricia  

LM-lige:      Mangler   Tlf.: 61 71 93 10   

                  Netværkskontor   Klapstole 

NO-ulige:    Niklas, O51 Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind  

  i GH-kælderen koster det:   

NO-lige:      Mangler E-mail: admin@nybro.dk 9:00-21:00: kr. 50 Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55 21:00-9:00: kr. 100 Lars Kaj (insp.) 

PR-ulige:    Mangler    

  TV/Antenne  Fadølsanlæg 

PR-lige:       Kasper, P16 antennegruppen@nybro.dk  Kasper R66 

   Kældercafeén 

ST-ulige:     Ditlev, T47   Cafe og spil aften tirsdag 19:00-22:00 

                    Anna, S15 Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00  

ST-lige:       Marianne, T46 Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00 

¨                   miljo@nybro.dk (annonceres seperat). 

   Formand: Bertil, O4 

  Næstformand: Kasper, P16 Lejligheder: 

C, D og G: Keegan, O2   Medlem: Clara, K55 

    Sekretær: Agnes O4 

H og L:      Steffen, L6   Beboerrådsrepræsentant: Er det dig? 

Suppleant: Frederik, H2  Suppleant: Emma, R64 

M, O og S: Mangler  Kasser: Kasper, P16 

        

 De lokale 

NB! Varmemester Nybrogård pizzeria  

Punkter til dagsorden skal sendes 

til sekretæren mindst ti dage før 

næste møde via nybro.dk > For 

beboere > Beboerrådet > ”Tilføj 

punkt til dagsorden”. 

Lars Kaj Tlf.: 51 14 12 19 

varmemester@nybro.dk   Hverdage: 15:00-21:00  

Tlf.: 45 87 04 73 Lørdag - søndag: 13:00-21:00 

Kontor tid  Maj-august: åbent til  22:00 alle dage. 

Mandag: 16:00-18:00   

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00  

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00  
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I denne sektion vil vi 

fremover bringe en kort 

forklaring og introduktion til 

forskellige begreber og me-

toder, der bruges i forskellige 

videnskabelige felter. I anled-

ning af at to af redaktørerne 

studerer bioteknologi vil den-

ne måneds nørderi være Poly-

merase Chain Reaction—PCR.  

Polymerase Chain Reaction 

(PCR) er en metode, der bruges 

inden for bioteknologien til at 

kopiere og opformere DNA. Denne 

egenskab gør metoden ekstremt 

vigtig for dele af biologi, 

retsmedicin og økologi for blot at 

nævne nogle felter. 

PCR blev udviklet i 1983 af Kary 

Mullis, som modtog Nobelprisen i 

kemi for sit arbejde i 1993. Idéen 

var at gengive den kopiering af 

DNAet, der foregår inde i en celle, 

udenfor cellen. Det bliver gjort af 

enzymet DNA polymerase. 

Vha. nogle små stykker DNA kan 

man udvælge et helt specifikt sted 

på sit DNA, som man vil undersøge. 

Det kunne fx være for at undersøge, 

om en person har hæmofili 

(blødersygdom) eller er farveblind. 

PCR foregår i en maskine, der i 

princippet bare er en avanceret ovn; 

Der er 3 temperaturstadier, som 

maskinen kører igennem for at 

fordoble mængden af DNA. De 3 

stadier kaldes denaturering, 

annealing og extending. 

Denatureringen foregår ved 

96°C. Den høje temperatur får 

DNAet, der ellers er dobbeltstrenget 

til at smelte, så det bliver 

enkeltstrenget. 

Annealing foregår ved 50-65°C. 

Her vil de små gen-specifikke DNA-

stykker sætte sig fast på DNAet. 

Extending foregår ved 72°C, 

fordi det er den bedste temperatur 

for polymerasen. I dette trin 

kopierer polymerasen DNAet. 

Delene bliver gentaget til man har 

den rigtige mængde DNA. Det 

smarte er, at man ved gentagelse af 

de tre trin fordobler mængden af 

DNA endnu en gang. Dermed kan 

man med 30 runder ende med 2^

(30) stykker DNA. Dermed er 

metoden meget hurtige end andre 

metoder. 

Taget I betragtning hvor vigtig PCR er for 

bioteknologi, ser PCR-maskinen ikke så 

glamorøs ud.  

Månedens nørderi: PCR 

Tour de Blok 
Har du været med til en Tour de Chambre og 

bare tænkt, at det var da noget af de sjoveste, du længe har 

oplevet? Så gå ikke glip af den udvidede version: Tour de Blok.  

Her vil vi i stedet for at gå fra værelse til værelse på en gang gå fra blok 

til blok, hvor et køkken vil være vært og forhåbentlig vil hele kollegiet 

være med!  

Hvis du gerne vil være med, så gå ind på Nybrogårds Facebookgruppe 

og svar på meningsmålingen om hvornår, du gerne vil være med, så 

flest mulige kan joine.  

Vi håber, at I er friske!  
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N Y B R O T I D E N D E  

Et kollegie er fyldt med for-

skellige spændende mennesk-

er! Så fremover vil NybroTiden

-de føre små portrætter af kol-

legianere, vi har mødt!  

Mød den ene af de nye redaktører 

på Nybro Tidende, Louise, som bor 

på PR. 

Hun har en lyserød tandbørste, 

og hvis hun kunne få en superkraft, 

ville hun have evnen til at løse en 

Rubik’s cube på 5 minutter eller 

flyve, så hun kunne nå op i den 

syvende himmel. 

“Jeg voksede op  i Farum - 

kommunen med den dyre rødvin og 

drømte om at blive skuespiller, da 

jeg gerne ville røre folk dybt inde. 

Hvis jeg ikke kunne blive 

skuespiller, skulle jeg være sanger; 

jeg sang i hvert fald meget i badet. 

Som jeg blev ældre, ændrede 

mine drømme sig lidt, men 

jeg har stadig den samme 

[drøm] om at røre folk. 

I dag læser jeg teologi, fordi 

det er Vejen og Sandheden og 

Livet (Joh 14.6), men det 

startede med interessen for de 

døde sprog. 

Jeg flyttede til Nybrogård i 

2015, og der er mange ting, 

jeg godt kan lide ved at bo 

her. Da jeg flyttede ind, kunne 

jeg godt lide min nabo. Så fik 

jeg øjnene op for naturen og 

så Canaria Pizzaria, som altid 

kommer til undsætning ved 

tømmermænd. Derudover 

synes jeg, at der er en ret 

afslappende atmosfære; folk 

er ret pragmatiske i deres tilgang til 

livet, og det binder en fritlevende 

sjæl til virkeligheden.” 

Humans of Nybrogård 
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Introduktion til Nybrogårdkollegiet 

På Nybro Tidende vil vi ger-

ne byde velkommen til alle de 

nye beboere! I den anledning 

bringer vi i denne måned en 

artikel om ting, der er godt at 

vide, når man lige er flyttet 

ind. 

Nybrogårdkollegiets gule mur-

stensbygninger blev opført i 1970 

og huser over 600 mennesker delt 

ud på 468 enkeltværelser og 68 

lejligheder. 

Gangene er delt op efter bog-

staver og lejlighedsnumre, så der er 

to bogstaver på en gang og enten 

lige eller ulige numre; de ulige 

numre er på stue-etagen og de lige 

på 1. sal. De mangefarvede døre på 

gang-ene bærer præg af, at kollegiet 

blev bygget i 70’erne, ST-gangen 

skiller sig dog ud. Dette skyldes, at 

der i starten af 2015 var en brand, 

der gjorde, at hele gangen og køk-

kenerne skulle udskiftes. Der var 

heldigvis ingen, der kom til skade, 

men beboerne måtte midlertidigt 

flytte ud i skurvogne, indtil gangen 

var genopbygget. 

Når man flytter hjemmefra, kan 

man nemt overse at købe en 

forsikring, men det er en rigtigt god 

idé! Hvis man er ingeniørstu-

derende, kan man med fordel bruge 

IDA, der har nogle af de billigste 

forsikringer i landet. 

De fleste kender nok til varme-

mesteren Lars Kaj, da det er ham, 

der udleverer nøgler. Man kan dog 

også henvende sig på hans kontor 

angående fx. at få skiftet en pære, 

et toiletbræt eller andet. Ved siden 

af Lars Kajs kontor er en 

cykelpumpe, og i LM-kælderen 

ligger cykelværkstedet, hvor man 

kan låne en masse udstyr til at 

reparere sin cykel. 

Der er også mange forskellige 

klubber på kollegiet. Bl.a. kan man 

låne kanoer eller kajakker helt 

gratis - man skal blot 

henvende sig til Lars 

Kaj for at blive 

medlem af 

Kanolauget. Der er 

også trænings-center, 

haveklub, musikrum 

og me-get andet. 

Nogle af klubberne 

koster en lille smule at 

være med i, mens 

andre er gratis. 

På kollegiet er også 

et mønt-vaskeri. Her 

er 10 maskiner, 

hvoraf man kan 

reservere 9 og 

derudover 4 tørretumblere, som 

man ikke kan reservere. 

Maskinerne kan selv til-føje 

vaskemiddel og skyllemiddel, men 

det er også muligt at slå dette fra og 

tilføje sit eget vaskemiddel i en 

vaskebold (dette skal dog være 

flydende). For at slå vaskemiddel/

skyllemiddel fra, skal man trykke 

på en skærm, så der kommer et 

kryds over dette. 

Når man bruger tørretumblerne, 

er det vigtigt, at man åbner den 

nederste låge og fejer støvet væk 

herfra; så fungerer tørretumbleren 

meget bedre, og tøjet bliver 

hurtigere tørt. Hvis man ikke vil 

bruge tørretumbler, er der 

tørreliner på taget ved alle gange. 

Ved siden af vaskeriet ligger 

Nybro Kiosk og Pizzaria, der sælger 

de mest nødvendige ting, som 

dåsetomater, chips og pizza.  

For at bo på kollegiet, skal man 

være studerende, og man skal 

derfor fremvise studiebekræftelse 

til sekretariatet en gang om året. 

Når det er på tide, sender KAB et 

brev, som du skal udfylde i hånden 

og aflevere sammen med en printet 

og underskrevet studiebekræftelse 

fra dit uddannelsessted. Dette kan 

enten afleveres i sekretariatets 

postkasse eller hos sekretariatet i 

GH-kælderen. Her sidder også 

klagenævnet og netværksadmini-

strationen, som du skal henvende 

dig til, hvis du vil have adgang til K-

net, som er det netværk, kollegiet 

bruger. 

Hvis du er interesseret i at 

påvirke, hvad der foregår på 

kollegiet, kan du melde dig som 

repræsentant for din gang i 

beboerrådet. De mødes en gang om 

måneden med undtagelse af januar, 

juli og august, og indkaldelse til nyt 

møde samt referat af sidste møde 

kan findes enten på nybro.dk, på 

mail eller i NybroTidende. 

Held og lykke! 

Åbninstider: 
 
Lars Kaj: 
Mandag: 16:00-18:00 
Tirsdag-fredag: 7:30-9:00 
Første hverdag i måneden: 17:00-
18:00 (Kun for udlevering af nøgler) 
 
Sekretariatet: 
Mandag 19:00-20:00 
Torsdag 20:00-21:00 
 
Klagenævnet: 
Tirsdag 19:30-20:00 
 
Netværksadministrationen: 
Mandag 20:00-21:00 

Det kan være svært at finde rundt på kollegiet I den første tid. 

Se side 4 for et kort med vaskeriet, klubber osv. vist. 
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Beboerrådsmøde referat 
1) Fremmødte Beboerrådsrepræsen

-tanter:  

Ask M47, Kimberly A15, Mads E31, 

Casper C27, Marie, D60, Peter M04, 

Ditlev T47 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

Ordstyrer; Mads E31, Sprog; Dansk 

3) Antal stemmeberettigede: 7 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

6) Økonomi: 

Kassereren var ikke til stede, men det blev 

informeret at der ikke er meget som har 

ændret sig og at problemet med de 

manglende penge stadig ikke er løst. 

7) Øvrige meddelelser: 

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste: 

9) Indkommende punkter: 

A) Vaskemaskinerne v. Kasper P16 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION OG 

INFORMATION 

Efter en rundspørge på kollegiet syntes 

flere at vores vaskemaskiner er 

"outdated" og eller mistillidfulde. 

nogle af de ting som folk siger er 

følgende. 

- Maskinerne virker gamle og nedslidte. 

- Deres sensorer for hvornår tøjet er tørt 

nok skal nok justeres da tøjet stadig er 

gennemblødt efter maskinen er færdig. 

- Maskinerne bryder til tider sammen 

hvilket ses da vi til tider modtager besked 

om at maskinerne er lukket 

for forskellige grunde vi modtager en 

gang imellem. 

Dette hænger sammen med at flere er i 

tvivl om følgende: 

Betaler vi for maskinerne over vores 

husleje / forbrug (når vi bruger dem) / 

eller er de betalt via drift budgettet? 

Selvom Kasper P16, ikke var tilstede, blev 

det bedt om at punktet trods alt blev 

diskuteret. 

Det blev informeret: at kun dem, som 

benytter sig af vaskemaskinerne betaler 

for dem. Lars Kaj informerer, at det er 

således, at maskinerne indtjener sig selv, 

så det er muligt at købe nye alle ti år/

hvert tiende år. 

De nuværende vaskemaskiner er fra 2011 

og står planlagt til at blive udskiftet om to 

år. I denne forbindelse blev det forslået og 

spurgt indtil, om man ikke kunne køre en 

statistik på de enkelte maskiner, for at se 

hvornår der er behov for udskiftning og 

hvornår det kan betale sig fortsat at 

reparere dem og dermed evt. undgå at 

udskifte alle maskiner på engang, men i 

stedet udskifte dem løbende når der er 

behov for det. 

Der blev yderligere gjort opmærksom på 

at vedkommende syntes at maskinerne af 

og til opfører sig underligt. 

Der blev igen talt om den spild tid som 

opstår, når maskinerne bliver booket men 

ikke brugt, men der var delte meninger 

om hvor stort et problem det er. 

Det blev spurgt indtil, om man kunne 

rense maskinerne engang imellem, evt. 

hver måned. Hvor Lars Kaj informerede 

at det bliver gjort en gang imellem og at 

gøre dette for alle maskiner vil koste 

100kr. pr. gang. 

Det blev bedt om at det gøres reguleret for 

at opretholde en bedre hygiejne og 

renlighed i vaskeriet. 

Yderligere blev det ytret mening om at 

filtrende ser ud til ikke at være i deres 

bedste stand. 

Og det blev spurgt til om pengene vi 

betaler til vask, går til en separat konto 

eller hvor de går hen. Dette kunne der 

ikke umiddelbart blive svaret på men det 

vil blive undersøgt. 

B) Græsareal til vild blomstereng v. 

Laura Friis  

Til AFSTEMNING OG DISKUSION  

Videre taget fra sidste møde;  

De følgende områder er forslået

(markeret med blåt):  

Som i alt dækker cirka 34m^2.  

Ift. Budget holder det sig under 500kr. 

Hvis de poser som var forslået i et 

tidligere opslag stadigvæk, er til-

gængelige, skal der bruges tre poser af 

50kr = 150kr til frø.  

Yderligere forslås det af en anden beboer 

også at udnytte området/skråningen 

foran kiosken/ved parke-ringspladsen.  

Andre bud på områder modtages gerne 

og må gerne overvejes til det kommende 

møde.  

Lars Kaj syntes det er en ”skide god ide” 

og kan ikke forstå hvordan man kan være 

i mod det.  

Det blev diskuteret: hvor man ellers 

kunne anlægge vildt blomstrende arealer 

og hvor beboerne ikke øn-sker de skal 

være. Det blev klart udtrykt et ønske om, 

at de ikke skal være på skrænterne 

omkring Volly-boldbanen ved ST, men at 

det gerne må anlægges på skrænterne 

omkring Kano- og kajakkerne.  

Det blev stemt: om der skal anlægges 

vildt blomstrende arealer i de områder 

som er angivet på kortet plus foran 

Pizzeriaet og skrænterne ud mod søen, 

men ikke omkring Vollyboldbanen ved 

ST.  

Tre stemte for, tre stemte imod og en 

stemte blankt.  

Grunden var, at repræsentanterne ikke 

følte at de kunne tage stilling til de arealer 

som ikke var på kortet, men blev tilføjet 

under mødet, i forhold til deres 

medbeboeres ønsker. Og den overvejende 

angst for at der kommer for mange 

insekter.  

Punktet blev genovervejet og anden 

gang blev der stemt om; Arealerne 

angivet på kortet, plus grøfterne, plus 

foran Pizzeriaet, plus evt. arealet foran 

Børnehaven(dette skal dog først 

undersøges nærmere).  

Fire stemte for, en stemte imod og to 

stemte blankt. Hermed blev der givet 

tilladelse til at etablere vildt voksende 

blomstrerarealer i områderne markeret 

på kortet, nogen af kollegiets grøfter, 

arealet + skrånin-gen foran Pizzeriaet og 

evt. området foran Børnehaven.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer:  

Asbjørn K55 blev indmeldt som 

Beboerrådsrepræsentant for JK-Ulige  

Anika H51, blev indmeldt som 

Beboerrådsrepræsentant for GH-Ulige  
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11) Evt.  

Det blev spurgt indtil om det ville være 

muligt at opstille Papcontainere på 

Kollegiet, som bebo-erne kan benytte sig 

af. Lars Kaj informerede at han vil 

undersøge dette nærmere. Det blev også 

spurgt indtil farligt affald, hvor det blev 

informeret, at alt, som ikke er restaffald el. 

metal og plastik kommer i de grønne 

mælkekasser.  

Det blev foreslået at netværksgruppen i 

sin nuværende form, bliver nedlagt, ved at 

få K-net som den pri-mære leverandør. Og 

få Netværksgruppen til at stå for ind- og 

udmeldelser, hjemmesiden, som i sin 

nuvæ-rende form er ulovlig el. ikke 

opfylder GPDR. Evt. få em formand for 

netværksgruppen, som ligeledes delta-ger i 

Beboerrådsmøderne. Det blev foreslået at 

man evt. kan drøfte ideen med sit køkken.  

Det blev spurgt ind til skiltene, som er 

placeret ud til vejen og som skal vise et 

kort over kollegiet, om de bliver renoveret 

eller opdateret, da man næsten ikke kan 

genkende noget på dem mere. Her 

informerede Lars Kaj, at de allerede er 

blevet lavet, dog var der opstået en trykfejl, 

så det tager lige lidt tid i nu og imel-lem 

tiden er man velkommen til at komme 

forbi kontoret hvor det er placeret en 

oversigtstavle.  

Der blev spurgt indtil om køkkenerne 

selv er ansvarlige for at anskaffe stole til 

køkkenerne, hvilket Lars Kaj vil undersøge 

og som man selv siger:”That you can chair 

on”, at han vil undersøge det.  

Ligeledes blev der spurgt indtil 

Bordene på køkkenerne, hvor det blev 

informeret, at man skal kontakte for-

manden for Miljøklubben Troels O07, hvis 

man akut har brug for et bord til køkkenet.  

Ellers blev et spejderloppemarked i Farum 

foreslået.  

12) Ny mødedato: Mandag den 02.09.2019  

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

 Ekstraordinært Beboerrådsmøde 

– Tirsdag d. 25. Juni 2019 i GH-

kælderen kl. 19:00  

 Til Information, Afstemning og 

Diskussion  

Børnehuset Nybrogård er i en stand af en 

sådan karakter, at en større gen-opretning/

energirenove-ring er en nød-vendighed. 

Børnehuset har bl.a. kæmp-et med 

skimmelsvamp-problemer, der gør 

genopretningen akut.  

Børnehuset Nybrogård servicerer for-ældre 

og børn fra Nybrogård Kollegiet samt fra de 

nærliggende beboelses-områder og 

Gladsaxe Kommune vil ger-ne overfor 

forældre, børn og personale fastholde 

dagtilbuddet i området, så en genhusning et 

andet sted i byen er ikke ønskelig. En 

placering af pavilloner på kollegiets p-areal 

vil ligeledes mulig-gøre en fortsat 

anvendelse af børne-husets egen legeplads/

friarealer.  

Den skitserede løsning vil naturligvis 

medføre nogle parkerings-gener for 

beboerne på kollegiet. Der henvises til, at 

der er et kommunalt p-areal på den 

modsatte side af Nybrovej (m/ fod-gænger-

overgang) samt at busholde-pladsen netop 

er her.  

Gladsaxe Kommune er indforstået med, at 

kollegiet eventuelt vil kræve en kom-

pensation af en eller andet art – og vil 

eksempelvis være positivt stemt for at 

bekoste en udbedring af den meget ring-e 

parkeringsplads i den vestligste ende af 

komplekset (ned mod børnehuset).  

Genhusningen ønskes i perioden sep-tember 

2019 til april 2020.  

Forneden ses et luftfoto, hvorpå den 

foreslåede opstilling af pavillonerne er 

indtegnet.  

Til mødet vil der ikke kun blive stemt ja eller 

nej til dette forslag, men der vil foretages en 

diskussion af om det er den bedst mulige 

løsning eller om der er andre muligheder for 

Børnehaven, hvor en genhusning eller en 

placering af pavillonerne kan være. Der 

opfordres til at tænke over mulige løsninger 

og gerne medbringe dem til mødet den 25. 

juni.  

Det skal lige nævnes at Børnehuset har 

undersøgt andre nærlæggende områd-er, 

f.eks. er parkeringspladsen på den anden 

side af vejen ved radiomarken og 

busstoppestedet blevet foreslået, men da 

området er fredet er dette ikke en mulighed.  

Det blev informeret: at Bestyrelsen 

ønsker at imødekomme kommunen så vidt 

som muligt.  

Den overordnede holdning var positiv, for at 

give Børnehaven tilladelse til at bruge ABCD-

parke-ringspladsen til op-stilling af 

midlertidige pavilloner i per-ioden 

september 2019 til april 2020. AB-ulige var 

50/50 hældende til den pos-itive side. GH-

ulige var ligeglade eller havde ikke nogen 

holdning til det. NO-ulige var for. EF-ulige 

var stille om sagen. Og mange havde ingen 

holdning til det.  

Det blev diskuteret: i forhold til, hvilke 

konsekvenser det kunne have for beboerne. 

Her blev diskuteret øget risiko for larm, dog 

vil denne sikkert højst eller mest ligge om 

morgenen når børnene afleveres og om 

eftermiddagen når de hentes, da pavillonerne 

er tænkt til indendørs brug, mens de fortsat 

har tænkt sig at bruge deres legeplads under 

genopretningen/renovationen. Det and-et er 

i forhold til, at det tager parkering-

spladserne fra beboerne, men her blev det 

diskuteret, at det er den parkerings plads, 

som er mindst fuld og at der er mulighed for 

parkering foran kiosken og på den anden 

side af vejen ved radio-marken. I denne 

forbindelse blev det gjort opmærksom på at 

der vil komme et større pres på 

parkeringspladsen ved PR og ST, i 

forbindelse med renoveringen og det blev 

diskuteret og foreslået om man bag bommen 

til ST kan lægge no-gen plader på græsset 

mellem børne-haven og skraldespanden og 

anvende det som ekstra parkeringspladser.  

Der blev også talt om den mulige risiko for 

asbest i tagene på cykelskurene og det blev 

derfor øn-sket at pavillonerne ikke kom til at 

stå for tæt på cykelskuret, hvilket man ifølge 

tegningen kan se ikke er tilfældet, det blev 

nævnt at risikoen heller ikke vil være så stor 

så længe der ikke brækker noget at. Men det 

er ikke sikkert om de yderste tagplader 

indeholder asbest eller ej og det blev derfor 

bedt om at få det undersøgt.  

Det blev forslået: som kompensation, for at 

børnehaven får lov til at låne Kollegiets 

parkerings-plads, at få penge til eller tilskud 

til at få etableret blandingsbatterier på 

kollegiets badevær-elser eller sat El standere 

op eller få renoveret cykelskurene. 

Kommunen hav-de selv foreslået noget med 

at renovere/udbedre parkeringspladsen ved 

PR, hvil-ket virkede lidt mærkeligt, da den, 

når de engang betaler vil tilhøre dem, men i 

den forbindelse kom ideen, at en udvid-else 

af parkerings-pladsen kunne kom-me 

kollegiet til gavn og med sikkerhed for at 

børnehaven ikke vil privatisere den, dog blev 

det diskuteret at det er begrænset hvor 

mange pladser personalet fra børnehaven 

skal bruge, dem kunne de evt. markere, og 

forældrene til børnene som afleveres skal 

ikke bruge parkeringspladsen hele dagen 

eller i lang tid og i de perioder hvor 

parkeringspladserne er mest presset plejer 

børnehaven også at have lukket.  

Det blev stemt: der blev ikke stemt om noget, 

da den endelige beslutning ligger ved 

bestyrelsen, men beboernes ønsker, forslag 

og holdninger blev taget videre.  
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Beboerrådsmøde Indkaldelse Beboerrådsmøde Indkaldelse 
Dagsorden - Beboerrådsmøde – 

Mandag d. 2. September 2019 i GH-

kælderen kl. 19:00  

1) Fremmødte:  

2) Valg af ordstyrer og sprog:  

3) Antal stemmeberettigede:  

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde:  

5) Godkendelse af dagsorden:  

6) Økonomi:  

7) Øvrige meddelelser:  

8) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller 

dagsorden før det næste:  

9) Indkommende punkter:  

A) Ansøgning om penge til TDB v. 

Hassan (E-17) og Mads (E33)  

Til AFSTEMNING OG DISKUSION  

Vi vil meget gerne søge beboerrådet om 

op til 2000 kr. til at afholde TDB. Beløbet 

afhænger lidt af hvor mange som deltager.  

B) Ny formand for motionsklubben 

v. Hassan (E-17)  

Til AFSTEMNING OG DISKUSION  

 Den tidligere formand for motions-

klubben Kim E16 fratræder som formand 

for motionsklubben, da han fra-flytter 

kollegiet og i denne forbindelse søger 

motionsklubben en ny formand.  

Hassan E17 har valgt at stille op til posten, 

men en hver som har interesse, har 

muligheden for at stille op, ved at deltage 

i mødet mandag den 2. september, hvor 

der stemmes om formandsposten.  

C) Internet på køkkenerne? v. ST-

Even (Karthick)  

Til DISKUSION  

On behalf of ST Even, I would like to 

discuss the following in the upcoming 

meeting.  

1. Many kitchens do not have an internet 

connection or the signal is not reachable 

to the kitchen. Can we do anything to 

improve that facility?  

2. If the internet is a personal choice of 

every kitchen, how to proceed further?  

3. Can we get support from the Internet 

provider (K-Net) for cable, router and 

installation?  

  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer.  

11) Evt.  

12) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  
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I den her serie vil vi gå 

igennem de mange klubber, 

der findes på kollegiet. Hvis 

man gerne vil have flere med i 

sin klub, er man meget 

velkommen til at skrive til os 

for at gøre noget reklame. 

Denne gang snakker vi om 

Brættet, kollegiets helt egen 

brætspilsklub! 

Nogle beboere har måske lagt 

mærke til, at der i de sidste 

måneder er blevet gjort en indsats 

for at reklamere for den 

genopstartede brætspilsklub i 

Nybrogårds Facebookgruppe. I april 

blev kollegiets brætspilsklub ved 

navn Brættet startet op igen. Det 

ligger i CD-kælderen, og de mødes 

omkring hver anden søndag for at 

spille brætspil.  

Der er blevet købt en række spil 

til klubben, som man kan komme 

ned og spille med nogle venner.  Det 

kan enten være om søndagen, eller 

man kan skrive til nogle af 

nøglebærerne for at få adgang. 

Spillene i klubben inkluderer 

flere forskellige såsom Munchkin, 

Pictureka, Codenames, Partners, 

Secret Hitler og Warcraft og mange 

flere. Hvis det specifikke 

spil, man gerne vil spille, 

ikke er i samlingen kan 

man skrive til de to 

ansvarlige for klubben, 

eller man kan selv tage 

sit eget spil med ned i 

klubben!  

For at blive medlem 

skal man bare finde 

Facebookgruppen ved 

navn Brættet v2 

Nybrogård på Facebook, 

og så er man medlem. I 

tilfælde af, at man er den 

eneste i sin venneflok, der kan lide 

brætspil kan man lægge opslag ind 

på gruppen for at invitere til 

ekstraordinære spilsessioner og 

efter et kort kig på gruppen, ser det 

ud til, at der generelt er meget 

opbakning, så det er bare at komme 

i gang!  

 

Klubside: Brættet 

Hej Dorte, jeg er ny på kollegiet 

og er meget genert, så jeg har 

svært ved at få nye venner. Så jeg 

håbede på, at du kunne give mig 

nogle tips til,  hvordan jeg bedst 

kan blive venner med de andre på 

gangen. Hilsen Tvillingen. 

 

Hej Tvilling, 

For virkelig at gøre et indtryk på 

dine medkollegianere, er det en god 

idé at blive på dit værelse og ikke 

vise dig de første par måneder, du 

bor på kollegiet - det vil skabe en vis 

mystik omkring dig, og når du så 

endelig viser dig, ville alle være 

interesserede i, hvem du er. 

Et andet godt trick er at liste dig 

ud i køkkenet om natten og tage 

mad fra en tilfældig hylde i 

køleskabet eller fryseren - på den 

måde får du både et gratis måltid og 

en samtalestarter. Hvis du ikke er 

komfortabel med udelukkende at 

spise en enkelt persons mad, kan du 

evt. bare tage nogle bidder af hver 

persons mad - så har de stadig 

noget tilbage. Det er vigtigt at tage 

hensyn til, at de måske heller ikke 

har så mange penge! 

Når du så har fået fat i noget 

mad, skal du jo også lave det. Her er 

det vigtigt, at du sørger for at 

efterlade din opvask i hjørnet uden 

at sætte din klemme på det. Igen vil 

det bidrage med en mystik omkring 

dig, og de andre vil hurtigt opsøge 

dig! For at gøre det endnu bedre 

kan du også spise inde på dit 

værelse for dig selv og kun vaske dit 

service op en gang om ugen. Det vil 

vise, at du ikke vil gå andre på og på 

samme tid er du pålidelig, fordi du 

vasker din opvask op regelmæssigt!  

Når du flytter ind, behøver du 

ikke investere i en støvsuger. Ofte 

vil køkkenet have en, og den kan du 

bare stille ind på værelset så længe 

du har brug for den!  

En sidste måde, du kan gøre dig 

bemærket på, er at lære dansen fra 

sangen “Skibidi” af det russiske 

band Little Big og så vise den frem 

til næste fest med den dans. Det er 

en god sang og nem dans, så du 

kunne hurtigt blive køkkenets nye 

trendsetter! 

Held og lykke! 

Har du et spørgsmål til Dorte, kan du skrive 

til hende på tidende@nybro.dk eller på Nybro 

Tidendes facebook-side.  

Dortes Dumme Klumme 
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Madklumme 
Det er september, og dermed er efteråret skudt igang. Det betyder, at det er ved at være sæson 

for bl.a. rodfrugter. Inspireret af dette, er månedens opskrift frikadeller med ovnbagte 

rodfrugter. Opskriften burde række til ca. 4 personer. 

Aftensmad:  

For nogle kan madlavning 

måske godt virke afskrækken-

de, men det gælder bare om 

at kaste sig ud i det! Det 

vigtigt at huske, at man ikke 

nødvendigvis behøver at følge 

opskriften til punkt og prikke 

men blot kan bruge den til 

inspiration. Som regel er der 

også masser af mennesker på 

køkkenet, der er villige til at hjælpe, 

hvis man er i tvivl om noget. 

Ingredienser: 

Frikadeller: 

− 500 g. hakket svinekød 

− 1,5 dl. Sødmælk 

− 2 æg 

− 1 løg 

− 2 spsk. rasp eller fintvalsede 
havregryn 

− 1-2 fed hvidløg 

− 1 tsk. tørret timian 

− 1 tsk. salt med en lille top 

− Peber 

− Masser af smør! 

Bagte rodfrugter: 

− 100 g kartofler 

− 100 g gulerødder 

− 100 g rødbede 

− 100 g pastinak eller jordskok 

− 2 fed hvidløg 

− 5 stængler frisk timian (eller 2 
tsk. tørret) 

− 1 tsk. stødt spidskommen 

− 1/2 tsk. stødt koriander 

− 1/2 tsk chilipulver’ 

− 2-3 spsk. Olivenolie 

− Salt & peber 

Fremgangsmåde: 

Frikadeller: 

Bland fars, salt og peber og lad 

farsen hvile i køleskab i 1/2 time. 

Hak løget fint og bland dette samt, 

rasp, æg, sødmælk, presset hvidløg 

og timian sammen med resten af 

farsen. Lad hvile i 1/2 time mere i 

køleskab. 

Smelt smør på en pande med 

middel varme (her er det vigtigt at 

komme rigeligt med smør på, så 

frikadellerne bliver dejligt sprøde). 

Form frikadellerne med hænderne 

eller mellem 2 skeer og kom dem på 

panden. De skal steges i ca. 10 

minutter på hver side, men husk at 

tjekke til dem løbende, så de ikke 

får for meget. 

 

Bagte rodfrugter: 

Skær alle rodfrugterne i lige store 

stykker (ca. 1-1.5 cm i bredde og 5 

cm i længde) og fordel dem i et 

ovnfast fad. Bland olie, presset 

hvidløg, timian, spidskommen, 

koriander, chili, salt og peber og 

hæld blandingen ud over 

rodfrugterne 

Bag i forvarmet 200 °C varm ovn 

(varmluft) i ca. 40 min. 

 

Drink: 

Semesteret er startet igen, hvilket 

for mange betyder en betydelig 

stigning i indtaget af kaffe. 

Dette tema går igen i månedens 

drink, der i denne anledning er en 

espresso martini, der giver et lille 

friskt pust til den ellers klassiske 

white russian. 

 

Ingredienser:  

− 5 cl vodka 

− 3.5 cl kaluha (eller anden 
kaffelikør) 

− 2.5 cl espresso  

− Is, der lige er taget ud af fryseren 

 

Fremgangsmåde: 

Hæld vodka, kaluha og espresso i en 

cocktail-shaker og fyld så op med is. 

Ryst som om dit liv afhang af det! 

RYST! 

Sigt så drinken gennem en si, mens 

du hælder den op i et martini-glas. 

Nyd din espresso martini! 
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Set i området: Sophienholm 

Hvert år ved semesterstart 

flytter mange nye beboere ind 

på kollegiet. 

Hos Nybro Tidende har vi 

derfor besluttet os for at lave 

en serie af artikler om ting, 

der foregår i området. 

I denne måned fokuserer vi 

på Sophienholm. 

Når man sejler på Bagsværd sø, 

er det svært ikke at lægge mærke til 

de smukke huse, der ligger ud til 

søen. En bygning, der særligt 

springer i øjnene er den smukke, 

hvide bygning opført i fransk 

klassisistisk stil, og som idyllisk 

kigger ud over den store, grønne 

park. Denne bygning er Sophien-

holm og bestemt et besøg værd! 

Sophienholm blev oprindeligt 

opført i 1768 men er siden blevet 

ombygget. Den flotte hvide byg-

ning, vi ser i dag fik sit udseende i 

begyndelsen af 1800-tallet. 

Omkring 1810 blev stedet et 

samlingspunkt for samtidens store 

forfattere, komponister og kunst-

nere såsom Oehlenschläger. 

I dag er Sophienholm ejet af 

Lyngby-Taarbæk kommune og 

fungerer som café og til kunst-

udstillinger. 

I september har man mulighed 

for at se udstillingerne “100 års 

dansk keramik”, og “Karin Birgitte 

Lund - Kapitler”. 

Er du studerende, koster entréen 

kun 60 kr. Nybro Tidende har dog 

sørget for, at beboere på Nybrogård 

kollegiet kan få entréen til kun 35 

kr hele september måned. 

Hvis man skal spare lidt på 

pengene, kan man nøjes med en tur 

rundt i den smukke tilhørende 

have, hvor der er rig mulighed for 

at spise sin egen medbragte mad, 

mens man nyder udsigten over 

Bagsværd sø. 

For at komme til Sophienholm 

skal du bare køre eller gå ad 

Nybrovej mod Frederiksdal i ca. 1 

km; der er rigeligt med gratis 

parkeringspladser.  

Alternativt kan besøget kom-

bineres med en gåtur rundt om 

Bagsværd sø eller en tur med 

Baadfarten. 

Caféen på Sophienholm har 

åbent året rundt fra tirsdag til 

søndag. 

Find mere information på 

Sophienholms hjemmeside: 

sophienholm.dk/  

Sophienhokm som det kan ses fra Bagsværd Sø. Tag en tur rundt om Bagsværd Sø (omkring 7 km) og gå igennem haverne eller tag en 

sejltur for at se bygningen i dens fulde pragt. 

http://sophienholm.dk/
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Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden information du kunne tænke dig at få med i 

tidsskriftet?  Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 

Sudoku Vigtige datoer  

• 1. september: Legens dag 

• 2. september: Studiestart på DTU 

• 6. september: International øllets dag 

• 10. september: International dag for 

selvmordsforebyggelse (WHO). 

• 11. september: 9/11  

• 19. september: Snak som en pirat-dag 

• 26. september: Batman-dag 

• 30. september: International podcast dag 


