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Borgermøde den 6. maj 2008 kl. 19 
- angående lokale initiativer 

 
Munke Bjergby Borgerforening har indgået et samarbejde med Ole Glahn, som er 
konsulent i ”Udvikling Nordvestsjælland”.  
 
I den forbindelse afholdes et borgermøde, hvor du har mulighed for at få lige din 
idé frem i lyset. Det bliver dagen hvor der er tid til og mulighed for at alle lokale 
ideer, store som små, kan opstå, mødes eller hives ud af skrivebordsskuffen. Vi 
deles op i grupper, så kom blot frit frem og vær med. Alle er selvfølgelig 
velkomne. 

 
Borgermøde den 26. maj 2008 kl. 19 
- Informationsmøde om fibernet 
 

SEAS-NVE har tilbudt kobling til fibernet i Munke Bjergby til 150 husstande 
centralt i byen. På borgermødet vil en konsulent fra SEAS-NVE vil være tilstede, 
så du har mulighed for at få svar på de spørgsmål der måtte være. Har du ikke 
fået et brev fra SEAS-NVE angående fibernet, så skynd dig at kom alligevel; Er vi 
tilstrækkelig mange kan området, hvori fibernettet kan tilkobles måske blive 
udvidet. (For yderligere information; læs indslaget på bloggen, på 
www.munkebjergby.info) 
 
Begge borgermøder foregår i natur-børnehuset, overfor dk-tanken. 
 

Nyt om hjemmesiden 
Der er blevet oprettet en blog: www.Munkebjergby.info Gå ind og se hvad der sker. 
Det er her, du kan finde ligesindede til aktiviteter eller give din mening til kende. 
Ordet er frit, og helt og holdent dit….. 
 

Andre aktiviteter i området. 
 
Munke Bjergby kirke afholder sommerudflugt den 15. juni 2008.  
 

Medlemmer 
Fantastisk, men sandt. 
Vi er nu 131 medlemmer og kan selvfølgelig være mange flere i: 
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