FÆLLESNYT

H/F FÆLLES EJE - KLAUSDALSBROVEJ 273
2730 HERLEV
http://www.faelleseje.dk

____________

nummer 10002 årgang 2003

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
Bestyrelsen har nedsat nogle udvalg til at varetage den daglige administration af foreningen.
Har man brug for at vide noget om udvalgsarbejdet, kontakter man ét
af de ansvarlige medlemmer. De kontaktes i kontorets åbningstider.
Udvalg
Husudvalg
Gangtilsyn
Pligtarbejde
Renovation

Navn
Havenr.
Poul Philipsen &
94
Birthe Valbjørn
85
Birthe Valblørn,
85
KONTORET
Carsten Jensen &
92
Fra søndag 28.06.2003 vil kontoret være åbent hver søndag
Alf Hansen
91
mellem kl.: 10:00 og 11:00.
Henning Andersen
56
& John Andersen
03
Bestyrelsen installerer telefon, så medlemsservicen forbedPoul Philipsen, Hen94
res. Den månedlige omkostning vil ikke være større end
ning Andersen &
56
mobiltelefonering.
Michael Sørensen
132

TOILETHUSENE PARVEZ
Fremover skal man
selv medbringe de
nødvendige toiletartikler, når man skal
benytte toilethusene
- så husk toiletpapir
- håndklæder m.m.
Der vil ikke blive
installeret sæbe, håndklæder,
toiletpapir,
så husk badeposen.
Husk også at betale
for
bad.

AFFALD
Affaldsordningen er
ikke på plads og vil
højst sandsynligt også
trække lidt ud.

På den måde vurderer bestyrelsen, at der kan spares på
telefonregningerne.

Parvez genoptager
salg af vaskekort.

Bestyrelsen beder medlemmerne se til, at hækkene ud til
vejene følger skel. Skel kan følges ved at følge elmasterne.

Der etableres en
værestedsløsning
til
afhjælpning
af opholdet foran
købmanden, så politivedtægten overholdes. Løsningen
forventes at være
klar ved sæsonstart 01.04.2004.

Gangtilsynet gør opmærksom på, at der foretages gangtilsyn 07.07.2003 kl.: 17:00.
Bestyrelsen har besluttet at lukke ekspetancelisten/
ventelisten pr. 01.09.2003, da det ikke er realistisk at sælge
så mange haver resten af sæsonen.
Bestyrelsen ønsker at understrege, at den drengestregsgimmik med påklæbning af mærkater på bilruder, under ingen
omstændigheder var morsom. Mærkaterne indeholdt lim,
der var yderst vanskelig at fjerne igen, så Fælles Eje håber,
det ikke gentager sig.
Ligesom Fælles Eje naturligvis henstiller til alle om at
overholde gældende hastighedsbegrænsning. Vejene er offentligt tilgængelige og vejene administreres af Fælles Eje.
Derfor bestemmer Fælles Eje, hvor hurtigt der må køres.

Fællesnyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion Morten Lind, sekretær.

