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FÆLLESNYT
nummer 1005 årgang 2003

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE

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

BESTYRELSEN

Bestyrelsen vil gerne rose klubberne for 
det fine arrangement, der blev afholdt i for-
eningshuset 06.07.2003

GANGTILSYN

Gangtilsynet kommer på rundtur 
d. 24.07.2003 kl.: 17:00

AFFALD & RENOVATION

Opsamlingsplads

Sålænge Kolonihaveforbundet fører sag 
mod Gladsaxe kommune i Tilsynsrådet, bli-
ver der ikke ændret på opsamlingspladsen, 
så alt affald skal stadig afleveres på pladsen 
ved foreningshuset.

Storskrald, der kan afleveres 24/24 august 
omfatter køle/frysemøbler, elektronikaffald 
og pap. Alt andet storskrald henvises til 
henholdsvis kommunens genbrugspålads på 
Turbinevej og de opstillede genbrugscontai-
nere. Og dette omfatter medicin, flasker, avi-
ser, batterier, miljøaffald og bygningsaffald.

Brændbart, der kan afleveres de andre dage 
- 26/27 jul., 09/10 aug., 23/24 aug., 04/05 
sep. deles i under 1 meter og over 1 meter, 
samt i andet ikke brændbart og jern & 
metal. 

Sorteringsvejledningen kan ses på forenin-
gens kontor.

FORSIKRING
Vil man forhøje sin indboforsik-
ring, er prisen kr.: 05,- pr. kr.: 
1000,- forhøjelse.

Ønsker man at forhøje sin indbo-
forsikrig, sker det gennem kasse-
ren i kontorets åbningstid.

HUSK at der er høstfest/årsfest den 23. 
august.

Til nye medlemmers orientering er det en 
gammel tradition, den nye bestyrelse tager 
op igen.

Ved denne lejlighed runder foreningen sæso-
nen af med spisning, fest & farver samt over-
rækkelse af havepræmier, flidspræmier m.m. 
i alle mulige afskygninger.

Menuen, musikken og prisen bliver alle ha-
vefæller informeret om, når arrangementet 
nærmer sig.

Reservér allerede nu dagen.

PRÆMIEOVERRÆKKELSES-/& 
HØSTFEST

FODBOLDARRANGØRERNE
Bestyrelsen ønsker at takke arrangørerne af fodboldturneringerne for det store arbejde, 
der bliver lagt i at skabe så gode og positive tiltag i foreningen. Tak for det.


