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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
FODBOLDFEST

BØRNEFEST

HUSK fodboldfesten på lørdag
09.08.2003. Igen i år arrangerer fodboldudvalget et brag af et heldagsarragement.

I samme arrangement som fodboldfesten, laver
Michael nogle spændende konkurrencer kun for
børnene.

Fra kl.: 11:00 er der fodboldturneringer
for både børn, voksne & oldboys. Der er
rundbold, stangtennis og tovtrækning.
Der vil være salg af pølser, sodavand
& og øl og et lotteri er der også blevet
plads til.
Fra kl.: 17:00 er der fællesspisning på
pladsen foran marketenderiet, hvor arrangørerne har fået stillet borde og stole
op. Og Parvez har lovet at holde åbent
hele aftenen.
Vil man vide mere om arrangementet,
kan man rette henvendelse til fodboldudvalget, som er have 47, have 92 og
have 96.

Alle børn kan deltage til ringspil - dåsekast - pilespil - hammerslag og masser af andre sjove,
spændende lege.
Det hele begynder kl.: 20:00. Alle børn, kom frit
frem til »Onkel Michaels legetime«.
Det foregår på pladsen ved Parvez.

POSTKASSER
Der er enkelte haver i H/F Fælles Eje, der ikke
har en opsat postkasse ved lågen. Det skal man
faktisk ha´, og den skal være forsynet med navn
og havenummer.
Bestyrelsen har talt med postmesteren om »vores« postkasse, der hang ved købmanden. Den er
desværre sparet væk.

FællesNyts redaktion ønsker alle en dejlig og begivenhedsrig dag og aften.

VASKERI

TRAFIKKULTUR

Alle brugere af vaskeriet bedes huske
at skrive havenummer på tursedlen.
Det er ikke nok blot at sætte et kryds.

Bestyrelsen opfordrer haveforeningens medlemmer og gæster til at overholde vores fartbegrænsning og iøvrigt udvise hensynsfuldhed.

Desuden opfordres man til at huske
at tage sit tøj ud, når det er færdigt, så
andre ikke skal gøre det. Ens rene vasketøj er vel en smule privat;-)

Husk at de bløde trafikanter har fortrinsret.

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

