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FÆLLESNYT
nummer 1010 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.

GRØN MILJØAFGIFT

PRÆMIEHUSBILLEDER

ONSDAGSÅBENT 

TELEFON

VASKEKORT

JUDITH & JØRGEN

Hvis man har have i H/F Fælles Eje og 
samtidig BOR i Gladsaxe Kommune, 
som haveforeningen er beliggende i, 
får man refunderet sin miljøafgift. 

Den skal man nemlig ikke betale to 
gange, hvad man kommer til, hvis 
man ikke gør opmærksom på sig 
selv.

Så medlemmer, der er residerende 
i samme kommune som Fælles Eje 
skal komme til kassereren senest 
14.09.2003 i kontortiden. 

Husk navn, havenummer og sygesik-
ringsbevis;-)

Bestyrelsen har fået installeret telefon på kontoret 
for at kunne servicere Jer alle bedre.

Telefonnummeret er: 4441 4147.

Telefonen vil blive besvaret i kontorets åbningsti-
der.

Så håber bestyrelsen, at vores kommunikation kan 
komme til at flyde lettere.

Kontorets onsdagsåbent 
mellem kl.: 18:00 og 
19:00 sluttes for denne 
sæson.

Resten af sæsonen vil der 
kun være søndagsåbent.

I håb om bedste forstå-
else;-)

Der har været interesse for at få en kopi af 
ALLE de billeder, der er blevet taget af de 
haver, der blev udset til præmiehaver.

Sekretæren har forhandlet en god pris 
hjem hos fotohandleren.

Tre haver har allerede meldt sig, og hvis 
de sidste vil være med til at få billeder 
af deres haver fra de forskellige vinkler, 
skal man rette henvendelse til sekretæren, 
Morten - have 37 - på tlf.: 2170 8400 - og 
helst lidt hurtigt.

Vi kan højst sandsynligt få lavet A5-store 
billeder på rigtigt glanspapir til en pris af 
mellem fem og ti kr. pr. billede og det er 
billigt;-)

Men kom frit frem;-)

Judith vil gerne sige 
tak for opmærksom-
heden ved Jørgens 
bisættelse. Tak til 
alle fra Judith, Aino 
& Tommy.

Vaskekort er en videnskab for sig selv.

Kortene fyldes op med »likvid kapital«, når de er 
færdigbrugt og det vil sige: »GENBRUG«.

Derfor er det vigtigt, At man afleverer sit »tomme« 
kort, når man køber et nyt.

Disse »tomme« kort ryger tilbage til MIELE, der 
»fylder« dem op igen.

Dette gør de for kr.: 3,-, hvorimod et helt nyt kort 
koster kr.: 20,- 

Så lad være at smide de brugte kort væk, men aflevér 
dem i stedet, hvor man køber sit nye.


