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FÆLLESNYT
nummer 1013 årgang 2003

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
NYBYGGERI, TILBYGNINGER o.l.

Vi har i H/F Fælles Eje fået rigtig mange nye
medlemmer de seneste år.
Det er vi enormt glade for, og aktiviteten er af
samme grund noget højere end tidligere år.
Der bygges, snedkereres, hamres og skues til
langt ud i de stille timer.
Der er så i den forbindelse brug for at minde
om vedtægter og ordensreglement.
Alle nye har naturligvis sat sig ind i begge dele,
men når det hele er nyt og man har savsmuld i
øjnene, er det ikke altid lige nemt at huske;-)
Derfor ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom
på, at når man bygger til, ændrer konstruktioner m.m., skal man aflevere tegninger til bestyrelsen.
Disse tegninger skal nemlig godkendes af kommunen, og kan de ikke blive dét, begynder en
cirkus af dispensationsansøgninger, der iøvrigt
ikke har nogen garanti for at gå igennem.

GANGUDVALGET

Gangudvalgets aktiviteter er indstillet for i år.
I år kom gangudvalget på grund af bestyrelsesturbulensen meget sent igang.
Til alle nye og til de, der har glemt det, er gangudvalget et udvalg under bestyrelsen i H/F Fælles Eje, der
periodisk spadserer haveforeningen igennem for at se,
at alt er som det skal være.
En havelejer er måske lang tid på ferie, eller en anden
er syg - man kan tænke sig meget, og hvis fraværende
lejere ikke har lavet aftaler med naboer eller andre om
pasning af have, skel og vej, er det gangudvalgets opgave at sørge for, at tingene bliver gjort og at ordensreglementet overholdes og følges.
Gangudvalget består for tiden af Birthe Valbjørn,
næstformand og Carsten Jensen, 1.suppleant.
På grund af den sene start, vil gangudvalget begynde
tidligere næste år.
Påsken i år 2004 falder i uge 15/16 og det giver medlemmerne tid til at rydde op.

Så for bygherrernes egen skyld, bedes I aflevere tegninger over alt dét, I bygger om.

Derfor er det aftalt, at gangudvalget begynder sit arbejde efter påske 2004 - altså engang sent i uge 16.

Det smarteste og bedste er at komme med
tegningerne, inden byggeriet begynder, da
bestyrelsen så allerede på dét tidspunkt kan
råde og vejlede, hvad angår reglerne: hvor stort
må det være - hvor tæt må det stå - hvor højt
må det være - hvornår er det småhusregulativ
og hvornår er det hovedhus og alle den slags
spørgsmål.......;-)

Og så en lille tanke..........:

Så kære byggende havefæller: Op på kontoret
med tegningerne, tak.
Så slipper I også for at få brev med posten om,
at I skal aflevere og have godkendt tegninger
hos kommunen, og H/F Fælles Eje - det er jo
også Jer - slipper for at skrive brevet og sparer
frimærkerne;-)

Stort set hele dette land holder sommerferie i juli måned. Det er jo dejligt, men man bør nok lige have for
øje, at det også er den måned, hvor alting står i flor og
gror og gror.
Så hører man til de mennesker, der rejser væk fra sin
kolonihave, er det nok klogt at alliere sig med nogen,
der kan passe haven, medens man er væk;-)

POSTKASSER
Vi skal lige minde om, at i hele sæsonen bliver al information delt ud til alle medlemmers postkasser. Så
husk at tømme jævligt og husk, at man skal have en
postkasse ved sin låge.
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