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

GRØN MILJØAFGIFT TELEFON
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;-)

Måske skal man lige overveje, om det 
er en god idé at blande kommunen ind 
i ens ejerskab af et kolonihavehus.

I disse tider véd man jo ikke, hvornår 
der modregnes i eventuelle pensions-
tilskud.

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.

HOVEDPORTEN
Hvis nogen har brug for at komme til sit hus i vinter-
halvåret med byggematerialer eller andet, der kræ-
ver, at man skal køre ind ad hovedporten, skal man 
kontakte formanden, der vil sørge for at få åbnet.

Formanden er Poul Philipsen og han kan nås på tele-
fon: 20 26 09 01.

FÆLLESNYT
nummer 1014 årgang 2003 - 4441 4147 - info@faelleseje.dk

FORENINGSHUSET
Der er kommet nye udlejningsregler for forsam-
lingshuset.

De nye regler stiller lidt skrappere krav, men ikke 
uoverkommeligt.

De nye regler har ingen indflydelse på de udlej-
ningsaftaler, der allerede er indgået.

FORSIKRING
VANDÅBNING TIL FORÅRET

JULEBANKO
Husk julebanko 22.11.03 kl.: 11:00.

Vi opfordrer til at møde tidligere for 
at kunne parkere, købe plader m.m.

Vil man hæve sin indboforsikring, 
retter man henvendelse til Michael 
Sørensen, foreningens kasserer.

Det gør man inden 15. januar 2004.
27 20 82 10

Belært af dårlige erfaringer med frostsprængnin-
ger på vandledningsnettet, vil åbningen af vandet 
være afhængig af temperaturen, så datoen kan altså 
ændre sig.

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE


