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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
EKSTRAORDINÆR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
H/F FÆLLES EJE AFHOLDER XTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26 MAJ 2004. RESERVER ALLEREDE NU DAGEN.
DAGSORDEN UDSENDES JVF. VEDTÆGTERNE.
SØNDAGSKØRSEL

HÆKAFFALD?

SKELHÆK TIL VEJ

Bestyrelsen har været to millimeter fra
at forbyde bilkørsel på søndage mellem
10:00 og 12:00, hvor medlemmerne er
på pligtarbejde og afleverer affald i containerne.

Ja, nu tror man nok, det
handler om grene og
blade, men det gør det
ikke:-(

De hække, der står i
skel ud mod Fælles Ejes
veje skal være klippet
ind, så de på den ene
side flugter elmasterne
og derfra måler tre meter til genbohækken.

Bestyrelsen besluttede istedet at gentage
opfordringen fra sidste år om at henstille
til bilister at udvise den allestørste agtpågivenhed, hensynsfuldhed og tålmodighed, hvis man absolut skal befordres
i et automobil på Fælles Ejes veje på
søndage mellem klokken 10:00 og 12:
00.
Medlemmernes færdsel på vejene med
børe, affald og redskaber går efter bestyrelsens holdning forud for bilkørsel, og
»episoder« skulle gerne undgåes.
Dette har naturligvis intet med den almindelige, daglige kørsel at gøre, der
selvfølgelig også skal foregå agtpågivent, hensynsfuldt og tålmodigt.

CONTAINERNE

GANGUDVALG

Der er adgang til
affaldscontainerene hver søndag mellem kl.:
10:00 og 12:00. i
hele sæsonen.

Gangudvalget
påbegynder sine
aktiviteter sidst
i maj. Gangudvalget består af
Birthe, Carsten &
Karina.

Både i sidste og i begyndelsen af denne sæson
kan man ved selvsyn se
forskelligt affald ligge i
hækkene og bedene langs
vore tre veje.
Det er ispapir - det er
vand- & øldåser - det er
sågar glasølflasker - det
er filtercigaretskod - det
er kassebon´er og meget,
meget andet.
Gad vide, om man synes,
det er sjovt, selv at rydde
sin hæk op efter andre,
der ikke véd, hvordan en
skraldespand ser ud?
Tænk nu lidt på fællesskabet og tag affaldet med
hjem.

Dette er almindelige
vej- og skelregler, der
skal overholdes, så
brandkøretøjer, renovationsbiler og andre
køretøjer kan komme
igennem uden at ødelægge noget eller selv
blive ødelagt.
Mange hække har desværre fået lov at vokse
sig ud over skel, så
foreningen er opmærksom på, at det er et stort
arbejde, men jo før jo
bedre - ligesom skvalderkål, ikke sandt;-)

UDSLAGSTANKE v./ TOILETBYGNINGERNE

Udslagstankene er de »vaske« udvendigt på toiletbygningerne, hvor man skal tømme sin toiletspand. Dette
må ikke foregå mellem kl.: 12:00-14:00 og mellem kl.:
18:00-20:00.
Dette er af hensyn til omkringboende, der spiser i haven.
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