
Foreningen har besluttet at aflåse køkkencontai-
nerne.

Dette for at imødegå misbrug. 

Låsene vil kunne åbnes af medlemmerne ved 
hjælp af den samme nøgle, der benyttes til lågerne 
i H/F Fælles Eje.

Det er iøvrigt også den nøgle, der bruges til toilet-
bygningerne.

Foreningen beklager den ulejlighed, medlem-
merne påføres, men foreningen har ikke råd til at 
betale for manuel sortering.

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
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FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion: Morten Lind, sekretær.

RINGSPIL

BADE- & VASKEKORTJUBILÆUMSFEST

POSTKASSER P-PLADSER

FORSIKRING

RABAT TIL MEDLEMMER

H/F FÆLLES EJES NYE VEDTÆGTER

Fælles Ejes bestyrelse har fået en god rabatordning i hus med firmaet Flügger. Rabatten er på 20% 
og gælder malervarer og værktøj. Den præcise adresse i Rødovre er Flügger Farver, Tårnvej 235, 
2610 Rødovre - 36 41 41 93.
Man skal medbringe denne artikel samt hovedet på nyhedsbrevet. Så klip eller riv toppen og tek-
sten hér af, put det i lommen og kør til Flügger og spar penge.

KLIP

BAD IGEN;-)
Bestyrelsen i H/F Fælles 
Eje planlægger forenin-
gens jubilæumsfest.

I den forbindelse mod-
tager bestyrelsen gerne 
bidrag fra interesserede, 
kreative medlemmer, der 
kunne tænke sig at være 
med til at markere for-
eningen.

NØGLER TIL KØKKENCONTAINERE
Enkelte havelodder 
i H/F Fælles Eje har 
stadig ikke tilgæn-
gelige postkasser 
med navn & have-
nummer opsat ved 
havelågen.

Det skal man have, 
så pleeeease;-)

Husk, at de lejede 
parkeringsplad-
ser er underlagt 
samme ordens-
reglement som 
vore almindelige 
havelejemål.

Så de skal holdes 
ligesådan og må 
ikke opmagasine-
res med stationært 
materiale.

H/F Fælles Ejes nye vedtægter er snart klargjort og 
vil blive omdelt snarest.

Det er faktisk smad-
dersjovt og hygge-
ligt at gå med ring-
spil, så hvis andre 
end de sædvanlige 
har lyst, er det mu-
ligt at melde sig på 
kontoret.

Sidste frist for 
ændring af sin 
forsikring - altså 
beløbsgrænsen - er 
01.07.2004. Dette 
meddeles kassere-
ren, Michael Sø-
rensen, have 132.

Så nærmer sig dagen, hvor elektrikeren er 
færdig med at installere elektronisk bade-
funktion. 23.06.2004 blev han færdig med 
toilet/badbygningen i toppen og den anden i 
bunden følger hurtigt.

Så bader man ved hjælp af vaske- og/eller 
badekort, som man kan købe hos købman-
den. Et bad á kr.: 5,- giver fire minutter varmt 
vand. Så er det bare at gå til den;-)

Der er ryge-
forbud i bade/
toiletbygningerne. 
Og husk, at bade-
/vaskekort skal 
afleveres, når de 
er tomme - for at 
undgå »pant«;-)


