
Foreningen har besluttet at leje en storskraldscontainer.
Storskrald er alt, på nær køleskabe/frysere og elektronik. Køleskabe/frysere må man dog stille ved 
siden af containeren, hvorimod man selv skal skaffe sit elektronik til genbrugspladsen.

Containeren kommer onsdag 21.07.2004 og hentes torsdag 22.07.2004.

I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at lukke porten til Fælles Eje fra 22.07.2004, kl.: 23:00 
til 23.07.2004, kl.: 06:00.
Der vil være vagt hele natten, så medlemmerne kan komme ind og ud alligevel.
Dette er for at imødegå eventuelt misbrug af containeren fra mennesker, der ikke bor i H/F Fælles 
Eje.

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
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nummer 1019 årgang 2004, uge 27

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

BADE- & VASKEKORTPOSTKASSER FORMEL 1

HAVEARBEJDE MED MASKINER OM SØNDAGEN
Der har været mange henvendelser om tilladelse til benyttelse af motoriserede og eldrevne maski-
ner til havearbejde. Dette er naturligvis relevant, når vejret har givet så meget vand, som tilfældet 
er eller har været.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at søndag 04.07.2004 dispenseres der fra ordensreglementets 
punkt om brug af støjende maskiner på søn- og helligdage.

Hvis vejret denne søndag skulle være mod os igen, hvad vi ikke håber, bliver der dispenseret 
søndagen efter.
Det indskærpes, at der er tale om en enkeltstående dispensation.

STORSKRALDSCONTAINER

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;-)

En stor, synlig 
postkasse ved ind-
gangen til din have, 
påført dit navn og 
dit havenummer, tak 
på forhånd.

Det indskærpes, 
at hastigheden på 
vore veje er mak-
simalt 15km./t.
M e d l e m m e r n e 
opfordres til at vi-
dergive beskeden 
til venner, familie, 
bekendte og gæ-
ster. Gående og 
børn bliver usikre, 
så alle bedes over-
holde fartbegræns-
ningen.

Kortautomaterne til badene er færdige.

Man sætter sit kort i kortslidsken på automa-
ten og lige ved siden af, er der en grøn knap, 
man trykker på for at få 4 minutters varmt 
vand. 

Trykker man tre gange, får man 12 minutter 
og så fremdeles.

Husk at aflevere det tomme kort, da »første-
gangskort« er dyrere end »påfyldningskort«.

Der vil blive lagt pant på kortene, hvis de 
ikke afleveres.


