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FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
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BADEBASSINER SKATEBOARD

LEGEPLADS

PARKERING HÆRVÆRK

VÆRESTED

I Texas, USA siger de, 
at »......big is beautiful«, 
og de siger vi sikkert 
også snart i Danmark.

Badebassiner til haver 
bliver større og større 
for hvert år, så Kolo-
nihaveforbundet for 
Danmark har fået et 
problem at tænke over.

For når bassinerne bli-
ver så store, at de skal 
have pumpe og klortil-
sætningsmidler, hvor 
skal man så aflede van-
det, når bassinet skal 
tømmes?

Sådanne rensemidler 
går jo i grundvandet, og 
det må vi jo ikke.

Forbundet diskuterer 
for tiden sagen, men det 
ender nok med et for-
bud mod bassiner over 
en vis størrelse.

Bestyrelsen i 
H/F Fælles Eje 
bliver desværre 
nødt til at opfri-
ske foreningens 
ordensreglement 
og vedtægter, da 
der bliver par-
keret for meget 
og for længe ved 
m a r k e t e n d e r i -
/kontorbygningen 
og i bunden af 
foreningen.

§ 8 i foreningens 
ordensreglement: 
»Parkering på de 
interne veje må 
ikke finde sted. 
Køretøjer må kun 
hensættes på de 
dertil indrettede 
P-pladser.

Og § 7, stk.3 i 
foreningens ved-
tægter: »Forenin-
gens bestyrelse 
er berettiget til at 
ophæve den ind-
gåede lejeaftale, 
hvis medlemmet 
i væsentlig grad..
.........tilsidesætter 
foreningens til en-
hver tid gældende 
vedtægter og 
o rdensbes t em -
melser«

Bestyrelsen har 
kontaktet Gladsaxe 
kommune med for-
slag om at etablere 
en skateboardbane 
på det store areal 
mellem Tornhøjga-
ard og Samvirke.

Legepladsudvalget 
indkalder til bør-
nehøringsmøde på 
søndag 29.08.2004 
klokken 10:00 på 
legepladsen.

Mød op med Jeres 
forældre i hånden, 
men bed dem om 
at tie stille, da det 
er børnene, der skal 
høres;-)

Der henstilles iøvrigt 
til, at børnene bruger 
legepladsarealet til 
at lege på, og ikke 
P-arealerne.

Foreningen har 
desværre været 
udsat for hær-
værk på et af 
medlemmernes 
huse, hvor nogle 
lamper er blevet 
knust. Det er 
jo ikke særlig 
sjovt, ikke at 
kunne have sit 
hus i fred, så 
fra bestyrelsens 
side opfordrer 
foreningen til at 
respektere hin-
anden, ligesom 
man ønsker selv 
at blive behand-
let.

Små limetiketter 
på bilers ruder 
er heller ikke 
særlig sjove, da 
de er meget van-
skelige at gøre 
rene. 

Vi håber natur-
ligvis, at det er 
drengestreger, 
der går i sin 
mor igen, for vi 
ønsker jo alle 
at leve i fred og 
fordragelighed 
med hinanden, 
ikke sandt?

Så er Værestedsud-
valget færdig med 
oplægget til stedet, 
og pengene er be-
vilget.

Arbejdet sættes i 
gang hurtigst mu-
ligt.

FODBOLDFEST
Igen i år vil foreningen 
gerne takke de mange 
frivillige kræfter, der 
arrangerer fodboldfe-
sten. Det er et stort og 
prisværdigt initiativ, der 
igen i år var en stor suc-
ces - Tak allesammen;-)


