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nummer 1026, 3.årgang - 2005, uge 21

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

NESA 4

VIGTIGT!
HÆKKE &
SKEL

VURDERINGSREGLER 
FRA 01.06.2005

HØSTFEST 2005

VANDSMED

Så er det ved at være absolut 
sidste udkald. Denne sæson er 
den sidste, hvor man med for-
del kan benytte elmasterne til 
at få rettet sit skel mod vej.
Mange hække har gennem ti-
den fået lov at vokse ud over 
skel, og nu er vi i den situa-
tion, at vi ikke får tømt con-
taineren eller toiletbygningen 
i bunden, hvis hækkene rager 
så meget ud på vejen, at de går 
på de store biler.

Jvf. vores ordensreglement 
må hækken maksimalt være 
20 centimeter fra stammen, og 
mange er meget bredere.
Dette skal ordnes i år, medens 
vi stadig har masterne at lave 
skel efter. Bestyrelsen er ger-
ne behjælpelig med løsninger, 
hvis opgaven virker uover-
kommelig, for vi skulle meget 
nødigt dele boder ud og/eller 
bestille gartnere for at få løst 
opgaven.
Så bestyrelsen opfordrer alle 
til at tjekke deres hæk mod 
vej. Til oplysning kan det 
siges, at vejen skal have tre 
frimeter i bredden.

Tonny Grøn, have 96 er blandt 
andre valgt som bestyrelssup-
pleant på årets generalforsam-
ling, og Tonny varetager frem-
over de opgaver, der måtte 
relatere til vandforsyningen.
Tonny er det, vi tidligere 
kaldte foreningens vandsmed, 
og Tonny kan ved problemer 
træffes på tlf.: 20 25 55 15.

Der er for mange sorte penge 
i kolonihavesalg og der er for 
få billige lejemål i samfundet, 
så staten og kommunerne har 
længe knurret med tanker om 
en central venteliste til kolo-
nihaver. For at komme det i 
møde, har Kolonihaveforbun-
det ændret vurderingsreglerne, 
så de er mere tidssvarende og 
bedre afspejler den faktiske 
værdi.

De væsentligste ændringer er 
nedskrivningen fra 3% til 2%, 
samt at sælger skal udarbejde 
en løsøre- & inventarliste. El.- 
& vandinstallationer bliver li-
geledes værdisat, og som noget 
nyt: energi- & miljøbesparende 
installationer. Mere følger.

Igen i år afholder H/F Fælles Eje den populære og velbesøgte 
høstfest. I år skal man reservere 27.08.2005.
Tidspunktet og prisen kommer der mere om senere - det er 
nemlig meget sandsynligt, at det iår bliver lidt tidligere.

For god ordens skyld vil jeg 
gerne lige gentage, hvad jeg 
skrev i seneste nummer af 
FællesNyt omkring aftalerne 
med NESA. De har lovet, at,

1  - være færdige 05.06.2005 -
2 - Lægge et slidbanelag ind 
mod hækkene, så det for det 
første bliver lige, og for det 
andet kommer ind, hvor det 
tidligere var.
3 - Reparere følgeskader på 
især asfalt, men der er også 
røget en postkasse og en ind-
gangsflise, så diverse småting 
kommer nok til allersidst.
4 - Rydde P-pladsen ved for-
samlingshuset.

(Vi krydser fingre.......) og i 
uge 21 sender Kreds 4 en sam-
let protestskrivelse til NESA, i 
håb om at lægge pres på dem.

REDAKTIONEN
BEKLAGER
Sekretæren er meget ked af 
det sølle udseende, dette og 
det seneste FællesNyt er afle-
veret med. Det skyldes, at min 
trykprinter er slidt op, og Fæl-
les Eje har kun en almindelig 
kontorprinter.
FællesNyt laves i et professio-
nelt sideombrydningsprogram, 
og de instrukser dokumentet 
indeholder, skal printeren kun-
ne forstå, og det kan en gængs 
kontorprinter ikke. 
Jeg håber, vi får løst problemet 
inden sæsonen er slut. Vi skulle 
jo også gerne snart lave et »rig-
tigt« foreningsblad. 


