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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
V I G T I G I N F O R M AT I O N T I L M E D L E M M E R N E
Det er en kedelig opgave som columnist, sekretær og formidler at skulle gentage budskaberne i en lind strøm af uendelighed.
Ikke desto mindre er det vilkårene, når budskaberne ikke trænger igennem, eller i det
mindste ikke bliver ført ud i livet.
Derfor gentages på en forhåbentlig anden og lettere forståelig måde budskabet om hækkene til vej:
NORDBAKKEN:
ALLE SKAL KLIPPE DERES HÆK IND TIL SKEL SNAREST, DA DER IKKE BLIVER AFHENTET SKRALD OG ÅBNET TOILETBYGNING I BUNDEN, FØR DET
ER GJORT.
SOM SKREVET MANGE GANGE TIDLIGERE VIL VOGNMÆNDENE IKKE
KØRE DERNED, DA BILERNE BLIVER SKRAMMET, FORDI DER IKKE ER
PLADS.
Skelreglerne er beskrevet i tidligere numre af FællesNyt - senest i nummer 26. Hvis
nogle har glemt at gemme numrene af FællesNyt, kan de - som alle véd - hentes på foreningens hjemmeside: http://www.faelleseje.dk
Bestyrelsen opfordrer hermed samtlige medlemmer i H/F Fælles Eje til at udvise ansvarlighed, anstændighed og omsorg for vores fælles åndehul og beklager, at dette er
nødvendigt.

NESA 5

CONTAINERE VEJENE IGEN, IGEN

Nesa har lovet at
være færdige i vor
haveforening med
udgangen af juni.
Når al nedgravning
er overstået, skal
kablerne åbnes, og
der vil blive slukket for strømmen i
ca. ti minutter.

Resten af sæsonen
vil der om søndagen mellem kl.:
10:00 og 12:00
være containere til
haveaffald & småt
brændbart.

RINGSPIL

Bestyrelsen
opfordrer
medlemmer, der skal have
transporteret alt muligt, til
ikke at benytte lastbiler på
foreningens veje, før NESA
er færdige.
Vi får alt for mange følgeskader på de opbrudte
steder, fordi bilerne er for
tunge og for brede.

Der mangler frivillige til at sælge ringspil.
Så må vi denne sæson leve
med at køre flere gange.
Interesserede kan melde sig til bestyrelsesmedlemmerne eller til Lise i have 44.
FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion: Morten Lind, sekretær.

TEGNINGER
Der skal altid afleveres tegninger til
bestyrelsen, inden
man går igang med
at bygge på sit lod.
Kommunen luftfotograferer ind i mellem
området, og passer
billederne ikke med
de tegninger, vi afleverer, får vi ballade.
Så husk nu at aflevere tegninger over
alt byggeri.

