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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
SEKRETÆREN BEKLAGER, IGEN - IGEN
Dette nyhedsbrev er desværre igen, igen trykt på Fælles Ejes kontorprinter, som ikke forstår det
tryktekniske sprog, der bruges, når man trykker i den virkelige verden.
Fælles Eje har ellers en lang tradition for trykteknisk kvalitet, der har baggrund i en faglig stolthed
i det typografiske fag.
Denne stolthed er desværre afløst af hvermands eje af billige, østasiatiske spillemaskiner med et
skriveprogram og et operativsystem fra det dårligste softwareselskab i hele verden, nemlig det
selskab, der kun kopierer, efterligner, opkøber og stjæler, Microsoft.
Den slags er desværre temmelig dansk, at være ligesom de andre, ligesom kolonihavekulturen men den er jo iøvrigt også på vej ud..........nå, det er vist ved at være på tide at holde inde med alle
mine beklagelser, inden jeg hårdt og brutalt bliver afsat*GG*
Så med beklagelse afleverer jeg endnu et FællesNyt, der ikke ser ud som det burde.
Til gengæld kan man altid hente det RIGTIGE FællesNyt på H/F Fælles ejes hjemmeside:
http://www.faelleseje.dk
og på sin skærm kan man se, hvordan det virkelig skulle se ud*SS*
Med kærlige kolonihavehilsener fra en engageret sekretær, der kæmper mod vindmøller,
Morten Lind

OPSLAGSTAVLER

Der må under ingen omstændigheder sættes nogensomhelst information op på glasset på de nye opslagsskabe.
Vær nu opmærksomme at
benytte de skabe og pladser,
der er beregnet til alle medlemmerne.
Sådan et skab koster en bondegård, og det er kun os selv,
der betaler, véd vi jo nok.......
På forhånd tak.........fra Haveforeningen Fælles Eje;-)

FARTGRÆNSER

FORSIKRING

H/F Fælles Eje har fået en masse nye
medlemmer, og det er vi naturligvis
glade for.
Bestyrelsen vil på denne plads gerne
opfordre alle nye, og også gerne
gamle medlemmer, at gennemlæse
ordensreglementet.

Husk at meddele
kassereren Michael
Sørensen, have 132,
hvis du skal have ændret forsikringen på
dit hus. Det skal være
inden 01.08.2005.

Der står nemlig blandt andre ting
noget om fartgrænser, og i denne
forening har vi alle aftalt, at vi ikke
vil have, at der køres hurtigere end 15
km./t. på vores veje, så det forventer
vi alle bliver overholdt.
Tænk, hvis man ikke kunne nå at
standse for et barn, der pludselig
løber ud fra en have.

NY OPSKRIVNINGSPRIS

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

Fra 01.01.2006 vil
det koste kr.: 150,årligt at være skrevet på expectance/ventelisten.

