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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
STOR ROS TIL MALERNE ULOVLIG INDTRÆNGEN BUDGETMØDE &
H/F Fælles Ejes bestyrelse vil på Igen har vores »spasmager/ VANDLUKNING
denne plads gerne udtrykke en stor
& varm tak til de medlemmer og
havefæller, der på smukkeste vis
har malet forsamlingshuset op.
Det har virkelig pyntet, og vi er alle
stolte af, at det kunne gennemføres
på én sæson.
Det er dejligt at se solidariteten og
sammenholdet stadig er i højsædet.
Kære »malere«, tak skal I have;-)
På H/F Fælles Ejes vegne,
bestyrelsen.

TOILET- & BADEHUS
Huset i bunden er lukket fra 23.
september 2005.

POSTKASSER IGEN, IGEN
Vi minder lige om, at alle husker at
efterse deres postkasse, så den er
klar til sæson 2006.

OPSLAGSTAVLER

Der må under ingen omstændigheder sættes nogensomhelst information op på glasset på de nye opslagsskabe.
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;-)

hærværksmand« været på spil.

30. oktober lukker H/F
Flouriserende klistermærkater på Fælles Eje for vandet,
bilruder og knallertspejle - hvor og samme dag er der
budgetmøde i forsamsjovt er det lige, det er?
lingshuset.
Det er i hvert fald meldt til politiet,
som oplyser, at når vi ved, hvem, Mødet begynder kl.: 10:
der sætter mærkerne på bilerne, vil 00, og vandet lukkes kl.:
vedkommende kunne imødese en 12:00.
sigtelse for ulovlig indtrængen.
Husk at møde op.
Så kære klistermand.....la´ nu
være med at sætte de mærkater på STOPHANER
Alle havefæller bedes
bilerne.
undersøge, hvor deres
Bestyrelsen er i fuld gang med stophane er placeret. De
at undersøge, hvordan vi får bili- fleste er to parceller om
én hane, og bestyrelsen
sterne ned i fart.
vil gerne til næste sæson
vide, hvor de ligger.

FARTGRÆNSER

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.
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.

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

VURDERINGER
H/F Fælles Eje sælger
ikke haver i vinterhalvåret, så der kan ikke vurderes efter 15.09.2005, og
det/de sidste salg i denne
sæson er 31.10.2005.

JULEBANKO

Husk julebanko i forsamlingshuset 19. november
2005, kl.: 19:00.

SØNDAGSÅBENT
Søndagskaffevinterlunt
& -hygge i forsamlingshuset begynder første
gang 06. november
2005.

