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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
FODBOLDFEST

P-PLADSER

Husk nu lige at huske fodboldfesten/
-fodboldkampen
12.08.2006, kl.:
10:30 på Kagsåens fodboldbane.
Fælles Eje spiller
mod Skrænten &
Samvirke, og der
er mad og drikke
undervejs.
Se opslag.

Husk at de private
P-pladser skal holdes
rene, ligesom havelodderne.

ORDENSREGLEMENT

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at læse eller
genlæse H/F Fælles Ejes
ordensreglement, som er
de spilleregler, vi selv
har vedtaget at leve efter
her i haveforeningen.

BYGGEMARKED
Husk at Søborg Trælasthandel på Sydmarken i Søborg giver 20%
i rabat, når du er fra H/F
Fælles Eje.

BØRNETUR

VASKEKORT

H/F Fælles Ejes børnetur den 12. juli gik i år til Nordsjælland Sommerpark, hvor ungerne(og de voksne)
havde en rigtig dejlig dag. Vejret var med os, og arrangementet sluttede af med formandens åbning af legepladsen, hvor ungerne fik sodavand og Parvez gav is.
Tak til Dorte og Carsten for en dejlig dag.

For Allah, Jehova & Gud véd
hvilken gang, skal det igen, igen
gentages, at tomme vaskekort
skal smides i postkassen ved bestyrelseskontoret - ellers bliver
de dyrere..........

Det handler om alle de
små forhold, der gør,
at livet i fællesskabets
ånd gerne skulle blive
så gnidningsløst og rart
som muligt.
Det er farten på vejene det er børn, der alene leger i toilet-/vaskehusene
- det er motorredskaber i
haven i weekend´en - det
er hensætning af affald
udenom fyldte containere - det er parkering
af biler foran containere,
så de ikke kan tømmes
- det er misbrug af foreningens p-pladser med
firmabiler og så videre,
og så videre....................
det kunne være rart en
gang imellem, ikke at
skulle vifte med den løftede pegefinger, så alle
havefæller
tilskyndes
at sætte sig ind i vore
fælles samkvemsvilkår
og bedst af alt: efterleve
dem.
FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
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