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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE

foto: venligst udlånt af Raija & Kjeld Thomsen, have 17

2007

H/F Fælles Eje ønsker alle havefæller et velsignet godt nyt år - velkommen til 2007.

Vinter
Ja, vinteren er godt nok ikke
ovre endnu, men redaktionen
prøver at vove det ene øje og
konstaterer, at i denne vinter
har vores lille smør- & åndehul været - stort set - forskånet
for ulykker, indbrud, hærværk
og den slags.
Og det er jo rart at kunne åbne
sit lille fristed, uden først at
skulle rydde op efter ubudne
gæster.

Generalforsamling...

Port & låge

Fælles Ejes store, grønne port
har denne vinter været genstand for utrolig megen opmærksomhed, men desværre
ikke ligeså megen omtanke.

Først blev hængelåsen smadret i forbindelse med aflevering af et hus på en blokvogn,
der iøvrigt også ødelagde en
masse andet.

Igennem mange år - sålænge,
jeg kan huske, men det bør jeg
nok ikke prale med;-) - er et
forslag om adgang til porten i
vinterhalvåret blevet nedstemt,
på hver eneste generalforsamling. Det blev det også i 2006,
men lad os nu se, for mage til
anarkistisk holdning til en fælles beslutning hos nogle, skal
man vist lede længe efter.

Så blev låsen erstattet med en
containerlås, som alle kunne
benytte, men den forsvandt?
Dernæst tiltvang man sig adgang, uden at underrette bestyrelsen, ved at afmontere
slåen for lågen.
Bestyrelsen vil i det kommende arbejdsår sørge for,
der kommer en løsning på
disse forhold.

HUSK
Fælles Ejes ordinære generalforsamling 22.04.2007, kl.: 10:00 i
forsamlingshuset.
VANDÅBNING
finder i år sted 24.03.2007 kl.: 12:00. Vel mødt fra bestyrelsen.
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