H/F FÆLLES EJE - KLAUSDALSBROVEJ 273 - 2730 HERLEV - www.faelleseje.dk - 44414147

FÆLLESNYT
nummer 1036 årgang 2007, uge 12

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE

GENNEMSIG
RENOVATION
Vigtig information fra Gladsaxe Kommune
Der sker nogle enkelte ændringer i kommunens
krav til affaldssortering, i forhold til tidligere år.
Det allervigtigste krav er, at der for fremtiden ikke
mere eksisterer sorte plasticsække.
Alle plasticsække er nu gennemsigtige!
Så vi skal ud at erhverve os klare affaldssække,
istedet for de gammelkendte sorte, men det overlever vi nok også.
Det er småt storskrald, der skal i disse sække.
Haveaffaldsreglerne er de samme: papirsække,
maksimalt 1 m. længde, ingen rødder, stød og
stammer, og haveaffald må ikke blandes med andet
affald.
Småt storskrald er f.eks.:
Rengjorte plastdunke & - flasker
Pap
Småt forbrændingsegnet under 1m. længde
Småt jern og metal(dåser f. eks.)
Ikke brændbart/affald til opbevaring, f.eks.: regntøj, gummistøvler, soppebassiner, plastpersienner,
haveslanger, glasvaser, keramik m.m.
Få reglerne hos bestyrelsen i kontortiden.

Tilkørselsvejen til H/F Fælles Eje,
Samvirke, Tornhøjgård & Skrænten
Tilkørselsvejen til Klausdalsbrovej 269,
271, 273 & 275 har nok om noget nærmet
sig mareridtslignende tilstande denne vinter.
Udvidelsen af Motorring 3 har krævet jordkørsel i tonsvis, og entreprænørernes chauffører har i ugevis kørt i fast rutefart med
jord til byggeriet - af ”vores” vej.
Det smadrede vejen totalt, hvilket flittige
søndagsgæster vil have bemærket.
Derudover smadrede en af chaufførerne
også vor låge/stolpe, der aflutter porten
mod Tornhøjgård. Denne sag arbejder bestyrelsen på, og Vejdirektoratet stiller sig
velvillige, selvom det ikke har været muligt
at få bønderne til at indrømme, at de ikke
kan køre lastbiler i Københavnsområdet,
fordi pladsen hér er noget trangere.
Kolonihaveforbundets Kreds 4 & Fælles
Eje pressede på for at få lavet vejen inden
påske, og det lykkedes næsten.
I uge 11 reparerede Vejdirektoratet hullerne
nødtørftigt, og i uge 17 lukkes vejen for at
blive totalrenoveret. Der etableres midlertidig adgang til haveforeningerne og Tornhøjgård, men vær opmærksom.

Velkommen til vandåbningen i H/F Fælles Eje, 24.03.2007.
Sæsonen, hvor Fælles Eje fylder 60 år, og det fejres 26.08.2007
FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion: Morten Lind, sekretær.

