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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE

REGN, REGN & ATTER REGN....
Regnen har væltet ned over vores elskede haveforening, og regnen har også lagt enkelte
kolonihavehuse under vand. Vores forsikringsselskab, Codan, har truffet nogle underlige
afgørelser, og det arbejder bestyrelsen med.
Codan traf to forskellige erstatningsbeslutninger i samme sag, og det er så selvmodsigende,
at selv Codan kan forstå det.
Hvis vi skal til at vænne os til så meget vand fra den gode Gud, Allah & Jehova, skal vi nok
til at tænke mere på birk, pil, hassel og hyld, istedet for herregårdsstenbelægninger.

TILKØRSELSVEJEN

Vand og vand og vand og vand og v...

Kreds 4 har haft en
omfattende
korrespondance med Gladsaxe kommune om
tilkørselsvejens tilstand.

I juli måned regnede det så meget, at H/F Dét var ikke tilfældet.
Fælles Ejes tværgående drænrør ikke kunne
følge med.
Foreningens drænrør er vores allesammens ansvar, og
Foreningens rør går fra syd mod nordvest, derfor er det bestyrelsens
og røret skal renoveres.
pligt at udbedre og forhindre eventuelle skader.
Røret går naturligvis igennem en del haver,
og for at undgå oversvømmelser i husene i Også selvom, det derved
forbindelse med det kraftige regnfald, ledte kommer til at gå ud over
bestyrelsen overskudsvandet ud på vejene. andre medlemmer.

Der føres skærpet tilsyn med vejen, og den
lappes kontinuerligt,
men den bliver ikke
lavet rigtigt, før Vejdirektoratet er færdige med Motorringens
udvidelse.

Dette medførte en del murren i krogene, for- Bestyrelsen er overbeviste
di en del medlemmer troede, at det var privat om, at medlemmerne vil
fortagsomhed.
vise forståelse for problematikken, når de faktiske
forhold er klarlagt.

J O B A N N O N C E
H/F FÆLLES EJE søger en VANDSMED.
Du:
Bor herude i sæsonen.
Er blikkenslager, vvs´er el. lign.
Vil gerne åbne/lukke vandet hver sæson.
Vil gerne føre tilsyn med H/F Fælles Ejes vandledninger.
Arbejdet erstatter pligtarbejde - henvend dig på kontoret i åbningstiden.

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

H/F Fælles Ejes bestyrelse
vil på baggrund af denne
hændelse gerne henstille
til medlemmerne at hjælpe
hinanden, sætte sig ind i
tingene eller spørge relevante steder, hvis der er
uklarheder.

