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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
H/F FÆLLES EJES 60ÅRS JUBILÆUM PÅ GLADSAXE KOMMUNES MATRIKEL.
H/F Fælles Eje vil gerne rette en kæmpetak til jubilæumsfestudvalget ved Janne Thorning som
forkvinde.
Det arrangement var ét af de allerbedste, afholdt i nyere tid, alle var glade og vejret var heldigvis
med os.
Desværre glippede pølsevogn & slushice til ungerne, men formand Jan agerede omgående Ronald
McDonald og skaffede alle børnene en rimelig erstatningsskafning.
Tak til alle, der bar - tak til festudvalget - tak til medlemmer, gæster, forretningsforbindelser,
samarbejdspartnere, tillidsvalgte og alle andre, der medvirkede til at festliggøre H/F Fælles Ejes
60års-dag.

HAVEPRÆMIER, ÅR 2007 - TILLYKKE: præmier fik yderligere lidt vin.
Ved 60års-festen blev der, traditionen tro,
delt havepræmier ud til de haver, gangud- Præmiehaverne fordeler sig år 2007 som følger:
valget gennem året har lagt særlig mærke
Præmie 10: Have 25
til.
Præmie 09: Have 56
Gangudvalget har dette år fravalgt Kolo- Præmie 08: Have 22
nihaveforbundets Kreds 4s præmieudvalg Præmie 07: Have 48
for at komme ud over de lidt stive regler, Præmie 06: Have 125
dette udvalg har. Desuden har vejret været Præmie 05: Have 107
Præmie 04: Have 58
en medvirkende faktor i beslutningen.
(Derfor har I ikke kunnet se den sædvan- Præmie 03: Have 157
lige præmieoversigt fra Kreds 4 i udhængs- Præmie 02: Have 87
Præmie 01: Have 12
skabet dette år).
Således har H/F Fælles Ejes eget gangud- De ikke modtagne havepræmier kan afhentes på bevalg udvalgt 10 havelodder, der alle fik et styrelseskontoret i åbningstiden.
indrammet fotografi af haven, og de første
Et stort tillykke fra H/F Fælles Eje til alle vinderne.

FODBOLDKAMP & -FEST!

RENOVATIONSPENGE

Atter engang afholdt H/F Samvirke, H/F Havekolonilejere, der har folkeregisteradresse i GladSkrænten & H/F Fælles Eje fodboldstæv- saxe kommune, er berettiget til at få renovationsafgiften retur.
ne, haver imellem. I bedste Bastaa-stil.
Et stort tillykke til H/F Samvirke, der iår Fra 03.09.2007 refunderes afgiften hos kasserer Lizzie
vandt turneringen, og en stor hilsen fra Lorentzen, have 104.
Bent Bastaa, der er fadder til turneringen.
Husk sygesikringskort.
Bent & hustru mødte op til jubilæet og
glædede sig over traditionens fortsættelse. SOMMERTID/VINTERTID...: Uge 43s weekend
FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
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