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FÆLLESNYT
nummer 1006 årgang 2003

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE

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

RENOVATION
Der er opstået en misforståelse mellem Gladsaxe kommune og sekretæren i Fælles Ejes bestyrelse om 
aflevering/afhentning af affald.

Derfor gentager vi affaldsaftalen for resten af sæsonen:
BEMÆRK, at der IKKE er lavet aftaler om regulært bygningsaffald, køle/fryseskabe, jern o.l. som 
tidligere meddelt. Sekretæren beklager;-)

HAVEAFFALD STORSKRALD
09/10 august 09/10 august, småt brandbart - under 1 meter
23/24 august 23/24 august, småt og stort brændbart
04/05 september 04/05 september, småt brændbart

PLIGTARBEJDE
Udvalget vil gerne opfordre alle havefæller til at holde øje med 
opslagene i udhængsskabet ved kontoret.

Det er dér, man kan se, hvornår man skal på pligtarbejde og hvad 
man skal medbringe af værktøj.

Det letter arbejdsgangen, når man er lidt forberedt, og det er jo os 
selv, der holder foreningen;-)

FEDTBRØND
Kommunen forlanger, at alle 
haver har en fedtbrønd til op-
samling af »gråt« spildevand.

Denne fedtbrønd er ikke særlig 
dyr at etablere, men betyder et 
pænt hak opad når huset skal 
vurderes.

Kolonihaveforbundet for 
Danmark har vedtaget, at en 
etableret fedtbrønd i et havelod 
medfører en værdistigning på 
kr.: 2500,- .

Det er da meget godt, ikk´?

Nye medlemmer kan på kon-
toret i åbningstiden få at vide, 
hvad det er, og hvordan man 
gør.

Det er ikke særligt svært, ikke 
særligt dyrt og man kan få ud-
leveret en tegning, der nemt og 
nøjagtigt forklarer det hele.

God arbejdslyst;-)

FESTUDVALGET
Festudvalget har 
fået Søren Gericke 
til at optræde.....nå, 
ikke helt - men 
næsten.......Kokken 
vil lave mad 
til høstfesten 
23.08.2003 og der 
bliver disket op med 
helstegt okselår fra 
gri l l . . . . . . . . . .dert i l 
diverse salater, kar-
tofler og pasta og is 
til dessert. 

Markér dagen - det 
koster kun kr.: 100,- 
pr. kuvert.

BESTYRELSEN
Kassereren er færdig med regnskabs-
gennemgangen af alle havelodder.

Der mangler øjensynligt en del indbe-
talinger, og de berørte haver er blevet 
kontaktet.

Hvis man selv er vidende om mang-
lende indbetalinger, kan man afhente 
et girokort på kontoret i åbningstiden. 
Husk at påføre havenummer på kor-
tet. Der kan IKKE indbetales skyldig 
leje på kontoret.

Kassereren minder også lige om, at 
sidste frist for forsikringsforhøjelse af 
indbo er den 15. august 2003.


