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FÆLLESNYT
nummer 1007 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.

MELLEMBAKKEN
Langt om længe har vi 
formået at få TDC til at 
lave deres asfaltlapnin-
ger om. Det betyder, at 
de to kæmpehuller, der 
har plaget Mellembak-
ken er udbedret.

VASKERIET
Alle brugere af 
vaskeriet bør 
tage hensyn til 
vaskeaftalerne 
således, at alle 
kan få den tur, 
man har reser-
veret. Det er 
lidt ærgerligt at 
komme til sin 
tid og opdage, 
at den er »snup-
pet«. Det kunne 
jo være én selv, 
der kom i den 
situation.

FESTUDVALGET
Festudvalget minder om, at billetterne til 
årets høstfest kan købes tre steder.

På bestyrelsens kontor i åbningstiden.

Hos Lise i have 44.

Hos Mikkel i have 125.

Husk at reservere dagen, 23.08.2003. Det 
bliver sjovt.

RENOVATION IGEN, IGEN;-)
Igen må sekretæren erkende at have haft for 
travlt, eller er der ikke en anden, der lige kan 
få skylden?

Dén week-end, der er reserveret til både have-
affald og storskrald i september, er vi kommet 
til at kalde for den 04/05 september.

Det skal naturligvis være 06/07 september;-)

(Medmindre de har tænkt sig at komme midt i 
ugen, for det er faktisk de »forkerte« datoer, der 
står i brevet fra kommunen).

GANGTILSYN BILFRI DAG
Bilfri dag laver de nok ikke herude, men 
bestyrelsen opfordrer bilisterne til at prø-
ve at indskrænke kørslen i H/F Fælles Eje 
på søndage i pligtarbejde-tiden mellem 
klokken 10:00 og 12:00.

Mange medlemmer er på arbejde til for-
eningens bedste og skal bruge vejene til 
trillebøre og andet værktøj.

Og hvis man mange gange på Mellembak-
ken bliver nødt til at vente på at komme 
videre, kan man godt nå at blive træt.

Så vi opfordrer til omtanke og hensyns-
fuldhed. På forhånd tak;-)

Gangtilsynet går 
en runde i haven 
11.08.2003 fra 
kl.: 17:00.

AFFALDSSORTERING
Desværre er der nogle, der lægger »forkert« affald i køkkenskraldscontai-
neren.

Bestyrelsen ønsker at indskærpe, at man overholder sorteringsreglerne.

Det koster kr.: 5000,- hvis/når forbrændingen skal sortere manuelt.


