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VANDMILJØPLAN

SKATEBOARD

VASKERI & BADEHUS HÆKKE

CONTAINERE

VANDLUKNING

OBSTRUKTION
Læserindlæg fra et medlem:

Københavns Amt er igang med at lave en vand-
miljøplan.

Foldere kan ses på kontoret.

På længere sigt kan det få betydning for kolo-
nihavebevægelsen, da vand jo bliver dyrere, jo 
sjældnere det bliver.

Så Kolonihaveforbundet for Danmark og vores 
kreds, Kreds 4, diskuterer for tiden forskellige 
løsningsmodeller.

Det skulle ikke undre, om der vil blive forlangt 
individuel vandmåler på de enkelte lodder, men 
nu må vi først vente at se.

I sidste nummer af 
FÆLLESNYT skrev 
vi om bestyrelsens 
forslag til kommunen 
om at etablere en ska-
teboardbane, eventuelt 
i samarbejde med vore 
to naboforeninger.

Kommunen har meldt 
tilbage, at det kan vi 
tale om om et års tid, 
når amtets byggeri af 
»gården« er tilende-
bragt.

Vi smilede lidt, for det 
kunne vi jo have sagt 
himanden;-)

Vaskeriet & badehusene lukkes som 
altid lidt inden, vi lukker for hoved-
vandhanen.

Det foregår således, at toiletbygnin-
gen i bunden af foreningen lukkes 
sammen med vaskeriet, som er en del 
af toiletbygningen i  toppen.

Disse to af hinanden uafhængige faci-
liteter lukkes dette år 03.10.2004.

Dette betyder, at de toiletter og 
badefaciliteter, der forefindes i toi-
letbygningen i toppen af foreningen 
forbliver åbne.

Gangudvalget vil gerne henlede opmærksomhe-
den på hækkene til vejen på specielt Nordbakken.

Enkelte har allerede klippet hækken ind, men de 
fleste mangler.

Nordbakken er jo den hårdest belastede vej i vor 
forening, da al tung trafik foregår ad denne. Derfor 
skal vejen have en bredde, der giver plads til disse 
store køretøjer, og derfor skal hækkene klippes 
ind, så de flugter elektricitetsmasterne.

H/F Fælles Eje ser frem til, det bliver gjort.

Vi nærmer os jo stærkt 
sæsonens afslutning, og 
det betyder naturligvis, at 
vandet skal lukkes.

Det gør vi 31.10.2004 kl.: 
10:00

I den forbindelse ønsker 
bestyrelsen at gøre op-
mærksom på, at det er 
vigtigt, at man tømmer 
sin varmtvandsbeholder 
eller andre installationer, 
der kombinerer vand og 
elektricitet.

De store containere på 
parkeringspladsen ved 
forsamlingshuset vil blive 
tømt for sidste gang i denne 
sæson 26.09.2004.

Jeg synes, det er forskæmmende at se, at mange af haveforeningens fællesfaciliteter for-
falder.

Det være sig toiletbygninger, frie arealer - men også det frivillige arbejde, foreningens 
bestyrelse udfører obstrueres.

Sådan noget kan jeg  ikke forstå - ligegyldighed overfor et fællesskab indgår ikke i min 
opdragelse.

Så jeg vil gerne opfordre de ligeglade mennesker til at afholde et seminar, der kan sætte 
focus på ansvarsløsheden.

Så har vi, der værner om fælles værdier, en chance for at lære at forstå, for jeg forstår det 
simpelthen ikke.

Med mange venlige og fællesskabelige hilsener,
Morten - 37

H/F

Fælles 
Eje


