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

HAVELEJE-/FORSIKRING JULEBANKO

POSTKASSER

TILKØRSELSVEJ

HOVEDLÅGEN-/PORTEN

VANDLUKNINGSØNDAGSÅBENT

Som alt muligt andet, stiger også 
vores forsikring.

Stigningen er på ca. 2% og vil være 
tillagt næste huslejeopkrævning.

Vi har længe været plaget af den dår-
ligt vedligeholdte tilkørselsvej til vore 
tre haveforeninger på Klausdalsbrovej 
271, 273, 275 og for den sags skyld 
også til »Gården« i nummer 269.

Bestyrelsen har derfor søgt at afklare 
ejerforholdet til vejen, iøvrigt også 
med henblik på fartbegrænsning, og 
svaret foreligger nu.

Gladsaxe kommune har meddelt, at 
tilkørselsvejen er kommunens private 
vej, og at haveforeningerne langs den-
ne ikke har nogen indflydelse, endsige 
vedligeholdelsespligt på samme.

Husk julebanko 
20.11.2004 kl.: 
11:00 i forsam-
lingshuset.

Der er tilmel-
ding hos Lise 
og Doris på hhv. 
tlf.: 60889740 & 
20939009, og det 
skal ske senest 
11.11.2004.

Prisen på froko-
sten er kun kr.: 
65,-

KØKKENAFFALD

Husk, at hovedlågen/-porten bliver 
låst af samme dag som forenin-
gen lukker for vandet, nemlig 
31.10.2004.

Se også artiklen: »søndagsåbent«

For fjerde gang i denne sæson bliver bestyrelsen nødt til at gøre opmærksom på reglerne om post-
kasser.

For anden gang i sæson 2004 har vi modtaget en klage fra postmesteren i Herlev, der er så ked af, 
at vi ikke kan finde ud af en så lille detaille som at sætte en postkasse rigtigt.

Fra maj 2005 skal alle haver være udstyret med en P&T-godkendt postkasse, der

....«placeres ved indgangen til den enkelte parcel således, at at posten kan afleveres fra offentlig 
adgangsvej. Brevindkastet skal vende ud mod adgangsvejen.........der må ikke ved eller i forbin-
delse med brevkassen anbringes bevoksning eller anden form for afspærring, der hindrer, at afle-
vering kan ske let og uden særlige besværligheder fra adgangsvejen.......«

Bestyrelsen i H/F Fælles Eje vil gerne efterkomme postmesterens ønske, så samtlige medlemmer 
i vor forening bedes ordne deres postkasseforhold senest 01.05.2005.

Gad vide, hvordan det kan være, at der står køkkenaffald ved køkkencontaineren ved forsamlings-
huset? Det skulle vel aldrig være fordi, nogle ikke holder sig orienteret, vel?

Alle véd, at containeren er lukket for sæsonen, så alle véd, at køkkenaffald tages med hjem.

Men lad os da endelig få rotter i foreningen, for affaldet bliver nemlig ikke fjernet, og bestyrelsen 
opfatter det som utroligt hensynsløst og egoistisk.

Der er lukket 21.11.2004, og porten vil derfor 
være lukket.

Vandet og porten lukkes for iår 31.10.2004.


