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

FARTGRÆNSER HAVE 150-SAGEN

NY OPSKRIVNINGSPRIS

VASKEKORT

NESA IGEN, IGEN

FORSIKRING

MILJØAFGIFT

H/F Fælles Eje har fået 
en masse nye medlem-
mer, og det er vi natur-
ligvis glade for. 
Bestyrelsen vil på den-
ne plads gerne opfor-
dre alle nye, og også 
gerne gamle medlem-
mer, at gennemlæse 
ordensreglementet. 

Der står nemlig blandt 
andre ting noget om 
fartgrænser, og i denne 
forening har vi alle af-
talt, at vi ikke vil have, 
at der køres hurtigere 
end 15 km./t. på vores 
veje, så det forventer 
vi alle bliver over-
holdt.
Tæmk, hvis man ikke 
kunne nå at standse for 
et barn, der  pludselig 
løber ud fra en have.

Endelig ser det ud til, at 
NESA bliver færdige.

Hvornår er stadig uvist, 
men det tegner da til, at 
de når det, inden sæsonen 
er slut.

Så er sagen om have 150 endelig afsluttet.

Vores tidligere formand, Merete Brandt, havde 
anlagt sag mod H/F Fælles Eje, fordi vi tilbage-
holdt salget af hendes have for at få det tilgode-
havende, vi mener at have krav på.

Retten har nu afgjort, at Merete Brandt skal 
have kr.: 20.000,- af H/F Fælles Eje og H/F 
Fælles Eje beholder haven.

Der betales ingen sagsomkostninger af nogen 
af parterne, og foreningens advokatsalær er 
ikke opgjort endnu.

Vi regner så med at kunne sælge haven uden at 
tabe penge, men at få alle pengene igen, skal vi 
nok ikke regne med. H/F Fælles Eje har valgt 
denne løsning for ikke at blive ved med at bruge 
medlemmernes penge på en temmelig håbløs 
sag, og resultatet er det bedst opnåelige.

PARKERING

HUNDELUFTNING

Husk at meddele kasse-
reren Michael Sørensen, 
have 132, hvis du skal 
have ændret forsikringen 
på dit hus. Det skal være 
inden 01.08.2005.

Ligesom fart på vejene er 
omtalt i ordensreglemen-
tet, er det også nævnt, at 
man ved luftning af sin/
sine kæledyr skal fjerne 
deres efterladenskaber. 
Det er næsten ligesom 
ude i det virkelige liv.;-)

Husk at aflevere vaskekortene på kontoret, når der ikke er flere penge på.

Fra 01.01.2006 vil det koste kr.: 150,- årligt at 
være skrevet på expectance-/ventelisten.

Det er absolut forbudt 
at parkere sin bil foran 
og ved containerne!

Der bliver ikke tømt, 
hvis HCS ikke kan 
komme til, hvilket vi 
lige har erfaret, og 
sker det igen, sender 
foreningen regningen 
for en særtømning til 
bilens ejer. Ingen er vel 
interesseret i rotter, når 
der ikke tømmes, vel?

Foreningsmedlemmer, 
der er bosiddende i Glad-
saxe kommune kan få re-
funderet miljøafgiften.

Kasserer Michael Søren-
sen vil være på kontoret 
04.09.2005 i kontortiden, 
og husk at medbringe sy-
gesikringsbevis.

BILKØRSEL
Det er åbenbart nødvendigt igen at indskærpe, 
at bilkørsel i vores haveforening på søndage 
mellem kl.: 10:00 og 12:00 skal begrænses til 
et absolut minimum. 

Det er ikke rimeligt, at foreningens medlem-
mer, der udfører pligtarbejde eller bærer affald 
til containerne skal trække ind for at give plads 
til biler, der måske bare skal til bageren. 

Så vær nu lidt betænksomme, når der skal kø-
res bil på søndage.


