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TEGNINGERVIGTIGT!

LEGEPLADS

ÅBNINGSTIDER

Sidste år blev køkkencontaineren i 
bunden flyttet op på P-pladsen ved 
forsamlingshuset, men det viste sig 
at være en så uholdbar løsning, at 
foreningens medlemmer foranstal-
tede en underskriftsindsamling for at 
få den tilbage.

Foreningens daglige ledelse har 
derfor besluttet, at containeren til 
køkkenaffald i bunden ved toiletbyg-
ningen igen skal stå dér.

Fælles Ejes info-folder er 
lavet i april, efter gene-
ralforsamlingen, og i juni 
d.å. besluttede bestyrelsen 
at vende tilbage til de 
»gamle« åbningstider på 
kontoret, så alle medlem-
mer bedes rette info-fol-
deren med de nye tider, 
som er:
Hver onsdag kl.: 18:00-19:
00 & hver første søndag i 
måneden kl.: 10:00-12:00.

Det er rigtigt mange år siden, 
at Fælles Eje har oplevet et 
»byggeboom« på én sæson, 
som vi har i denne. 
Derfor er bestyrelsen nødt 
til at indskærpe, at der skal 
afleveres tegninger over 
ny- & tilbygninger, inden 
byggeriet påbegyndes.

KØKKENCONTAINER

På denne plads 
skal der fra 
alle havefæller 
og særligt fra 
bestyrelsen i 
denne forening 
lyde en meget 
stor TAK til 
Bent, der hele 
vinteren, hver 
eneste dag, 
har holdt et 
vågent øje med 
samtlige huse i 
foreningen.

Når Bent har 
fodret sine ka-
niner, har han 
gået alle vejene 
igennem, og 
han har sørget 
for at melde 
skader og ind-
brud med det 
samme.

Tak, Bent;-)

Med mange 
varme hilsener 
fra
formanden.

Samtidig øn-
sker bestyrelsen 
også at takke 
de hjælpsomme 
kræfter, der fik 
legepladsen op 
at stå, og i skri-
vende stund er 
Værestedet ved 
at være færdigt, 
og den energi 
og det engage-
ment, der er lagt 
i de to projekter, 
vidner om ægte 
haveforenings-
kultur - tak til 
alle fra os;-)

Legepladsen er godkendt af 
de offentlige myndigheder, 
og det er vi glade for.

Bestyrelsen i H/F Fælles Eje har lavet en »combi«aftale med 
HCS(skraldefirmaet), men inden vi indgår aftalen vil vi gerne lave 
et forsøg.

Aftalen - og forsøget - går ud på, at man om søndagen, hvor køkken-
containeren er tømt om fredagen, kan bruge den til småt brændbart. 
Den vil så blive tømt mandag eller tirsdag, hvorefter den igen skal 
bruges til køkkenaffald.

Forsøget laves førstkommende søndag, og det skal kraftigt indskær-
pes, at det KUN er på søndag/søndage, man kan benytte køkkencon-
taineren i toppen til småt brændbart.

Det er kun containeren på P-pladsen ved forsamlingshuset, der er 
omfattet af forsøget, og hvis der smides småt brændbart i containe-
ren andre dage end søndag, bliver der ikke lavet nogen aftale.

Så på søndag 25.06.2006 mellem kl.: 10:00 & 12:00 kan der afleve-
res småt brændbart i køkkenaffaldscontaineren.

Bestyrelsen vurderer forsøget og iværksætter de fornødne initiati-
ver. 

NESA

TAK!

BØRNETUR

Alle bedes bemærke, at Nord-
bakken lukkes for udkørsel 
24.06.2006 mellem kl.: 10:00 
og 12:00. Vi skal have fældet 
et stort træ, så kørsel bedes 
begrænset.

NESA-sagen er forsåvidt 
afsluttet, men hurtighed er 
ikke deres største force, så 
vi forventer en afslutning på 
vores vejreperationer ultimo 
oktober.

Det er vigtigt at holde øje 
med sine hække og trækroner 
ud til vejene. Om nødvendigt 
må man beskære.

FORSØG

BESKÆRING

Generalforsamlingen er vel overstået, og den nye bestyrelsessammen-
sætning kan ses i Fælles Ejes info-folder.

Børneturen til sommerlandet 
har allersidste tilmeldings- 
& betalingsfrist søndag 
25.06.2006 på kontoret.
De voksne slipper kr.: 100,- 
pro persona & børnene beta-
ler foreningen for.


