
Smukt ser det jo ud når sneen 
lægger sig hvid og stille over 
vores hyggelige andelsbolig-
forening - og ligeså flot ser det 
ud når  gange og stier er blevet 
ryddet - det har netop været 
kendetegnet i denne vinter, at 
alle har ryddet flot - så de lidt 
ældre af os samt postbud og 
avisbud har kunnet komme 
frem. Tak for det.
 

HAMPENYT

Fraflyttet

Årgang 11, Nummer 1 2003

Vinter i Hampeland

Hampenyt
Ansvarshavende:

Ole Garder
Hampelandvej 30

3650 Ølstykke
47 10 06 03

Så kom 
vinteren - og 
sneen - til 
Hampeland

Charlotte Rye Larsen og 
Rene Gram Madsen, har solgt 
deres andel i nr. 38.
De ønskes held og lykke.

I lighed med tidligere år vil 
bestyrelsen gerne invitere til

"NYTÅRSKUR"

Datoen er fastsat til fredag 
den 31. januar 2003 kl. 18:30 
i Fælleshuset - her kan vi så få 
lejlighed til at ønske hinanden 
et rigtigt godt nytår.

Der vil blive serveret koldt 
bord med sild, lidt lunt samt 
ost - en øl/vand samt en snaps 
kan det også blive til.

Andelsboligforeningen Hampeland

Nu er annoncering jo ikke det 
vi normalt beskæftiger os med 
- men Rene og Charlotte har 
en dejlig persienne til salg.

Persiennen er skræddersyet 
til stuevinduerne i de store 
boliger - undtagen den på Kø-
benhavnvej og nr. 30 - farven 
er en mørk lidt støvet gul.

Rene kan kontaktes på mobil
20 42 93 29 - hvis nogen 
skulle være interesseret

Tilflyttet
Hans Jørgen Andersen er
flyttet ind i nr. 8.

Stella og Henning Nilsen har 
købt andelen i nr. 38 til over-
tagelse pr. 1. februar 2003.

De ønskes alle velkommen.

AnnonceNytårskur

Bestyrelsen vil gerne 
ønske alle 

Et rigtigt godt 
NYTÅR

NYTÅRSKUREN fredag den 31. januar 2003 kl. 18:30 

Ja!  Vi kommer ____ personer til "Nytårskuren".

Desværre!  Vi kan ikke deltage i "Nytårskuren".

Med venlig hilsen fra Hampelandvej  nr. ____.
Med venlig hilsen fra Københavnsvej nr. ____.

SVARKUPON

SU:  Benyt venligst vedhæftede kupon og læg den i postkassen hos   
Ole Garder i nr. 30 - senest søndag den 19. januar 2003.


