
Det er med stor beklagelse 

at bestyrelsen desværre må 

afl yse sommerfesten 2003 

på grund af manglende 

tilslutning.

Det er faktisk kun sket 

2 gange i Andelsbolig-

foreningen Hampelands 

historie.

Bestyrelsen vil tilstræbe at 

sommerfesten 2004 bliver 

lagt noget tidligere f. eks. 

medio august hvor det er-

faringsmæssigt er varmere 

end september normalt er.
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Sommer-
festen 2003

Andelsboligforeningen Hampeland

mødes vi den 6. septem-

ber 2003 kl. 10:00 ved 

cykelskuret.

Følgende opgaver er 

planlagt:

• Klippe hæk og rense den  

 store parkeringsplads.

• Klippe og rense omkring  

 fælleshuset.

Den 2. Ha-
vedag 2003

Maling i 
lav højde
nåede vi ikke i år - men 

malingen er indkøbt så 

den er klar til foråret - når 

det bliver varmt i vejret 

igen.

Vi satser på at alle er 

færdige med at male i slut-

ningen af maj 2004.

Vinter-
varme
Når nu vi igen skal til at 

varme vores stuer - kan 

det være svært for nogen 

at få gang i radiatorerne 

- hvis de har været slukket 

i sommer. 

For at få gang i radiatorer-

ne skal termostaten (dvs. 

reguleringshåndtaget) 

skrues af og den lille tyn-

de afl ange pal der sidder 

ind mod selve radiatorer 

- forsigtigt trække lidt ud 

hvis den sidder fast (hvad 

den sandsyndligvis gør).

Derefter kan regulerings-

håndtaget skrues på, og så 

skulle alt være vel.

Ovenstående er ikke 

nødvendig hvis der kun er 

stillet på Milton-føleren 

på væggen - så skal den 

bare sættes på automatik 

igen - så er den klaret.

Der skal altså ikke stilles 

på andre knapper.
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• Fælde træer på Køben-  

 havnvej.

• Rense og beskære ved   

 den store parkeringsplads  

 udkørsel.

• Feje cykelskur og skralde 

 områder.

• Fra nr. 30 - 40 beskæres  

 hækken mod øst.

• Hæk ind mod Hampe  

 landgård og -have 

 klippes.

• Græskanter stikkes af.


