
Juletræet tændes...
Som det er blevet en tradition - tænder vi vores "JULETRÆ" den 1. søndag i advent, dvs. 
den 28. november 2004 - kl. 16:00 - men....

Inden dvs. kl.15:30 vil bestyrelsen gerne - som sædvanligt - inviterer alle beboerne til 
glögg og æbleskiver i fælleshuset - bestyrelsen glæder sig til at se jer allesammen.
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Allerede nu kan vi nævne dagen for vores - nu - traditionelle nytårfrokost.

Det bliver lørdag den 15. januar 2005 kl. 14:00 i fælleshuset, og som sædvanligt vil der 
blive disket op med alskens lækre delikatesser - samt lidt øl og snaps, ja en enkelt vand 
vil der også nok blive plads til.

Der er ingen grund til at tilmelde sig nu - der vil blive sendt en invitation ud sidst 
på året.
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Snerydning...
Når nu engang sneen kommer - hvis den kommer - så husk at få ryddet fortovet ud for 
jeres respektive huse - så posten, avisbudet og vores naboer ikke falder og brækker alle 
lemmer.

I den forbindelse skal bestyrelsen gøre opmærksom på at det alene er den enkelte 
beboers ansvar - idet hverken beboerns egen forsikring eller foreningens dækker hvis 
nogen falder og brækker en eller anden legemsdel.

Cykelskuret...
Cykelskuret er til cykler og der kan stå et par barnevogne eller klapvogne (højest 3) 
- men så er det også sagt.

Det er ikke beregnet til oplagring af møbler - derfor skal den madras der står i skuret og 
som i øvrigt har stået der temmelig længe - øjeblikkelig fjernes. Hvis den ikke er fjernet 
inden næste "STOR-SKRALD" vil den blive sat til "STOR-SKRALD" af bestyrelsen.

Nytårskur (i gamle dage kaldte vi det julefrokost)...

Til slut et ØV fra bestyrelsen...
Det er en skam at der nogle beboere der ikke mener at de behøver at overholde for-
eningens vedtægter. 

Vedtægterne er besluttet i fællesskab og enstemmigt - på vores generalforsamling 
- det er vores "Grundlov" og derfor skal vedtægterne overholdes af alle Andelsforenin-
gen Hampelands medlemmer - OG DET GÆLDER ALLE.


