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Hampenyt
Ansvarshavende:

Ole Garder
Hampelandvej 30

3650 Ølstykke
47 10 06 03

Det er bestyrelsen meget 
magtpåliggende at gøre 
opmærksom på at den enkelte 
andelshaver har ansvar for at 
der bliver fyldt vand på fyret 
så det ikke er årsagen til at de 
går i stykker. Hvis det viser 
sig at nedbrud på et gasfyr 
skyldes manglende vand - 
dækker forsikringen ikke, 
det vil derfor være andelsha-
veren der selv kommer til at 
betale for evt. reperation. 

Ole Garder, nr. 30

Regnskab og
håndværkerkontakt

Når nu vi går igang med 
energimærkningen, skal der 
samles oplysninger om sidste 
års gasforbrug for hvert hus.
Der vil her i maj blive sendt et 
skema ud som skal udfyldes 
og aflevers til Lillian Heidel-
bach i Kbhv. nr 19 A.

Energimærkningen

Lamperne på skurerne er de 
enkelte andelshaveres ansvar - 
og der skal være lys i dem. 
Der hvor der er sammenbyg-
get 2 skure må man deles om 
det - men lys skal der være.

KONTAKTPERSONER

Det grønne udvalg
Nina Koch, nr. 36 
Lilian Heidelbach, Kbhv. 19a

Lys på stierne og 
alm. gasfyrsservice

Ole Laursen, nr. 20

Christian Schleisner, Kbhv. 20a

Gasfyrs- og andre 
tekniske problemer

Julen er overstået 
- nytår og påske med - 

så...

Nu er det endelig

Forår

Her er den nye bestyrelse der blev valgt på 
generalforsamlingen den 27. april 2010.

Formand: ..................... Ole Garder, nr. 30

Næstformand: ............. Henrik H. Pedersen, nr. 40

Bestyrelsesmedlem: .... Ole Laursen, nr. 20

Bestyrelsesmedlem: .... Lillian Heidelbach, Kbhv. 19 A

Bestyrelsesmedlem: .... Christian Schleisner, Kbhv. 20 A

AKTIVITETER

Det blev på generalforsam-
lingen  den 29. april 2003 
vedtaget at de fælles havedage 
afholdes på følgende datoer:

Forår: Den anden lørdag 
i maj - som i 2010 falder 
på den  8. maj. (Haveda-
gen blev afviklet med stor 
tilslutning og højt humør - 
trods vejret.

Efterår: Den anden lørdag 
i september - som i 2010 
falder på den 11. september.

Som vedtaget på generalfor-
samlingen den 27. apr. 2010, 
blev det besluttet at det koster 
kr. 500,- hvis man ikke delta-
ger. 14 dage før opsætter Ha-
veudvalget en liste over hvilke 
opgaver man som alternativ 
til de 500,- kr. kan lave inden 
den ordinære havedag.

Fælles havdage i 2010

Lillian Heidelbach, Kbhv. 19a

Festudvalg
Sacha Garder, nr. 26 
Sonja Tzanavaras, Kbhv. 19a

UDVALG

Avis- og flaskecon-
tainer samt skrald
Henrik H. Pedersen, nr. 40

a A


