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Hampenyt
Ansvarshavende:

Ole Garder
Hampelandvej 30

3650 Ølstykke
47 10 06 03

Det er bestyrelsen meget magt-
påliggende 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 - dæk-
ker forsikringen ikke, det vil 
derfor være andelshaveren der 
selv kommer til at betale for evt. 
reparation. 

Ole Garder, nr. 30...
Administration, øko-
nomi samt håndvær-
kerkontakt

Deltager bl.a. i haveudvalget.
Diverse

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

KONTAKTPERSONER

Lys på fællesarealer 
og spot på parkering.

Klaus Munkø, Kbhv. 20a 
Gasfyrs- og andre 
tekniske problemer

Bestyrelsen består af:
Formand: ..................... Ole Garder, nr. 30
Bestyrelsesmedlem: .... Ole Laursen, nr. 22
Bestyrelsesmedlem: .... Flemming Zent, nr. 20
Bestyrelsesmedlem: .... Klaus Munkø, Kbhv. 20 A
Bestyrelsesmedlem: .... Lillian Heidelbach, Kbhv. 19 A

AKTIVITETER

Forår: Den anden lørdag i juni - 
som i 2013 er den 8. juni.

Som vedtaget på generalforsam-
lingen den 30 apr. 2010, blev det 
besluttet at det koster kr. 500,- 
hvis man ikke deltager. 

Hvis man ønsker at lave et stykke 
havearbejde - men ikke kan 
komme på selve havedagen, skal 
man henvende sig til Haveudval-
get og aftale hvilken opgave der 
kan udføres inden havedagen. 

Der vil blive sat opslag op på 
cykelskuret en uge inden have-
dagen med opgaverne.

Der er fælles havedag 
lørdag den 8. juni

Lillian Heidelbach, Kbhv. 19a

UDVALG

Avis- og flaskecontai-
ner samt skrald

Flemming Zent, nr. 20...

(Dette er en genudsendelse men...  
det gør den ikke mindre rigtig.)

DET KAN VÆRE SVÆRT AT VÆRE I EN BESTYRELSE

Hvis man er venlig er man for familiær
Hvis man er alvorlig, er man et surt opstød

Hvis man er ung, ved man ikke noget som helst
Hvis man er gammel, er man en mosgroet olding

Hvis man drikker, er man en sut
Hvis man ikke gør det, er man en hængemule

Hvis man vil have love og regler overholdt, er man et pernittengryn
Hvis man ikke gør det, er man sløset

Hvis man holder øje med tingene, er man spion
Hvis man ikke gør det, er man ligegyldig og efterladende

Man skal være:
• Tålmodig som en engel.
• Tykhudet som en flodhest.
• Snu som en ræv.
• Modig som en løve.
• Blind som en muldvarp.
• Tavs som graven.

Kort sagt:
• Man skal vide alt, - se alt.
• Intet sige - men alligevel klare alt.

Det er en selvfølge:
• At man altid arbejder gratis udfra et idealistisk synspunkt.
• At man ikke skal vente tak, hvis man har giort noget godt.
• At det jo kun er en pligt.
• At man får skældud hvis bare en lille ting går galt.

Men alligevel:

MAN LADER SIG VÆLGE
OG TAGER EN PERIODE MERE.

Glem ikke egne haver 
og forhaver - særligt ved 
hække (som hos nogen 
er fyldt med tidsler).

Det grønne udvalg
Karen Laursen, nr. 22 
Niels-Ole Holm Petersen nr. 40
Lilian Heidelbach, Kbhv. 19a

Festudvalg
Linda Bak, nr. 14 
Beth Vain, nr. 44

Indhenter også tilbud på 
vedligeholdelse af fællesarealer - 
bestyrelsen vælger leverandøren

Ole Laursen, nr. 22...

EFTERLYSNING
Nina Koch i nr. 36 efterlyser fliser - magen til dem der oprindelig 
sad på væggen i badeværelserne.

Hvis en eller anden af vores andelshavere skulle have sådan et par 
stykker liggende vil Nina blive meget glad.

Bestyrelsen.

En iskold vinter bliver nu
afløst af et lunt forår
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