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NYHEDSBREV NR.19 JUNI 2010 
NF/ FASTE BATTERI 

 
 
Tja – som det står skrevet, hvis der skulle være nogen der stadig 
er i tvivl – så er vi altså midt i juni måned.  
Dagstemperaturen ligger stadig i underkanten af 20 grader men 
især natten byder på temperaturer helt ned til omkr. 5 grader!!!!  
Agurkerne har det ikke så godt i drivhuset ...  
Dræbersneglen er her stadig – men den er godt nok et sølle pjok i 
forhold til tidligere tiders svulmende, altfortærende horder.  
Den solide vinter har med andre ord gjort det af med de fleste af 
bæsterne, men omvendt ligger det lidt tungt med at komme rigtigt i 
gang med varmen igen.  
Men hvem ved. Kan hænde, at vi pludseligt står med tropehede og 
gisper efter vejret. –Så gem stråhatten indtil videre!  
 
Hermed lidt nyt fra bestyrelsen: 
 

EKSPLOSIONSFARE! 
 
-Det skulle vel være en overskrift, der kunne fremme læselysten ....  
Det handler i al sin enkelthed om, at vi har fået information om 
følgende: 
HVIS man har mere end 1 flaske gas (af de almindelige 9kg af 
slagsen) stående i sit hus SKAL huset afmærkes med en gul 
advarselstrekant.  
I modsat fald dækker forsikring ikke – i tilfælde af brand.  
Og brandvæsnet er sikkert heller ikke henrykte ...  
HVIS man har flasker i sit hus i det hele taget – SKAL de stå op. 
De må ikke ligge ned.  
Gasflasker er udstyret med en såkaldt ”tryksikrings-ventil” som 
sikrer at der ikke kan opstå overtryk i flasken. –Hvis der kommer 
for meget tryk lukker ventilen automatisk trykket ud.  
Men hvis flasken ligger ned – virker denne ventil IKKE.  
Hvilket resulterer i – i tilfælde af brand, hvor heden opvarmer 
flasken og giver ekstra tryk – at skidtet eksploderer!  
I stedet for, bare at fise den af – i al fredsommelighed ...  
Så ved i det!  
Det skal tilføjes at containeren i nærmeste fremtid vil blive udstyret 
med en advarselstrekant – og vi undersøger mulighederne for 
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yderligere trekanter til dem, der skulle være i besiddelse af mere 
end 1 flaske i huset – og derfor måske gerne vil opfylde deres 
eventuelle forsikringsbetingelser.  
Henvendelse til Charlie.  
 

AFFALDSORDNINGEN 
 

Det blev i forrige nyhedsbrev beskrevet, hvordan vi kommer til at 
skulle gebærde os fremover.  
Hermed en præcisering. 
Det lille træ-indelukke, hvor vi tidligere anbragte metalskrot m.m. er 
nu til haveaffald.  
Den lukkede container er til andet affald.  
Kemi og andet giftigt stads bedes ind til videre bortskaffes ved 
egen hjælp.  
 
HAVEAFFALD: 
Defineret som det, som i ikke selv kan kompostere i jeres egen 
(obligatoriske) kompost. Det kan f.eks. være grene, hækafklip eller 
store mængder af afklippede stauder.  
-Altså IKKE almindeligt luge-ukrudt-snulder-skvalderkål-med 
jordrester.  
Det må IKKE være emballeret i poser/sække af nogen art.  
Det er IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER TILLADT at 
hælde jord i hverken den ene eller den anden container/indelukke. 
Vi opfordrer hermed dem, der allerede har lagt jord i haveaffalds 
– indelukket (hvad fanden skal den hedde?) til at fjerne det igen.   
Det koster uforholdsmæssigt meget at få det fjernet, da jord i 
haveaffald betyder en væsentlig højere bortskaffelses-afgift.  
Læg det i stedet ned på højen på fællesarealet. Den kan sagtens 
blive højere – til glæde for ungerne. (og plasterproducenterne .. he 
he .. ) 
 
ANDET AFFALD: 
I metalcontaineren. –Den lukkede. Heri kan kommes 
husholdningsaffald, knækkede river, gamle brædder, skæve søm, 
pap, papir, den sammenbrasede stol, glas, tom emballage i det 
hele taget (undtaget kemi!) men gør jer den lille anstrengelse at 
presse papkassen sammen så den ikke fylder så meget. Vi betaler 
ikke bare pr. vægt ....-Men osse både pr. tømning! (kørsel er dyrt!) 
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SCT. HANS FEST I HAVEN 

 
”Udvalget til fremme af socialt samvær” (herefter kaldet UFSS) 
arbejder ihærdigt på en god aften i haven. Det ligger fast at der i år 
ikke bliver noget bål på havnen, så vi forventer et rimeligt stærkt 
fremmøde til vores alternativ. Der bliver ikke tale om det store, 
blussende vikingebål, da brandvæsen, skov og naturstyrelsen og 
andre instanser kraftigt modsætter sig dette, så i stedet futter vi en 
lille heks af i et hyggeligt bål, der i øvrigt egner sig glimrende til 
snobrød ...  
Der bliver etableret en fællesgrill –og i opfordres til selv at tage 
med, hvad i vil drikke og putte på grillen. Salg af øl/vin/vand i øvrigt 
til sædvanligt rimelige priser 
UFSS pønser på lege, konkurrencer og andet godt for børn og 
voksne i løbet af aftenen. Mød op!  
 

FÆLLESHUS SOM FÆLLESHUS 
 

I forbindelse med Sct.Hans har bestyrelsen besluttet at åbne 
fælleshuset for benyttelse. F.eks. hvis det nu – til en afveksling – 
skulle regne eller sne eller noget.  
Rengøringen efter denne benyttelse vil vi betale os fra, således at 
det ikke er enkeltpersoner der kommer til at hænge på den.  
Denne ordning kommer til at gælde 2 gange årligt.  
Til Sct. Hans og til sommerfesten.  
 

PRÆMIEHAVER 
 

-Er udvalgt! .. Men ifølge regler og vedtægter og andet 
ordensreglement må vi vente med at offentliggøre dem, indtil at 
kolonihaveforbundet har godkendt valget .... Tag lige dén ! ...  
 

VÆKSTMULD4 
 

Dém, der har hentet muld fra bunken fra fællesarbejdet bedes 
betale Pierre – han går rundt med hatten i nærmeste fremtid.  
 
Det var vist ordene- for nu.  Go sommer!  
bedste hilsner 
bestyrelsen. 


