21.05.08
NYHEDSBREV
FASTE BATTERI
ALLERFØRST VARMT VELKOMMEN TIL DE NYE HAVEEJERE!!
Som var låget taget af en spand med græshopper, myldrede det frem med
fortagsomme, energiske og virkelystne nybyggere i den forløbne uge. Huse er
skudt op af jorden, som var de gødet af fanden selv, og planter og jord er blevet
flyttet rundt på, og placeret på ny.
Ingen tvivl om, at det er en lykkelig løsning på projekt ”flytningen af Faste
Batteri” der på denne måde har udmøntet sig.
-Og en uforbeholden tak til Guderne, for det gode vejr!
Deadline
HUSK! –selvom i sikkert er ganske godt klar over det.....
søndag d. 8. juni er deadline for afsluttet flytning.
Mandag d. 9. rykker tonstunge gravemaskiner, bulldozere, antiterrorkorps og andet
sværindustri ind på det gamle område og pulveriserer alt tilbageblivende.
ENDVIDERE skal man være opmærksom på, at ”flyttekranen” går i gang i
kommende week-end og vil dermed ”møfle rundt” i det gamle område. SÅ hvis man
har noget af særlig værdi skal man få det i sikkerhed NU!
Og så har vi fået en overraskelse..
Det viser sig, at vores fælles efterladenskaber ikke er helt billige at skaffe sig af med.
Når vi trækker i snoren på toiletterne, løber kalorius ikke ud i den offentlige kloak,
men ned i en tank. Det har vi vidst hele tiden.
Tanken skal så tømmes med jævne mellemrum.
Men vi har ikke været klar over, hvad det egentlig koster at få tømt tanken.
Og vi har slet ikke været klar over, hvad det koster at få tømt tanken i week-enden,
uden for normal arbejdstid.
Tanketomt, måske... hø hø.. men sådan ligger landet:
Der er en alarm knyttet til anlægget. Den sidder i fælleshuset, uden for toiletterne, og
den larmer ganske infernalsk når den mener, at nu må grænsen være nået.
Det er af allerhøjeste vigtighed, at man IKKE slår alarmen fra, UDEN at informere
bestyrelsen om dette.
-Således vil vi kunne rekvirere en slamsuger inden for normal arbejdstid, for at få
plads til yderligere udfoldelser på brættet.
Regner man på udgiften for tømning af tanken får vi følgende resultat:
For nuværende koster 1 træk i snoren på toilettet CA. 5 KR!!
Week-end tømning er dobbelt takst. !!
Der er ikke nogen tvivl om, at dette vil få indflydelse på den fremtidige leje af
fælleshuset. Mere om dette i senere nyhedsbrev.
OG vi gør selvfølgeligt en indsats, for at finde den billigste løsning.

Nye havenumre i Dollarstreet
For ikke at gøre forvirringen total, fastholder vi de udstukne numre i de nye haver.
Til gengæld betyder det, at Dollarstreet skal ha nye numre.
ALTSÅ:
Katja, tidligere nr. 50, hjørnegrund v. fælleshus starter med nr. 53.
Derefter ned mod ”laden”, således at Connie, tidl. nr. 43 har nr. 60
Og så tilbage på den anden side, begyndende med Kim, nr. 61
Og slutter med Maria-Christina nr. 68.
Trillebøre og andre, fælles redskaber.
SKAL sættes tilbage v. container efter endt brug!.
Allerede nu mangler der en nyindkøbt trillebør....???
HUSK AT LÅSE LÅGERNE efter dig, om aftenen.. Hellere en gang for meget end
for lidt. Der ligger mange, let tilgængelige værdier rundt omkring i området.
De bedste hilsner
På bestyrelsens vegne
Søren

