07.07.08 Nyhedsbrev Faste Batteri
Bål og brand og tosser på hærg.
Som i nok alle ved, har vi haft besøg af nogle forvirrede stakler,
der ikke ved bedre end at gøre andre andre fortræd.
Det er i særdeleshed gået ud over Lena (have 52), som har fået sit
nye hus brændt af.
Lena har, trods nedturen over at få ødelagt sin lille, spirende
havelod, besluttet sig for at fortsætte i haveforeningen.
-På med vanten, med andre ord, selvom den sikkert føles
temmelig tung.
Bestyrelsen har i den anledning besluttet at forsøge at give en
løftende håndsrækning.
For det første vil vi opfordre til at hjælpe økonomisk.
Lena er (var) ikke forsikret.
Foreningens kontonummer er tilgængeligt for indbetalinger til
støtte for et nyt hus til Lena.
Kontonummeret er: Reg. nr. 1551 kontonr. 0001065165
Husk at mærke indbetalingen ”Lena”.
Om man overhovedet vil deltage i denne støtteording er
selvfølgeligt fuldstændigt frivilligt, ligesom beløbets størrelse
osse er op til den enkelte.
Hvis i foretrækker at yde støtte på anden måde, står bestyrelsen
gerne til rådighed for formidling af denne.
For det andet har vi besluttet at vi sørger for bortskaffelse af det
nedbrændte hus. Harry (have 56) har tilbudt sin hjælp i denne
forbindelse, da han har kontakten til containermanden.
For det tredie opfordrer vi hermed alle handlekraftige til at deltage i
et arbejdshold som skal nedrive bålresterne og lægge det klar til
afhentning på havelod nr. 49. Arbejdet finder sted lørdag d. 12.juli,
kl. 11, da teknisk afdeling fra brandmyndighederne og
indboforsikringen først da har beset stedet. Kontaktperson er
Christian (have 3) som gerne modtager evt. tilmeldinger på
tlf: 4427 0777, eller: 5190 0113, eller mail:
frandsen76@yahoo.dk

1

Foruden dette undersøger vi i øjeblikket mulighederne for at kunne
beskytte området mod yderligere, fremtidig hærg.
Pigtråd er på tale, men der hersker tvivl om dens præventive
virkning, ligesom vi tvivler på, at vi har myndighedernes
velsignelse til at opsætte det. Og dem har vi, som bekendt, i
forvejen en uafklaret diskussion med, om det omgivende hegn.
Ydermere er der flere, der opfatter det som et stærkt negativt
signal til omgivelserne, hvis vi er omgivet af pigtråd.
Hundevagt er ved at blive tjekket, men det er efter alt at dømme en
bekostelig affære, ligesom det indeholder nogle voldsomme
konsekvenser for vores eget brug af arealet efter solnedgang.
Rundering af vagtselskab er osse ved at blive undersøgt.
Kameraovervågning er en mulighed, men bekostelig og
omstændig.
Bevægelsesfølsomme lamper, der tænder automatisk har en
virkning, indtil ”man” finder ud af, hvor de ikke er installeret. Og vi
kan ikke overskue at montere et sådant system hele vejen rundt
om foreningen.
Mulighederne er mange og spørgsmålet er, hvorvidt de forskellige
løsninger i længden vil kunne afværge fremtidige, potientielle
hærværksmænd, tyve og brandstiftere.
Men vi må under alle omstændigheder forholde os til mulige
løsninger.
M.h.t. forsikring, er formanden i kontakt med en fagmand med
henblik på at få noget tilbud på gruppeforsikring, fællesforsikring
og/eller enkeltforsikringer, tegnet i samme selskab til en billig
penge. I hører nærmere.
De bedste hilsner
På bestyrelsens vegne
søren
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