Faste Batteri

Nyhedsbrev nr. 48 Juni 2020
Sommeren er over os. Det er havesæson. Og der er aktivitet og liv i
haverne. Og lystigt samvær hen over hækken.
Endnu engang må man prise sig lykkelig, ved at råde over en lille, grøn
og central plet, midt i København.
Kort nyt:
FÆLLESARBEJDE
Blot en ekstra reminder om på søndag, d. 21. Juni, hvor vi inviterer til
deltagelse i forskellige projekter, som tidligere beskrevet i mail.
Det er som sagt frivilligt, om end værdsat, om man vil deltage.
Morgenkaffe m. Blødt brød fra kl. 09:30.
Vel mødt!
TOILETTER
Er nu blevet udstyret med toiletpapir, håndpapir, sæbe og papirkurv.
Om inden længe kommer der også en ”sprittomat” ind ad døren, som
ligeledes bliver installeret på lokaliteten.

SCT.HANS
Oprindeligt aflyst pga. Corona – men nu genopstået i en beskeden form!
Vi sørger for en veltændt grill – et lille, fint bål – en båltale – og en heks!
Deltagere skal selv medbringe mad, bestik, vin, øl, vand …
Kort sagt: Alt, hvad i vil konsumere, og hjælpemidler til dette.
Fælleshuset vil IKKE være åbent.
Tirsdag d. 23. Juni
Grillen vil være klar til brug kl. 18
Bålet tændes efter båltale kl. 19:30
RYGTER OG ROTTER
Der verserer rygter og historier i havegangene om, at jordhøjen på
fællesarealet angiveligt skulle være PUMPET med rottegift, i så store
mængder, at det er livsfarligt at lege på den – samt at giften er sivet ud i
åen.
Dette er IKKE tilfældet! Vi har været i opklarende kontakt med
rottemanden, og historien beror på en misforståelse, opstået i en
samtale mellem ham og nogle havemedlemmer.
Man kan derfor godt færdes på højen.
Decideret gravearbejde skal man indtil videre lade være med. Der ligger
sandsynligvis døde rotter inde i højen.
Åen skal man under alle omstændigheder holde sig fra. Det er
stillestående vand – og man kan ikke afvise tilstedeværelsen af diverse,
fæle bakterier.
INFORMATION FRA KASSEREREN:
Et medlem har udtrykt bekymring omkring økonomien i den nye affaldsordning.
Så vi iler til med oplysning. Det skulle vi naturligvis have gjort i første
skrivelse. Det var en tanketorsk, som vi beklager.
Selve driften af affaldsordningen bliver, som udgangspunkt, billigere
end vores nuværende ordning.
”Som udgangspunkt” dækker over, at vi på længere sigt måske er nødt
til at håndtere det komposterbare affald, som for nuværende ender i
"småt brændbart" (den blå container) i stedet for at lande i vores
kompostbeholdere i egen have.

Når vi udelukkende ser på de nuværende udgifter til affaldshåndtering
holdt op imod den nye affaldsordning, så er der tale om en besparelse
med den nye ordning. Ikke en formue, men nogle tusinde kroner om
året.
Etableringsudgfterne til den nye affaldsordning er:
Fliser:
kr. 3.920,Grus:
kr. 600,Brædder: kr. 2.000,Stolper: kr. 760,Skruer: kr. 400,I alt:
kr. 7.680,Så der er tale om et projekt, som ikke indebærer stigning i haveleje
hverken nu eller på sigt, og som ikke kræver optagelse af lån.
Et projekt som i etableringsfasen godt nok gør et lille indhug i
foreningens formue på 1,38%, men som på sigt sparer os for penge.
Vi håber I føler jer oplyst med dette, og ellers er vi til at få fat i, for
yderligere spørgsmål.
GENERALFORSAMLING 2020
Vi håber på, at kunne afholde GF 20 omkring medio August.
HERMED ØNSKER VI JER ALLE EN DEJLIG SOMMER!
bestyrelsen

