21.06.08 Nyhedsbrev Faste Batteri
Kære Alle
Snedkeren fik sin kasse tilbage! Hvor blev han kisteglad! – For sin
kasse...
Motortrillebør
Den kom tilbage fra doktoren og diagnosen er entydig:
Den bliver kørt vedholdende med choker! Derfor kokser den til i
luftfilter og tændrør.
Der er nu sat en lille, ekstra etikette på børen om at gashåndtaget
skal trækkes lidt tilbage efter start.
DETTE SKAL TAGES FOR PÅLYDENDE!!!
-Hvis der skulle være nogen skolelærere med udvidet
voksenpædagogisk eksamen iblandt læserne, må de gerne
komme med et bud på den ultimative instruktion.
Trods udførlig påtrykt information på maskinen viser det sig, at det
ikke er nok....
Anyway, herefter endnu et forsøg på konstruktiv instruktion:
VED KOLD START:
skub gashåndtaget helt frem. Derved får motoren ekstra fed
benzinblanding. (choker).
(ved varm start er det ikke nødvendigt med fuld gas. –ganske som
i folkevognen...)
NÅR MOTOREN ER STARTET:
SKAL gashåndtaget trækkes lidt tilbage.
Man må altså IKKE køre med maskinen på fuld gas. Den kører i
øvrigt glimrende og hurtigt på lavere gas.
Der er desværre flere, der ikke kan finde ud af at læse
instruktionen på maskinen, så hermed en fælles opfordring til
ALLE om at være opmærksomme på, hvis der er aspiranter til
stavepladen, der tøffer rundt for fuld gas. Hjælp med til at gøre
opmærksom på den rette betjening, please.... Så slipper vi for
yderligere besøg hos doktormotorbør.
Jeg har sendt problematikken videre til konstruktøren. I håb om at
den fremtidige version tager forbehold for betjening af 68
forskellige mennesker!.
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Da det er undertegnede der tager sig af doktorbesøg og anden
service af maskinen, forstår i forhåbentligt min ivrighed...
nok om det.
Hegnshøjder inde i haveforeningen.
Der har været forskellige forespørgelser i denne forbindelse.
Bestyrelsen er kommet frem til følgende retningslinier, som følger
kutyme og tradition, ligesom det osse følger afstukne regler i vores
vedtægter.
Hegnshøjde omkring hus/terasse/gårdmiljø max. 180cm
I skel v. øvrige haveområde (forhave) max100cm.
Ud mod containerområde max180cm
Ud mod fællesareal (legeplads) max180cm
Bagside hus mod tilstødende have max180cm
Overskriften er, at vi ikke synes at det er i fælles interesse at vi
bygger små rockerborge. Således tvinger vi altså jer allesammen
til at deltage en anelse i fællesskabet på tværs over adskillelsen på
100cm ved fælles skel. Dette er har i øvrigt været kutyme i en
årrække. –Skik og brug, med andre ord.
Slut med dumpning af affald i det gamle haveområde
Rydningsentreprisen er ved at være afsluttet og der må derfor
IKKE dumpes mere affald i området.
Vi kommer til at betale dyrt for oprydningen, så derfor må vi
herefter selv finde ud af at komme af med diverse skrot og
skrammel. Indtil metalcontaineren (for de nye: en indhegning,
primært til metal, malerrester, glas o.a.) bliver reetableret må i
altså f.eks. aflevere affaldet på genbrugspladser eller ”gemme” det
til senere aflevering.
De bedste hilsner
På bestyrelsens vegne
søren
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