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NYHEDSBREV NR. 38 
N/F FASTE BATTERI 

april 2018 
 

Forårsbebuderne sanglærken 
 

 
 

og viben 
 

 
  
 

 
Blev observeret på Bornholm i begyndelsen af marts måned.  

Foråret var kommet!  
Sommeren stod for døren! 

Jeaah! Endelig!  
Så gik der lidt tid…. 

Det blev koldt koldt koldt igen.  
Og så daffede de fjerbeklædte forårsbebudere fandme sydpå 

igen! 
Fordi de kunne ….  

Og havde det frie valg 
 

-og det er såre sandt.  
Vi andre må nøjes med en enkelt fjer på og blive hér i 

kulden. 
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Det skal dog ikke afholde os fra, at udsende et nyhedsbrev, i 
stærk forvisning om den kommende, solbeskinnede varme 

med bare tæer i græs eller klipklapper! 
 

Vi har netop overstået en rimelig velafviklet 
Generalforsamling.  

 
Emnet ”Økonomi og regnskab” udgik af behandling, da bestyrtelsen ikke rettidigt 
havde udsendt indkaldelse – med dertil hørende, behørigt revideret regnskab!  
Bedre held næste gang, på den ekstraordinære Generalforsamling, planlagt til 
den 3. Juni. Vi håber på massivt fremmøde, så bestyrelsen kan modtage de 
vanlige tæsk og taksigelser i blandet forvirring! Må Gud være os nådig. Det skal 
nok blive godt! 

 
Vi fik dog etableret en ny bestyrelse. Hermed 

konstitueringen til jeres velbehagelige orientering: 

Max Som fortsat stålsat formand. Energisk ansvarsfuld for båltaler, brandtaler, 
reprimander, ros, ris og velmente opfordringer. Køb/salg af haver. Nøgler. Afbud 
til fællesarbejde, flagdage og kontakt med DKF. Gammel, dreven rotte i faget. 
Kan fanges på tlf:4020 9306 eller mailto:maxblomster@kabelmail.dk 
 
Christian ny som kassemester med dertil hørende styring af foreningens 
kollosale pengetank. Selvstændig erhvervsdrivende uden konkurser bag sig! – så 
vidt vides.. 
 
Søren som sekretær, med ansvar for referater, hjemmeside, medlemsliste, 
venteliste, arkiv, kalender, nyhedsbrev, mailsystem og andre tosserier. Skriver 
som en kværulantisk, ordbling, brækket arm. 
 
Birte som ”ûberhausfrau”. Tager sig af udlejning/tjek af fælleshus, hérunder 
udlevering af nøgle samt morgenmad til fællesarrangementer. Gammel i gårde, 
og ved alt! … som i … ALT!  
 
Charlie fortsætter ufortrødent som allestedsværende, kærligt tumultarisk 
altmuligmand med ansvar for bl.a. øl/vand/vin, containere, kloaktømning, 
nødhjælp, rabatindkøb, diverse festivitas og Rock´n roll pølsecykel. Skal du have 
ny svigermor? Kontakt Charlie!  
 
Nikolaj fortsætter den tætte relation med rotterne samt udarbejdelsen af den 
årlige sommerplan for græsslåning af fællesarealet. BEMÆRK! Der er anslået 
omkring 10 millioner rotter i Danmark! Vær venlig ved Nikolaj, ellers finder han 
måske andre allierede ….  
 
Kasia kaster sig ind som ny i bestyrelsen og griber små til middelstore,  
fritsvævende bolde. Vi fornemmer en særdeles solid og kreativ baghånd! 
 
Vi håber på det bedste. Vi klør på. For at gøre vores bedste. Hvor er mor?!  
 

Og nu! Diverse nyheder, opfordringer og info: 
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Køkkencontaineren 

Den er fuld!  
Af alt muligt skrammel, som absolut ikke har noget med køkkenaffald at gøre! 
Derfor afviser ABAK at tømme den. Indholdet skal være sorteret! Vi arbejder på 
en løsning. Gab gab …  
Køkkencontaineren er KUN TIL KØKKENAFFALD!  
Som i madrester, brugt engangsservice, bleer og lignende. Dét der lugter!  
Ikke til tomme øldåser eller andet, ikke kompostérbart materiale.  
Vi henviser til NYHEDSBREV NR. 36 som findes på hjemmesiden. Dér er udførlige 
instrukser om brug af containerne. http://fastebatteri.dk/nyhedsbreve 
 

Fællesarbejde 
Er som bekendt d. 27. Maj.  
Mød op til hygligt samvær eller HUSK at melde fra via hjemmesiden, hvis du ikke 
kan deltage. http://fastebatteri.dk/faellesarbejde 
Der er mange planlagte projekter.  
Vi tænker på: 
Sikkerhedstjek af gyngerne 
Trimning af børne-pile-helvedet på fællesarealet 
Tjek af trillebøre 
Nyt sand i sandkassen (hent sand NU hvis du kan bruge noget) 
Udendørs borde/bænke tjekkes for løse skruer og søm 
Optælling/tjek af sevice i fælleshus 
Nye skabe i køkken/toiletter 
Knager på toiletter 
Lugning på fællesarealer 
Tilmelding til græsklipning af fællesareal i sommerhalvåret. (Nikolaj går rundt 
med listen) 
Og andre, hyggelige ting og sager …  
 

Akustikken i fælleshuset 
Har altid været en udfordring.  
Det er som et badeværelse, og lyden vælter rundt i en stor, ulidelig pærevælling. 
Ikke til at holde ud i længden.  
Forsøgsvis ophænges der snart nogle ”absorbenter” i loftet, for på denne måde at 
kunne afsøge en mulig løsning på problemet. Forsøgsordningen er ikke den 
endelige i sin udformning. Der er tale om sorte ”måtter”. De er ikke specielt 
kønne at se på, men de er velegnede (og lånte) til at kunne finde ud af, om 
denne teknik kunne være en løsning. Hvis det viser sig, at metoden virker, finder 
vi på en tilsvarende – og pænere, endelig udformning.  
 

Menneskets bedste ven 
Stærkt udfordret af remotekontrol, mobiltelefon, opvaskemaskine og tilbudsaviser 
er HUNDEN stadig en sikker vinder som vores bedste kammerat på 
bagsmækken.  
Der er stadig flere eksempler på dette faktum i haveforeningen. Bestyrelsen vil i 
denne forbindelse gerne UNDERSTREGE at almindelig Dansk lovgivning også 
gælder på vores område.  Hunden skal med andre ord føres i snor! Altid!  
Det er ikke alle, der har det uproblematisk med en løs, ukendt hund i nærheden.  
Og hvis Fido skulle trænge til at erlægge en gennemtygget sutsko, vandekande 
eller hvad, den nu har fået igennem tarmsystemet – SÅ SAML DEN OP! 
Kan man holde kræet løsgående inden for eget havelod, er det ok.  
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Græsslåmaskine 
Heftigt debatteret emne på generalforsamlingen….  
Det forholder sig nu således: 
Græsslåmaskine til fællesarealet 
Der er blevet indkøbt en ny maskine! Den står i den røde, aflåste container – kun 
til brug på fællesarealet. Den er selvkørende, med elstart og skulle efter sigende 
være toplækker. Har du tjansen til at slå græsset – så kontakt en af 
bestyrelsesmedlemmerne og du får dyret udleveret til fornøjeligt brug.  
Fælles maskiner 
Befinder sig fortsat i den grønne container til fri afbenyttelse. 
Der er måske benzin. Hvis ikke – så køb noget. De er måske i stykker – så 
reparér dem. Det gælder for os alle. Benzinindkøb kan refunderes hos kassereren 
mod en kassebon. Til info er benzinudgiften pr. Have ca. 5-10kr. årligt.  
Det er til at overkomme. Der står dunke i containeren.  
 

Nye kaffe/thekrus til fælleshuset 
Nu kan det være nok med de små, mormoragtige kaffekopper med tilhørende, 
lille fesen underkop!  
Må vi bede om et ordentligt krus med plads til en ordentlig koptårtheellerkarf!  
Vi undersøger markedet for en god, fornuftig model så havefolket kan nyde en 
god kop i passende mængde og i ordentlig emballage.  
Så kan det godt være, at vi må indhandle en ekstra kaffemaskine, og så gør vi 
det! En velvoksen thekande er også på listen.  
Skulle der være nogle, som stadig foretrækker de små hvide kopper, forbliver de 
ind til videre på matriklen.  
I den forbindelse planlægger vi en optælling/opdatering af hele servicet i 
fælleshuset med henblik på en total kapacitet til 60 personer.  
 

Nye stole til fælleshuset 
De eksisterende stole er desværre et forhastet fejlindkøb. Det har vi måttet 
erkende efter talrige forsøg med at udbedre, reparere og vedligeholde dem.  
De er simpelthen for dårlige, spinkle – billige. Og så larmer de, når de bliver 
flyttet rundt.  
Så vi kikker efter nogle, som har en ”blød, solid fod” – som ikke larmer.  
Og som naturligvis er solide og behagelige at sidde i.  
 

Til sidst! 
Bemærk at området skal være offentligt tilgængeligt mellem kl. 08-20. Det er 
forudsætningen for, at vi kan leje jorden af kommunen.  
Men vær så venlig at huske, at efter kl. 20 skal du låse hovedlågen efter dig.  
 
De bedste hilsner med ønsker om en fortrinlig sommersæson 
 

Bestyrelsen 
 

 


