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I det herrens år 2021
For få timer siden skinnede solen.
I skrivende stund sner det.
Lidt før da haglede det.
Om et øjeblik skinner solen igen.
Og så fortsætter rumlen sikkert atter en gang eller to.
Det er forår! Typisk, Dansk forår, hvor dagene skiftes mellem at være
solfyldte og lune til at være iskolde med fælt, blæsende snebyger!
Vi sætter vores ydmyge lid til en snarlig, stabil opadstigende kurve i
temperaturen.
Og så kan det ellers nok være …..
Endnu en sæson står for døren.
Ud og få jord, regnorme og dræbersnegle under neglen!
Vi er naturens herskere! ….
Og så til nyhederne. Der er en del.

Affald

Den 8. april får vi nye beholdere til affaldssortering, og den store, blå
container bliver henvist til andre, affældige fangersteder. En god, stabil,
halvgusten kammerat har den dog været igennem årene. Tak for det.
Vi får beholdere til Bio Plast Rest Farligt Pap og Metal Medtager vi
haveaffald, skal vi altså sortere i foreløbig 7 fraktioner.
Det er vigtigt, at du som bruger af affaldsordningen lige sætter dig ind i,
hvordan den benyttes. Please … Ellers går det op i stråhat og solbriller.
Ovenstående, blå links fører dig til viden omkring de enkelte fraktioner,
og der vil også være information at hente på skiltningen i
affaldsområdet.
Din belevne bestyrelse er dig også meget gerne behjælpelig. Er du i
tvivl, så spørg, så guider vi. Det kan hænde, du ikke altid vil synes om
svaret, for samtidig med at vi nu prøver efter bedste evne, at være
ansvarsfulde i affaldsøjemed, kommer der nu nogle ret klare
begrænsninger for, hvad du kan skille dig af med i foreningen.
Storskrald er nu foreløbig dit eget ansvar. Du skal selv bortskaffe
storskrald fra foreningen og det må ikke henstilles på fællesarealer.
Undtaget herfra er effekter, som åbenlyst og ubesværet kan
genanvendes. Sådanne dejlige sager må stilles bag affaldsaflukket, så
andre kan tage det til sig. Bliver det ikke adopteret, integreret og har
lært at tale Dansk indenfor 8 dage, skal du, som har hensat det, fjerne
det fra fællesarealerne. Ellers sender vi Inger Støjberg efter dig!

Haveaffald skal behandles som hidtil: Det bløde plantemateriale skal i
din egen kompostbeholder eller i et hul i egen have .. hul i egen have!
Stort grenaffald skal i grenburet til venstre for affaldsaflukket. Jord,
grus og græstørv skal op på toppen af jordhøjen (ikke langs siden).
Haveaffald (bortset fra afskårne blomster i Bio) må ikke passere ind i
affaldsaflukket.
Vi arbejder på en udvidet og mere fleksibel løsning på haveaffaldet og
storskrald, men det kræver bl.a. en generalforsamling før vi kan
virkeliggøre.
Vores nye affaldsordning er en proces i bevægelse. Du kan give din
bestyrelse viden om behov og evt. uhensigtsmæssigheder, så tag
kontakt og lad os vide.
Papir skal indtil videre i Restaffald.
Glas skal indtil videre i Restaffald.
På Charlies facebookgruppe ”Faste Batteri” er der endvidere en lille,
overskuelig oversigt over de forskellige sorteringer.
Til almen dannelse kan det anbefales at tjekke følgende link grundigt:
https://www.kk.dk/affaldssortering
skulle ovenstående link ikke virke, anbefales det gå direkte til
www.kk.dk/affaldssortering via almindelig tekst i browseren.
Nu nok om det. Vi er forberedt på masser af spørgsmål.
Og så må vi se, hvordan det går. Det er en udfordring, det er vi ganske
klare over. Og der er ikke nogen vej udenom. Det er noget nyt, vi som
ansvarsfulde borgere i Dannevang skal lære at håndtere.
Med glæde og begejstring! Of Course! Kloden lider under vores
hensynsløse skrald!
Vi har også en udfordring i fælleshusets affaldssortering, som vi ikke
har helt på plads endnu. Men det kommer.

Højen

Jordhøjen, Batteribjerget, eller hvem der kommer først med et flag og et
navn, er blevet omrokeret, rottesikret og udstyret med en jævn,
opadstigende tilkørselsrampe. Fremad, opad! Citat: Jytte Abildstrøm.
Tag turen op til toppen med trillebøren og læs dit overskudsjord af dér.
Har du ikke kræfterne til det, er der sikkert nogen i nærheden (have 67
eller 53), som gerne vil hjælpe til med projektet. –Helt sikkert!

Watergate

Der er forsvundet 700 tons vand i foreningen.
Så har vi vist jeres opmærksomhed!?
Vi gentager: Der er forsvundet 700 tons vand.
Med andre ord; et overforbrug på 700 kubikmeter vand i forhold til
tidligere, over en årrække stabilt liggende forbrug.

What!?

Den korte forklaring:
En bundtaphane (underjordisk hane, som vi bruger til at tømme
vandrørene med før vinterfrostens komme) er ikke blevet lukket
tilstrækkeligt igen, før forårsåbning af vandet.
Den har derfor ubemærket, og sikkert ganske klukkende lukket vand ud.
Ud i den underjordiske brønd. Og dérfra er det stille og roligt sivet væk
via nærmeste drænrør, uden at der er nogen, der har opdaget det.
En ekstraregning på ca. 35.000kr. !
Vi gentager:

!

Den lange forklaring: (Hvorfor er det ikke blevet opdaget tidligere?)
Er vitterlig meget lang og indviklet. Præget af manglende kommunal
aflæsning, estimeret forbrug, skæve aflæsningsdatoer ift. havesæson,
forvirring pga. skolens tilslutning på vores vandsystem mm.
Ærligt talt, føler vi os forpligtet til at aflevere en ordentlig forklaring på
sagen.
Dén forklaring vil vi gerne forbeholde os ret til, først at aflevere på en
generalforsamling.
Der vil naturligvis være mange spørgsmål, der skal svares på i den
forbindelse, og vi mener at det vil være mest fornuftigt, at gøre det på
en generalforsamling.
Det korte og lange er, at vi mener at vi har gjort alt, hvad vi kan for at
gennemskue, fejlfinde og dæmme op for fremtidigt vandspild.
Systemet er f.eks. trykprøvet og testet. Og det er tæt.
Vi er ved at undersøge, hvorvidt vi kan få dækket udgiften via forsikring.
Pt. er vi forsikret imod bestyrelsens underslæb, tyveri af kassen samt
generelt misligholdelse af ledelsesansvar.
-At lade en vandhane stå åben kan vel godt kaldes dårligt
ledelsesansvar? …
Vi får se.
Kort sagt, er vi ligesom mange af jer nok også er, vildt irriterede over
sagen.

Bålpladsen

Hvis nogen sætter en tændstik til bålpladsen i dens nuværende,
volumiøse tilstand, er der alt efter vindretning, fare for, at enten Allans
hus eller foreningsflagstangen også går op i røg.
Det vil helt sikkert være ganske spektakulært, men lige så sikkert meget
upopulært!
Bålpladsen er IKKE til grenaffald.
Det brænder hurtigt, kraftigt og udvikler dermed en ekstrem varme.
Vi har set det før. Og vi vil gerne undgå det igen. Det er farligt!

DERFOR
Vil vi gerne bede dem, som har leveret grenaffaldet, om at fjerne det
igen! (åbne en FB-gruppe ”os, der har smidt grene på bålet” – eller
ganske enkelt bare gøre det)
Der er plads til det i gren-buret.
Før det bliver gjort, har vi reelt ikke nogen bålplads.
I øvrigt er grenaffald på bålpladsen i en anden sammenhæng også
uhensigtsmæssig, da det inviterer bl.a pindsvin og fugle til at slå sig
ned.

Fællesarbejde

Løber efter planen af stablen 9. Maj.
Det er naturligvis stadig fuldstændigt frivilligt at deltage i lyset af Covid.
Vi skal have reetableret rutsjebanen på højen, kørt stabilgrus på
hovedstien, perlegrus nænsomt fordelt på sidestien og meget andet.
Mere detaljeret info om det senere.

Generalforsamlingen
Smertensbarnet … Med æblekind på pude …
Vi kan for nuværende ikke fastlægge en holdbar dato endnu.
Søren & Mette bestemmer, hvornår det kan blive.
Vi vender naturligvis tilbage, forhåbentligt snarest.

Sidst, men ikke mindst!:
Velkommen i vores forening til Gurli Elbækgaard, som har overtaget
have 41 og er glad havenovice.
Og velkommen til det nyeste skud på stammen. Alma Domfeh har fået
overdraget have 11 af sin mor Anita, som flytter udenbys. Alma er med
sine 20 somre vel nok foreningens yngste medlem - nogensinde?
Tag godt imod begge, og gør gerne jeres til, at deres indtræden bliver
glædelig og munter.

De bedste hilsner med ønsket om en bragende dejlig havesæson!
Bestyrelsen.

