Faste Batteri

Nyhedsbrev nr. 50 oktober 2020
Yeps! Det er nummer 50 nyhedsbrev, som kommer hér.
Og det kan da godt afføde en særegen, selvfed tilfredshed hos
skiverkarlen, som hermed tillader sig at tage et forbeholdent ejerskab
på dette jubilæum.
Der er udvalgte, kedsommelige fakta og nyheder, som kommer senere
… Men bi lidt! .. først! .. :
Trætte tæer i langhåret græs
Rådhusklokker i øret
En GT på bordet er ret tilpas
Naboen lyder lidt pløret
Mit lod i Batteriet bekvemmer mig svært
I højde og drøjde og gøren
Jeg løfter min GT og hilser den kært
Den hilser sgu tilbage! – Hej Søren.. !!!
-Det var så dét jubilæum … Og nu:
Nyt fra den jordnære afdeling!

Fælleshuset har fået nyt gulv!

Dejligt smukt og organisk linoleum, som bl.a. udmærker sig ved,
yderligere at afdæmpe den til tider livlige akustik.
Pænt og nydeligt lagt på af gulvmanden, så nu er det klart til at blive
danset og svanset på.
For dem, der har hang til stiletter (vi er nogle stykker..) bydes der
velkommen.
Efterkrigstidens sarte linoleum er afløst af denne koldkrigs-robuste,
stilet-sikre gulvbelægning! Kom glad og uforfærdet og gi den gas!
Fremover skal gulvet IKKE vaskes efter endt lejeperiode af huset.
Det kræver en særlig behandling, som foreløbigt vil blive varetaget af
veluddannede specialstyrker!
Pas nænsomt på det, fej of course eventuelle glasskår op med det
samme osv.

Og så!
Hermed i tråd med sidste nyhedsbrev.
Bered jer! – For nu slår klokken ubønhørligt i slag!
Fra dette øjeblik, hvor du lægger øje til disse flimrende bogstaver
gælder det:
Leje af fælleshuset koster nu kr. 600,- pr. dag.
Indbetaling af leje skal ske umiddelbart efter booking på NYT
kontonummer:

9570 13096937
Er betaling ikke sket inden for 3 hverdage slettes bookingen.
Bliver bookingen aflyst inden for en uge før dato hæftes for totallejen.
Strikst og stramt Uha Uha! Yes .. Men det gør det meget nemmere for
adminstrativ afdeling. Og dém skal vi drage passende omsorg for.
(kan oversættes til ”rettidig omhu” .. men dét er et nyere påhit)
-Med ret til – og forbehold – for fremtidige ændringer.
Vi lærer hele tiden!
Nærmere info om lejebetingelser, praktik og andet infoguf er vedhæftet i
dette nyhedsbrev, ligesom samme info fremover vil blive vedhæftet, når
i modtager bekræftelsen på booking.
Endvidere er info naturligvis også tilgængelig på hjemmesiden til
behagelig gennemlæsning.
Tjek (please) grønspættebogen/leje af fælleshus, ved lejeindgåelse.

Affaldshåndtering i fælleshus
Når den nye affaldsordning begynder i 2021 skal vi naturligvis også
kunne håndtere det på praktisk og effektiv måde i fælleshuset.
Bered jer på sorteringsordning i køkkenet.
Vi arbejder på den bedste løsning – og sigter mod nogle egnede spande
til sorteret affald.
Med henblik på efterfølgende, strategisk tømning på fællesaffaldspladsen.
Onde tunger hvisker, at det nok skal gå op i hat og briller, og JA! – det
var også udfordrende for visse personager, da stavnsbåndet blev
ophævet.
Men se bare, hvor vi er nu!
Så det skal nok gå…

Hjertestarter kursus
Ja, vi har fået installeret en hjertestarter i foreningen, og vi har i den
forbindelse varslet et kursus for interesserede i den særlige håndtering
af dette fænomen.
-Skiverkarlen skal endnu engang, ud fra egen erfaring, anbefale at
nærme sig denne, grænsoverskridende, nærdøds oplevelse!
Og dermed dygtiggøre sig og i bedste fald redde liv!
Kurset blev varslet til foråret 2020.
Så kom Coronaen, og alt gik op i sommerhat og solbriller.
Men det er ikke glemt.
Så snart, at det bliver ok at gennemføre den slags kursus, uden
Coronaskyen hængende over os, vil det blive gennemført.
So you know…

En lille tilbygning
Batteriet barsler! En baby bliver født! Vores Dannebrog får rede!
Den driftige formand, som bl.a. udmærker sig med praktisk håndelag
har fået fingre i noget egnet byggemateriale!
Og så går han naturligvis straks i gang med konkret brug af sagerne.
Projektet er, at etablere en udendørs, vejrbestandig kasse som skal
være fremtidigt hjem for vores foreningsflag.
Dannebrog! Første gang omtalt for 640år siden….. i 1380! Med andre ord
en god, gammel fane!
Dermed står det frit for enhver, som animeret havemedlem at tage
ansvar for, at sætte flaget – og! tage den ned igen! før solnedgang.
Misligholdelse af nedtagning er i tidligere tider blevet takseret til en
kasse øl til dém, som påkalder sig håneret.
Så ved i det …
Og så påkalder det sig i øvrigt alskens overjordiske forbandelser og
bibelske plager over den syndige …
Flaget skal tages ned før solnedgang .. Punktum! Amager halshug!
Gammel, og stadig gældende regel i Dannevang.
Prøv selv.

Og slutteligt yt af kahyt!
I en tidligere udsendt mail med info om Frank Jensens udtalelser i
forbindelse med lovliggørelse af kolonihaver, må vi smerteligt men dog
lærerigt erkende, at virkeligheden indeholder balstyrige bølgedale,
mangfoldige bakkestrøg og ikke mindst formørkede blindgyder.
Så nu må vi se, hvad fremtiden bringer.
Alt godt og smukt efterår og vintervejr til jer alle
Bestyrelsen

tegning af Mette Dreyer

