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Det var så dén sommer. Nu begynder det snart at regne. Naboen kravler 
rundt på taget af sit væksthus og tætner utætheder på livet løs. Bare, 

han ikke skvatter ned og brækker noget. På sig selv, forstås …  
Mildt i vejret er det stadig, og trods den stillestående luft kan knaldende 

fra skydebanen tydeligt høres. Det hører vist med til Batteriet.  
 

Kort nyt: 
 

Med kort varsel: FÆLLESARBEJDE og Høstfest 
 

For dem, der stadig har lidt energi i muskler og led, bydes der 
velkommen til fællesarbejde søndag d. 11. Oktober kl. 10.  
Morgenmad fra 09:30 
Efter endt arbejde bliver der fyret op under pølsecyklen til almen – og 
gratis – benyttelse. En alternativ grill skal vi nok også finde ud af, til 
egne, medbragte sager.  
Der vil kunne købes øl/vin/vand til dette arrangement, som vi vælger at 
kalde HØSTFEST.  
Deltagelse er naturligvis frivillig, i lyset af coronaens stadige hærgen.  
 



Varsling om lejeforhøjelse af fælleshus.  
 

Bestyrelsen har lagt sammen og trukket fra og konklusionen er, at 
udlejningen ikke er rentabel. Ikke sådan forstået, at den ikke giver 
overskud – næ.. – Den giver underskud!  
Den har længe balanceret på et acceptabelt knivsæg – men nu holder 
den ikke længere.  
Derfor sætter vi lejen op med kr.100,- pr. Dagsleje. I alt kr.600,-/dagl. 
fremover.  
Endvidere oprettes en ny, særskilt konto, hvor indbetalingen skal 
foretages på.  
Yderligere info om dette, om ikke så længe, og fra da af bliver 
forhøjelsen gældende! Så hvis i har planer om, at leje huset til den lave 
pris, så er det NU i skal komme ud af hullerne!  
 
Fremover skal der også betales umiddelbart efter bestilling/booking, 
som ikke vil være gældende før betaling. Er betaling ikke modtaget 
inden for 3 hverdage slettes bookingen.  
 
-Allerede indgåede bookinger er naturligvis til den ”gamle” pris.  
 
 

Ny affaldsordning 
 

Er forsinket.  
Det bliver først til kommende nye havesæson, vi går i luften.  
Indtil da er den gamle, godt brugte container stadig til rådighed.  
 

Toiletter 
 
Bemærk de nye, automatiske vandhaner! Guds gave til havefolket og 
deres lukkede kloaktank.  
Og vi skal hilse og sige, at de nye faciliteter med toiletpapir, sovjetter og 
sæbe er blevet taget godt imod.  
Vi synes allenfals, at installationen klæder foreningen.  
 

Gulvet i fælleshuset 
 
Bliver lavet lige om straks! Nyt, dejligt linoleumsgulv. Bemærk, at 
gulvvask fremover skal foretages med en speciel sæbe.  
Der må IKKE bruges andet. Mere info om dette ved booking.  
 
 
 

 



 
Vandhaner 

 
Bliver alle gennemgået og dém, der snøfter bliver udskiftet. Samtidig 

bliver der etableret 2 vandhaner pr. tappested.  
 
Dette var ordene. Vi ønsker alle et smukt efterår og godt helbred.  
 
 

bestyrelsen 
 
 

 


