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En havemands oplevelser
Når man starter på dagens opgave og kører ind på de grønne områder der omkranser Lille Grundet
Solen skinner og fuglene kvidre kan man ikke lade være med at tænke på at hvor må beboerne i det
område være lykkelige, at have så store grønne områder ned buske og træer fordelt i hele området
Det kan kun højne helhedsindtrykket for området. Når man sidder lidt højt på strå på maskinen får
man også et udsyn over de mange velanlagte haver får en snak med mange venlige mennesker.

Hvordan udarter dagen/dagene sig så, ja man kører derudaf, drejer rundt om det næste hjørne og
hvad ser man.
Nogle vil gerne forbedre deres haver/og terrasser hvilket
medfører behov for byggematerialer, der mange gange
bliver transporteret ind over de grønne arealer og også
placeret der hvor der skal klippes græs (det skal jo ikke ligge
i egen have), når projektet så er færdig ligger der så tilbage
rester af byggematerialer som jeg så får op i plæneklipperen.
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Det var så det, men hvad er det der sker rundt om næste
hjørne, jo såmænd der er en beboer der har fået leveret
pejsebrænde, når man så har hoppet mange gange kan man
se at det er leveret med dybe hjulspor til følge af en stor
lastvogn der er startet hel tude fra vejen, kørt fliser i stykker
og fortsat ned gennem det grønne område.

Nå men det var så det, for senere at konstaterer at nu er der en beboer der skal havde renoveret
haven, i stedet for at beholde sit eget haveaffald ja så er det lettere at smide det ud på græsarealerne
så ser ens egen have pæn ud, det kan så ligge der et stykke tid.
Andre får det fjernet ved at kører bilen med trailer ind på området men ups! Her er bunden blød
Vi sidder fast men får dog vognen fri igen resultatet nogle dybe hjulspor som bliver tilbage, det
overser vi bare, så kommer græsklipperen og falder i med maskinskade til følge det kunne i værste
fald også havde været en løber der fik foden i.

Vi må derudaf, men hvad er nu det ? små bunker af afklippet
græs uden for hækken på fællesarealet, man ser ind over
hækken og må konstaterer at græsplænen er velplejet.

På et tidspunkt er det tid til at få klippet hæk, de fleste rydder pænt op efter sig med det samme
andre tænker at det småafklip der er bliver nok klippet i stykker af plæneklipperen, andre lader det
ligge i flere uger.
Nu er jeg efterhånden kommet ud
til vejsiden (fronten) hvor det er
meget krævende at klippe, mange
små redskabsskure (der er få små)
hvor der mange steder er placerer
rester af fliser med mere

Man runder lige hjørnet tæt på skurene om så hænger
man lige pludselig op ad skuret og ødelægger
nedløbsrøret, hvad skete der her jo såmænd man
havde bare gravet et hul i jorden
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Når man kører hen over græsplænen ja så er det
lige som at køre på et vaskebræt, man hopper
hele tiden, forklaringen ses længere henne hvor
en bil spærre for den hvidere fremkørsel, hvad
laver en bil oppe på græsplænen når der er en
parkeringsplads 25 m. derfra jo såmænd der skal
bæres to bæreposer ind.

Man kan til gengæld så glæde sig over de mange beboer der også vedligeholder fællesareal ude for
deres egen grund.

Havemandens ønskeseddel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Man kører ikke biler ind på græsarealer der er p-pladser til formålet
Man undlader at bruge fællesarealet som oplagsplads (må ske på egen grund)
Hvis det er absolut nødvendig at kører ind over fælles arealer så når det er tørt, hvis man
laver skade så udbedres det naturligvis af skadevolder.
At man ikke smider sten på græsarealerne
Når man er ude at lufte/lege med hunden, at man så fjerner de store grene igen
Tomme øl/sodavandsdåser skal ikke ligge i naturen, jeg kan komme til at klippe dem i
stykker som medfører at der ligger skarpe metaldele som dyr kan skære sig på
Når man parkerer på p-pladser, så undlad at kører tæt på kantstenen så bilen rager ind over
græsset, hvilket også har betydning når jeg renser kanter

•
Ovenstående skal ikke tages som negativ over for mine opgaver, men nok at jeg efterhånden føler
det som min egen have
Med venlig hilsen
Freddy Chr. Olesen
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