Fordele ved båse til opbevaring af materialer til kirkegården.
Vi har et stort ønske om båse til opbevaring af de materialer vi bruger på
kirkegården og til grenaffald og andet grønt affald. Det vil spare både tid og penge
på sigt.
For tiden ligger sten, chaussésten, brosten i en stor rodet bunke under en masse
ukrudt.
Grus, sand og jord bliver fyldt med ukrudtsfrø fra området og også med jord, når det
nederste skal skovles op.
Vi har en container vi bruger til grenaffald og andet grønt affald. Det er kun mens
den ca. er halv fuld, at vi kan komme ind i den med en trillebør ellers skal vi først
fylde i skovlen på Weidemannen og køre det ned og vippe af i containeren.
Da vi tit arbejder i området på kirkegården nær materialepladsen, er det jo helt
bagvendt ikke bare at kunne gå ned og tømme sin trillebør med affald. Men skal ha
Weidemannen med for at kunne læsse affaldet i containeren.
Det er umuligt at holde ukrudtsfri uden kemikalier, sådan som det ligger nu og
kemikalier har vi ikke på kirkegården. Frøene fra ukrudtet samler sig i grus, jord og
sand. Det ender så på vores gravsteder, hvor vi skal kæmpe med at fjerne det.
Alle slags sten ligger gemt i ukrudtet og er svære at finde. Det tager ekstra lang tid at
finde noget der matcher i farver og størrelser (når vi er kommer igennem ukrudtet),
så det passer med de gravsteder der skal laves.
Har vi båse til det hele, kan det sorteres op, holdes næste ukrudtsfri og er nem at
komme til og fra:
Grenaffald m.m. kan køres ind i en eller to båse og hentes af Peter Christensen,
uden de skal køre to gange. Lige nu henter de vores container og skal tilbage med
den igen.
Grus (2 slags: 1 til gravsteder, 1 til gange og p-plads), sand og jord ligger i hver sin
bås og bliver ikke blandet med andre ting.
Sten, chaussésten, brosten, ølandssten og fliser ligger sorteret i en af båsene.
Området bliver nem at holde pænt, der kan både trimmes, rives og bruges
ukrudtsbrænder, så ukrudtet ikke får lov til at smide frø fremover. Det vil spare tid
på gravstederne og også bevirke at selve området ser pænt ud, hvad det er umuligt
at sørge for nu. Vi kan også spare en del diesel, da Weidemannen ikke skal startes
hver gang for at fylde i containeren.

Jeg ved godt det ikke er længe siden i har fået lågerne sat i dernede, men de er da
kun til bøvl og irritation for dem der skal igennem. Måske i kunne sælge dem og få
et lille tilskud ind af pengene der? Også okay de bliver, så husker vi bare på, at vores
praktikant ikke har nøglen og låser op hver morgen.
Skulle der forsvinde en enkelt spand grus, ville der jo ikke ske noget ved det. Som
det er nu, kan dem der ønsker det, jo sagtens hente det de vil ha, de kunne bare
køre op over marken. Men vi oplever ikke at det sker. Et meget fredeligt sted

