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Det skyldes, at motoren er varm, når man kommer hjem. Især hvis
man har en lang indkørsel, er benzinforbruget stort, når der køres
udad med den kolde motor. Og så er det også mere trafiksikkert at
køre forlæns ud, det turde være ganske klart.
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REKLAME FOR ET KOSTTILSKUD:
“Fri for stive og ømme og muskler og led”
…om at læse annoncer
Vi citerer:

Velkomstgave
Du betaler ingen porto og, modtager en pakke OmegaPro
med højkoncentreret Omega-3 for kr. 0,-* Værdi kr. 89,50.

PRISTJEK
1 l økologisk kærnemælk fra Naturmælk
Super Best
kr. 11,95
Føtex
kr
8,95

Lidt længere henne i annoncen står: Der leveres portofrit en æske
hver anden måned hjem i postkassen.
*Velkomstgaven sendes med din anden forsendelse af VitaPro,
nok til en måneds forbrug. Nyhed i Danmark
Hva’beha’r? Tænk hvis man kom på besøg og der først blev sagt
“velkommen”, når
den første kop kaffe var
drukket?

DET ØKOLOGISKE RÅD.
Forbrugergruppen har meldt sig ind i Det Økologiske Råd. Rådet er
en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for bæredygtig
udvikling. Det blev oprettet i 1991, og er et ikke offentligt støttet
råd, men en medlemsforening organiseret som NGO, finansieret af
kontingenter, støttebidrag og eksterne projekter. Rådet udgiver
bladet Global Økologi, og i det seneste nummer er en opfordring,
som vi gerne vil bringe videre:

Bliv sponsor for en husdyrklage.
Ikke alle husdyr har det lige godt. Det økologiske Råd følger
tilstandene og anmelder de steder, hvor loven ikke er overholdt. I
2004 blev der indført gebyr på miljøklager, kr. 500,-, (det skulle
afholde useriøse(!) klagere fra at være med). Men pr. 1. Januar
2011 er gebyret hævet til kr. 3.000,- for hver indgivet klage over
afgørelse efter natur-, miljø- og planloven. Det økologiske Råd fået
medhold i alle de klager, der indtil nu er blevet behandlet i
Miljøklagenævnet, men der ligger stadig 400 klager, der ikke er
behandlet.
Vi citerer fra bladet:
Hvis du vil være sponsor for en husdyrklage, så send en mail til
Husdyr@ecocouncil.dk
Du kan selv bestemme, om sponseringen skal gælde i en bestemt
kommune eller egn af landet, og også om du vil betale nu, eller når
klagen bliver aktuel. Hvis klagesagen bliver vundet, kan du enten
få pengene tilbage eller sponsere en ny klage. Sagsbehandlingen i
Miljøklagenævnet er p.t. 2-3 år!
Man kunne jo også slå sig sammen med andre i den gode sags
tjeneste.
Læs mere på www.ececouncil.dk

GENERALFORSAMLING

Det var et lille, sluttet selskab, der efter lidt genvordigheder med at
finde frem til lokalet på BRØNDEN gik i gang med årets
general-forsamling. Finn Ivo Heller valgtes enstemmigt til dirigent,
han indledte med at konstatere generalforsamlingen lovligt
indvarslet og gav ordet til formanden for beretningen. Den blev
gennemgået og godkendt af forsamlingen. Ligeså regnskabet, vi et
taknemmelige for de ekstra bidrag, vi får, når nogle medlemmer
indbetaler et støttebeløb udover det vedtagne kontingent. Så
kontingentet forblev uændret. Det fremlagte forslag til
vedtægtsændring blev vedtaget uændret, og de siddende
bestyrelsesmedlemmer blev endnu en gang genvalgt.
Under evt. præsenteredes Forbrugergruppens nyoprettede
hjemmeside www.forbrugergruppenvest. Det ser lovende ud, og vi
får også link til den fra Forbrugerrådet.
Derudover blev på forespørgsel også redegjort for Hvidovre
Kommunes Genbrugshal, som åbnede i juni 2010, og indtil nu har
været en succes.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.00 . Tak til de trofaste for
fremmødet.



OM AT SMIDE UD:

En ting er at smide osteskorpegnallingen ud, men mon ikke det er
de færreste, der er klar over, at der går 9 l mælk til at fremstille 1
kg. ost!

RESERVEDELE

KLAG OVER SKADESTUEN!
Når man nu har energi til at skrive en længere smøre i lokalavisen
ell.lign. efter et utilfredsstillende besøg på skadestuen, som nogen
har, så kunne man jo lige så godt samtidig skrive en klage over
behandlingen til Patientklagenævnet. Så var der måske en større
chance for at noget sker.

CvD havde haft bilen til reparation. Da regnskabet var ordnet, bad
han om de udskiftede reservedele, men det kunne de ikke være
tale om, sagde mekanikeren. Selvfølgelig er det bilejerens
ejendom, og får man dem udleveret, må man formode, at den
aftalte reparation er udført!

SWEET HONEY

DANSK SMØR?
En kunde spurgte ARLA, hvorfor dansk smør var så dyrt, hun
kunne købe New Zealandsk smør for 7-8 kr. , oven i købet fra
køer, der havde gået på græs.
Lurpak smør skal være produceret af dansk fløde i Danmark siger
Arla. Derudover er der streng kontrol på , det bliver pakket i
sølvfolie, og det er dyrere end pergamentpapiret.
Og slutter med: “Endvidere er danske forbrugere ofte mere villige
til at betale for det danske Lurpak smør!”
Altså: Hvis de (forbrugerne) er tossede nok til at ville betale mere,
så skal de minsandten også have lov til det! (Og det endda i
rigelige mængder). (Søndag 31/09)

Når man rejser sydpå, får man ofte serveret flydende honning. Det
skyldes, at den nektar bierne
henter i de sydlandske blomster,
har større indhold af
frugtsukker.
Honning består af druesukker
og frugtsukker. Men den flora, vi
har her i landet har nektar med
en anderledes sammensætning, f. eks har
rapshonning overvægt af druesukker, derfor
krystalliserer den forholdsvis hurtigt.
Haveblomster indeholder mere frugtsukker, så den kan holde sig
flydende længere. Og den flydende honning vinder indpas også
her, og så har smarte hoveder fundet på at tilsætte druesukker,
med deraf følgende længere tid, den kan holde sig flydende.
Men i Danmark er al honning 100% ren honning, så det må man
ikke kalde det blandede produkt.

Derved opstår fænomenet Sweet Honey!

ARBEJDSGRUPPER I FORBRUGERRÅDET.
Forbrugergruppen deltager med mellemrum i arbejdsgrupper i
Forbrugerrådet. Disse nedsættes ad hoc, når FR skal tage stilling
til f.eks. lovforslag eller andre emner, som opstår løbende. Vi har
været med i gruppen om kvindediskrimerende reklamer, og nu
nedsættes en gruppe til udarbejdelse af et politikpapir, hvori
strategien på markedsføringsområdet nærmere udmøntes. Det
skal klarlægges, hvordan forbrugerne sikres et tilstrækkeligt højt
beskyttelsesniveau under hensyntagen til de nye udfordringer på
området.

FORBRUGERRÅDET
Igen…..
Med jævne mellemrum går Forbrugerrådet går ud med aktuelle
kampagner. En af de seneste handler om anstændighed i
bankerne!

“Et lille dyr, det spiser dine penge, uden du opdager det”
FR kalder det pungdyret, og vil gerne have hjælp til at fange det,
så vi kan få anstændige forretningsmetoder i
bankerne. Lad os håbe, det giver resultat.
Søg efter yderligere på Facebook , siden hedder
“Anstændige Banker, tak”
Andre steder har man hørt benævnelsen
“Gebyrgrib”.

FORBRUGERRÅDET
Igen - igen:
Samme forbrugerråd har “ justeret” medlemskontingentet.
Det betyder, at Forbrugergruppen nu skal betale kr. 1.000,- årligt
for at være medlem. Set i henhold til gruppens omsætning, er det
et stort beløb. En ringe trøst er en graduering af stigningen, så vi
de to første år skal betale kr. 800,- pr. år, men så fanger bordet
altså også i 2013!

KRAKKER MIN BANK?
Hvis banken krakker, er man stadig sikker på sine penge, hvis de
står i:
pensionsopsparing, uanset om det er på indekskonti, på rate- eller
kapitalpension,
børneopsparinger,
boligopsparingskonti,
uddannelsesopsparingskonti,
etableringskonti,
købesum/realkreditprovenu for private boligkøb,
værdipapirer i depot.

HVAD DER ER SPARET,
ER STADIG FORTJENT!

RABATKUPONER - ÅH NEJ.
FORBRUGERGRUPPEN
NETTET!

PÅ

Formanden har - om end nødtvungent - måttet bøje sig!
Forbrugergruppen har fået en hjemmeside
www.forbrugergruppenvest.dk.
Den redigeres af vort medlem Henrik Puukka-Sørensen, ja i
samarbejde med vor kasserer, Kirsti, de har jo en del tilfælles.
Tak til Henrik for at påtage sig arbejdet, det er værdifuldt for
Forbrugergruppen. På generalforsamlingen blev det foreslået, at
bladet skulle tilflyde de medlemmer, som ønskede det, på Nettet,
og det var der stor stemning for.
Så - kære medlemmer - vi beder om din elektroniske adresse og
tilsagn om, at I fremover ønsker at modtage bladet ad den vej.
Det kan (vist) gøres via Nettet?

ENERGIMÆRKNING
Pr. 1. Juli 2010 blev det et lovkrav, at boligannoncer skulle
indeholde oplysning om energimærkningen af det annoncerede
hus.
Mærkningen anføres med bogstaverne A-G. A og B er
lavenergihuse, mens et almindeligt hus med C-mærkning er
høj klasse for huse i den kategori.
Imidlertid er det langt fra alle mæglere, som har
denne oplysning med i annoncerne, så de er om
at rykke for dem.

EU har vedtaget, at rabatkuponer skal være lovlige. Og så har vi
bare at indrette os derefter. Eller hvordan er det nu. Der synes at
være forslag fremme om, at vi skal holde op med at være klassens
artige dreng og lade den lovændring fare. Det lyder da særdeles
fornuftigt.

VEKSELRATE.
Flere og flere bestiller flybilletter over Nettet. En kunde søgte på
Ryanair, og fulgte meget nøje diverse gebyrer m.m. hele vejen
igennem. Den samlede pris blev opgivet i Euro incl. samtlige
gebyrer, og kunden betaler med sit VISA-kort. Men fakturaen var
omregnet til danske kroner med en speciel “Ryanair-kurs”.
Den rejselystne spurgte TÆNK, og essensen af svaret var, at den
fremgangsmåde var højst usædvanlig, og umiddelbart syntes at
være i strid med loven. Når det godkendte beløb er i Euro, så er
det kun det , firmaet må trække, og ikke andet. Differencen kan
kræves retur, og vil firmaet ikke, så har banken pligt til at
tilbageføre det omstridte beløb.

