En historie fra det virkelige liv
Denne historie stammer fra det virkelige liv, og den er
et fint eksempel på, at der findes humor i kommunale
forvaltninger.
Den 31. august 2012 sendte jeg nedenstående meddelelse til Miljø- og Teknikforvaltningen i Albertslund:
Kære MTF
På jeres hjemmeside står:
Tegn på rotter:
Rotter efterlader sig tegn. Hvis du ser tegn på rotter,
så henvend til dig straks til kommunen.
(Da jeg er en humoristisk sjæl, ledsagede jeg henvendelsen til kommunen med nedenstående billede af LeeLoo)

Samme dag svarede kommunen følgende:
Kære Fabel
Tak for din anmeldelse. Jeg har lagt den ind i vores rottesystem, så vores bekæmper kan tage ud og besigtige
krattet.
Med hensyn til at tilknytte LeeLoo fast, så kan jeg ikke
tilbyde en fast tjans lige nu, men vi vil ha' hende i baghovedet når vi næste gang sender rottebekæmpelsen
i udbud :-)

Så her kommer en straks-meddelelse med konkrete rottetegn: Vores lille sorte orientalerhunkat LeeLoo kommer
desværre ofte hjem med udprægede “tegn” på rotter, og
hun annoncerer ganske højlydt sin og rottens ankomst i
vores have.
Som regel er rotten død, idet den sjældent overlever kattens forsøg på at lære rotten de helt elementære flyvefærdigheder. Men det er da lykkedes hende at slippe et
levende eksemplar ud i haven. Det er vores indtryk, at
hun henter sine byttedyr i krattet ved den hvide gård sydøst for kirken.

Dagen efter ringede det på vores hoveddør klokken 9 om
formiddagen. Udenfor stod den kommunale rottebekæmper. Da han havde præsenteret sig selv, spurgte han, om
det var her man anvendte sort arbejdskraft på hans fagområde.
Det måtte vi jo erkende, LeeLoo er kulsort.
Det er rart at bo i en kommune, som har sans for humor.
Fabel in the West

Ha' en god dag.
Med venlig hilsen
XYZ (For anonymitetens skyld)
Dansk Siameser og Orientaler Ring — blad 3 december 2014 22. årgang

21

