Hei alle sammen 😊
Vi nyter for tiden late dager i vårt felles "hytteparadis"😎 I går kveld skulle vi lage oss god middag
hjemme, men fikk oss litt av en overraskelse!
Jeg skulle kontrollere de ovnsbakte potetene i steikeovnen og trakk ut "skuffa" i ovnen. Da veltet
hele steikeovnen ut fra skapet og deiset ned på foten min! Der sto jeg å balanserte med en 225
grader varm steikeovn som hadde glidd ut fra skapet og med ei stor form med poteter og olivenolje
på skråplanet! Til alt hell var jeg ikke alene hjemme! Mann og datter kom til unnsetning og vi fikk
berget glassforma med potetene ut av steikeovnen før den gikk i gulvet med et knas og varm olje og
poteter skvettenes rundt oss. Så fikk vi heist opp steikeovnen og skjøvet den inn i skapet igjen... Da vi
fikk summet oss, fikk vi studert monteringen nøyere. Det viste det seg at de to skruene (en på hver
side) som var brukt til å feste steikeovnen til skapsidene tydelig hadde hatt for lite feste! Skruene
hadde rett og slett slitt seg!
I dag har vi hatt besøk av Leon og Vivian. Leon har skrudd i nye lengre skruer, nå satt i på skrått, for å
få bedre feste! I tillegg har han borret et nytt hull på hver side i metallet på steikeovnen. Så nå er den
festet med to skruer på hver side! Så er "skuffa" i tillegg tyngdebelastet for og sikkerhets skyld. Nå
ser det ut som steikeovnen holder seg på plass!
Dette er noe hver enkelt av bør være oppmerksomme på! Kanskje noe for styret å ta fatt i, slik at
ikke flere slike uhell skjer?!? Tør knapt tenke på hva som i verste fall kunne ha skjedd her. Her kunne
vi ha hatt både klem‐ og knusningskader i tillegg til brannskader!
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