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PLANIFIKAZIOA
Shire bihotza dagoen lekuan dago, ETXERA!

Shire Plangintzaren xedea lurrak komunitatea eta habitataren mesederako aprobetxatzea da.
Ezinbestekoa da Komunitatea eta Habitat harmonizatzea. Lur emankor guztiak janaria hazteko
edo abeltzaintzarako erabiltzen dira. Landaredi eta izaki autoktonoentzako santutegi batzuk
eskaintzen dira.

Lur emankorrak etxerako eta etxez kanpoko eraikuntzarako erabiltzen dira. Lur
emankorretan dauden eraikinak lur emankorrak eraitsi eta birziklatzen dira. Lurrak Foru
beharretarako gordetzen dira.
Hilerri guztiak zulatuta daude. Aztarnak erraustu egiten dira. Lurra nekazaritzarako erabiltzen da.

Golf zelai, parke eta kirol obalo guztiak birziklatzen dira elikagai produktuetarako. Guztiak Lorategi
Botanikoa, Zoologikoak bertako ohituretarako Santutegi bihurtzen dira (landaredia, fauna) . Helburu
guztiekin eraikin erlijiosoak eraikitzen dira, museoak, jauregiak, gazteluak, jauregiak ... eraitsi egiten dira. Lurra
emankorra edo emankorra ez den bezala sailkatzen da. Eraikuntzako materiala berrerabiltzen da eraikin
berrietarako.

A ' Shire ' "Shire Oasis" 1 edo gehiagoz osatuta dago (k) . A Shire Oasis " SmeC ( Shire
mediku hezkuntza konplexua) ',' CRBC ( CROn Retail Bazaar Complex) ', Santutegiak (habitat
naturala) , Lan kapituluak, Nekazaritza eta Erkidegoko Multzoen Etxebizitza.

Autopistetako barruko eta etxeko garraioak "Autopistako tranbiak" ordezkatzen dira! Lurreko
distantzia luzeko garraioa trenez soilik egiten da.
Plataforma handiak desagertzen dira (Wreckers) . Bidesarien eragileak Parasitoak, Greedy, Harrapariak,
Irabazleak; Autopista lapurreta delitua da. ANDEREA R6

SmeC ( Shire mediku eta hezkuntza konplexua)
Shire batek doako medikuntza eta hortzetako zerbitzua eskaintzen du (ospitaleko
prozedurak izan ezik) kontzepziotik hasi eta heriotza denontzat eta doako hezkuntza haur
eta adinekoentzat. Komunitateko zerbitzu horiek SmeC bidez eskaintzen ditu. SmeC,
gainera, BERA BAKARENTZAKO karrera da.

Doako hezkuntza SmeC: Haurrak astean 6 egunetan ordu 1etik aurrera joaten dira
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Egunsentia igaro ondoren Ilunabarra baino 1 ordu lehenago. Haurrei estalkia, oinetakoak, material
didaktikoa, janaria eta edaria eskaintzen zaizkie. Atseden hartzen dute, bainua hartzen dute (Klub jaio
berria) , gainerakoek dutxa dute.

Amak astean 6 egunetan eguzkia atera eta ordu 1 eta ilunabarra baino ordu 1 lehenago joaten dira (3
orduko atsedenaldia lortzen dute) . Amei estalki guztia, oinetako jantziak, janaria, edaria eta ordaintzen
zaie ( 1 x wmw ) . Dutxa daiteke

. Ohar! Irtetean, ama eta haurrak aldatu egiten dira. Emandako guztia geratzen da. Ez
dago etxeko lanik.

0-2 urte bitarteko adina: jaio berria bere amarekin joaten da a ' SmeC Jaioberriko
kluba ' Astean 6 egunetan. 2. urtea betetzean jaio berria ' Klub jaioberrien Diploma ' 280
orduko klubean ikasten eta irakasten ari diren amek jasotzen dute: 'Urteko 1. ikasturte'
SmeC 'ziurtagiria '. Astean 6 egunetan jaioberriko klubera joaten ez diren amek umea
galdu egiten dute. Ama desegokia.

3-9 urte bitarteko adina: mutilak, neskak (Jakintsuak) parte hartu astean 6 egunetan mistoa (elkarrekin)

klaseak , SmeC Oinarrizko Eskola '. 9. urtea betetzen duten jakintsuek jasotzen dute ' Oinarrizko
Eskola Diploma ' . Oinarrizko 140 ordu ikasten eta irakasten ari diren amek jasotzen
dute: '2. urteko ikasketen SmeC ziurtagiria'. Oinarrizko eskolan ikasten ez duten amek
astean 3 egunetan umea askatzen dute. Ez zaie aplikatzen jaio aurreko edo jaioberrien
klubera joaten denari.

10-14 urte bitartekoak: neskak (Jakintsuak) astean 6 egunetan neskak bakarrik joaten dira

'SmeC: nesken eskola bakarra' . 14. urtea betetzen duten jakintsuek jasotzen dute

' Neska soilik Eskola Diploma '. 140 ordu betetzen dituzten amek Neska bakarrik Eskola
ikasten, irakasten jasotzen dute: 'Medikuntzako eta Hezkuntzako Merkataritza Agiria'. Astean
3 egunetan nesken eskolara joaten ez diren amek haurra askatzen dute. Ez zaio aplikatzen
SHEren jaio aurreko, jaioberrien klubari edo Oinarrizko Eskolari aurre egiteko.

15-16 urte bitartekoak: neskak (Jakintsuak) joan astean 6 egun ordainduta 1 x wmw

eskolak 'SmeC Family College' . 16. urtea betetzen duten jakintsuek jasotzen dute ' Familia
Unibertsitateko Diploma ' ..
62 urte zaharrak irakatsi zuen: Bizi Esperientziak hurrengo belaunaldiei helarazten dizkie (3 x
ordaindu wmw) Family College-n.
63 urte edo senior baino gehiago (elkarrekin) hezkuntza eskuragarri dago ' SmeC Senior
Activity Club ' .

Denak SmeC Dauka Bilgunea !
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SMEC-ra joatea derrigorrezkoa da SHEk pentsatzen duenerako eta Haurrek
SmeC-era joatea amaitu arte.
Denboraren Triangelu (CG Klock) erabiltzen! Egunsentia da, '0 ordu' , Ilunabarra da '14 ordu' . 14 eta 21
ordu nahitaez betearazitako Shire gaueko toque-erabilera.
Langileak astean 6 egunetan joaten dira (2) 6½orduko txandak (ordu erdiko atsedenaldia barne) , ordainketa
tasa 1 x - 7 x wmw , wmw baldintzak betetzen dira. 1 st txanda

1 h-tik 7 1/2 h-ra . 2 nd txanda 6 1/2 h eta 13 h . Txandak gainjartzen dira. Langileak dutxarekin
txandaka hasten dira eta, ondoren, estalki guztiak eta oinetakoak jarri. Janaria eta edaria
ematen dira.

Karrerako bidea: SmeCManager
* Oinarrizkoa: Irekitze baten ondoren, antzinatasunak sustatuta!

A amaitu ondoren 'Ezkontza Santua' Kontratua '. "Medikuntzako eta Hezkuntzako
Merkataritza Agiria" du. Lanean hasten da ' Erizaina '
( wmw2 ) .
1 urteko lan esperientziaren ondoren ' Erizaina ' bihurtzeko gaitasuna du ' Erizain nagusia ' ( wmw3 ) lanpostua
dagoenean antzinatasunak sustatzen du.

1 urteko lan esperientziaren ondoren ' Erizain nagusia ' "PHeC Technical College" irabaztera
joateko eskubidea du Begirale Ziurtagiria ' . Lanpostua dagoenean antzinatasunaren arabera
sustatuta ra ' Emagina ' ( wmw4 ) .

1 urteko lan esperientziaren ondoren ' Emagina ' irabazten du 'PDEc Leadership College'-ra
joateko 'Leader Diploma' . Lanpostua dagoenean antzinatasunaren arabera sustatuta ra ' Sendagilea
' ( wmw5 ) .
1 urteko lan esperientziaren ondoren ' Sendagilea ' "PDEc Leadership College" irabaztera "joateko
eskubidea du Zuzendari Diploma ' . Postua eskuragarri dagoenean senidetasunak sustatzen du ra ' Matrona
' ( wmw6 ) .

1 urteko lan esperientziaren ondoren ' Matrona ' irabazten du "PDEc Leadership Camp" -era
joateko 'Administratzaile titulua' . Lanpostua dagoenean antzinatasunaren arabera sustatuta ra
' SmeC kudeatzailea ' ( wmw7 ) .
'Probintziako aholkularien igerilekuan' sartu da .

SmeC gehien bizi den komunitatearen ardatza da bertan igaroko baitu bizitza gehiena. BERAK
eta haurrek sozializatu egin behar dute beren ahalmen guztia betetzeko. Bizitza komunitarioa
gizabanakoak baino haurrak hazten dituen komunitatea da. Horrek gurasoen, irakasleen eta
sendagileen arteko lotura dakar.
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Bera joaten hasten da ' SmeC 'jaio aurreko ekintzetarako . Ohar! HE ez dago tartean . Jaio
baino 3 aste lehenago, egunero joaten da SmeC-ra. Hau jaio ondoren etengabea.
SmeC-rekin parte hartuko du bere seme-alabek hango hezkuntza amaitu arte.
Orduan, karrera hasi zuen. IKASKUNTZA burutu zuen ( Medikuntzako eta Hezkuntzako
Merkataritza Agiria ) . "SmeC" topaketetara joango da. Azkenean BERA joango da Senior
Activity Club .

SmeC kanpandorrea du. Egunero 'Egunsentia', 'Eguerdia' 'Ilunabarra' minutu batez
jotzen du. Dei hau ospatzen da 1 JAINKOA Eguzkiaren argiaren bidez Eguneko
argia emanez. 1-6 egunak
(lan astea) , Eguzkia atera eta ordu 1 eta Ilunabarra baino ordu bat lehenago kanpaiak
jotzen du 2 minutuz. Seinaleztapen lanak hasi eta lanak amaitu. 7. eguna (Fun-Day) Eguzkia
atera eta ordu 1 eta ilunabarra baino 1 ordu lehenago kanpaiak jotzen du 3 minutuz.
Uzten du

1 JAINKOA eta komunitateak badaki Bilgunea '.

CRBC ( CROn Retail and Bazaar Complex )
CRBC zentroak eta merkataritza guneak ordezkatzen ditu. CRBC 4 mailako heptagonoen eraikin
batean kokatzen da. CRBC bat "Heptagonoaren zentroa" da, alde bakoitzak eraikinak atxikita dituela.
Adibidez: SmeC bat, Laneko kaperak, Multzoen Etxebizitza Komunitarioa, .. 'Shire-Oasis' zati bat.

CRBC 1-5 eguneko eguna irekitzen da, Eguzkia atera eta 1 ordu lehenago, eguzkia sartu baino 1 ordu lehenago
ixten da. CRBC 6. eguna irekitzen da Eguzkia atera eta ordubetera, eguerdia itxita. Eguerditik hasi eta ordu bat
arte ilunabarra garbitu, mantendu eta konpondu aurretik. 7. eguna CRBC itxita dago!

A CRBC 4 mailako heptagonoko eraikin batean dago.
Beheko maila Biltegiratzea, salgaiak eta salgaiak dira

saltokietarako eta Bazaar-erako.
1. maila CROn-Retail eremua barne
Edari-barra (alkoholik gabea) .
2. maila Bazaar da, etxekoa dena,
etxean hazitakoa, erabilitakoa, baina alferrikakoa.

3. maila Administrazioa da, langileek eremua apurtzen dute.

The Teilatua Eguzki plakek osatzen dute.
CROn Retail ereduak txikizkako behar guztiak konbinatzen ditu, komuneko klusterra bizitzeko, txikizkako
konplexu batean. CROn Retail-ek bikoizketak Frankizia guztiak ordezkatzen ditu (Janaria, jantziak,
barietatea ..) segmentu bakoitzeko irteera batekin.

CROn Retail-ek janari lasterreko klon guztiak osasuntsu ordezkatzen ditu (ez alkoho-
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lic) Edari taberna.
CRBC erabiltzen du CROn kudeaketa sistema. Bezeroen boluntarioek
hornitzen dute. CROn kudeaketa honen bidez funtzionatzen du DmC ( Erabakiak
hartzea Batzordea) . Bezeroen boluntarioak ados daude (urtero) 4
asteko aldi bakoitzean 7 ordu lan egitea doan. A jasotzea

deskontua erosketa guztietan + urteko Smorgasbord. Iritzia emateko ere badira DmC.

B azaar
Eskulanak, etxeko
produktuak saltzea da.
Aurretiko elementuak.

Txikizkako merkataritza ekoiztutako produktuek osatzen dute. Familia hedatu batek sortua eta
familia hedatu berak saltzeko eskaintzen duena. Ezin ditut langileak edo boluntarioak izan
familia zabaletik kanpora. Familia hedatua honakoa da: aiton-amonak, gurasoak (anai-arrebak)
eta Haurrak.
Aurrez maite (erabilia) artikuluak jabeek edo beste norbaiten izenean saltzen dituzte. Saltzaileak
erosleari jakinarazi behar dio ondasunak beste baten izenean saltzen badira. Aurretik maitatua ez
da bermerik (itzulketarik edo trukerik gabe) . Erosleak kontuz!

Bazaar merkatariek urtero ordezkari bat aukeratzen dute CRBC DmC.

Aupa!
Etengabe erosketak egin behar badituzu. 'Adikzioa' zara, bilatu laguntza.

CROn Klusterra talde bat da CROn-enak
Custodian Guardian-ek aparteko jendeari deitzen dio CROn Probintzia oso bat zerbitzatzeko lankidetzan
ari da (tribala) : ' CROn Klusterra ' . CROn Cluster-ek negozio nazional edo anitzeko negozio harrapariak,
parasito harrapariak, probetxugarriak ordezkatzen ditu. Proiektu edo proiektu garrantzitsuek, Shire 1
baino gehiagok parte hartzen duten zerbitzuek, CROn bereizi ugari behar dituzte lankidetzan aritzeko (CROn
Klusterra) .

CROn Klusterra CROn-ek elkarlanean diharduen bilduma da
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bezero hornitzaile harremanean. Adibidez, produktua, bitamina
tableta. CROn-ek parte hartzen du: Banaketa, merkaturatzea,
fabrikazioa, ontziratzea, lehen ekoizlea, ikerketa, garapena,
txikizkako merkataritza.

CROn-enak baten zati direnak CROn Klusterra haien beharra DmC-renak lia- ise. DmC
bakoitzak ahalmena eman behar du (erabakiak hartzea) Pertsona batek CROn Klusterraren
barruan duen interesa adierazteko. Erabakiak hartzeko ordezkaririk ematen ez duen edozein
CROn Klusterretik atera behar da eta beste batek ordezkatu.

CROn ' Baliteke Foru Aldundiarekin edo haren erakundeekin harremanetan jartzea (utilitateak
..) . Gobernuko sailek bakarrik erabiltzen dute CROn kudeaketa sistema DmC batean batu
daiteke CROn Klusterra .

Ohar! Bihurtu ez diren gobernuaren jabetzako negozioa CROn
negozioa (Zerbitzuak, garraio luzeko garraioa, meatzaritza, espazio esplorazioa ...)

erabiltzen dira CROn kudeaketa sistema DmC .
CROn Klusterra funtzionatu ' CRBC ' eta Laneko kaperak.

Kluster Komunitarioko Etxebizitza
Gizakiek badute 1 JAINKOA merkean bizi diren etxebizitzetarako
eskubidea (Aterpea) . Gobernuak betebeharra du bizileku seguru eta
seguru horiek hornitzeko.

Aterpea ' Shire ' .
For Shire etxebizitza merkeen hornidura Freehold Land eta etxeko guztiak (jabetza pribatua) aterpea
bertara eramaten da. Transferitutako jabetza hutsik etxerik gabeko pertsonek eta itxaron zerrendetan
dauden familiek betetzen dute. Logela anitzeko etxebizitza batek okupatzaile bakarra dutenek beste
okupatzaile batzuk hartu behar dituzte. Onartezina da aurkako jokabide soziala logela 1 baino
gehiago duen pertsona batek.

Bizitoki merkeak guztiak alokairuko ostatuak dira. Azkenean, hutsik dauden lorategi
apaingarriak, etxe libreak, komunitateko klusterreko etxebizitzak ordezkatzen dituzte. Klusterraren
alokairu seguru eta merkean 'Shire'-k eskaintzen du.

Klusterreko ostatu guztiek 3 maizter maila + 1 beirate etxe dituzte: Beheko maila, 1. maila, 2.
maila, Beira etxea (maizterrek landareak haz ditzakete) . Klusterreko ostatua unitate bakarrek
osatzen dute (1 gela) , Bikote unitateak (2 logela) , Familia unitateak (3 logela ...) . Derrigorrezko
gidalerroak (familia egoera, adina) aplikatu.
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Guztiak, "Bizitegi Seguru Merkea", alokairuko ostatuak dira.
Asteko alokairua maizterraren asteko errenta gordinaren% 14 da. Alokairu anitzeko errenta
maizterren asteko errenta bateratuaren% 14 da.
Adibidez: $ 100 asteko errenta gordina, alokairua $ 14.
1000 $ astean errenta gordina, 140 $ errentan
Shire elektrizitatea eta ura hornitzen ditu eguneroko gutxienekoarekin (Doakoa) (gero ordaindu) gehieneko
mozketa erabilera, komuneko arropa garbiketa, mantenimendua, birsortzea, estolderia eta zaborra
kentzea. Ohar! Gorotza, egurra, ikatza, gasa, sukaldaritza, berogailua eta energia elektrikoa, etxeko eta
ez etxeko erretzea. AMAITZEN! Energia berriztagarrietako elektrizitatea erabiltzen da!

Unitate bakarra! Maizter bakar batek gela bateko komunitate bizitzeko eskubidea du.

1 logela bakarreko maizterrak komunitateko komunetan, dutxako instalazioetan eta beheko
mailako arropan, bainugelan erabiltzen ditu. 63 urterekin jubilazio egoitzara pasatzen da (derrigorrezkoa)
.
Bikote unitatea! Bikotea (1 BERA eta 1 BERA) maizterrek 2 gela dituzte: egongela / sukaldea, lo egiteko
eta komuna / dutxa. Partekatu arropa, bainua beheko mailan. Joan "Familia unitatea" -ra haurrak iristen
direnean. Haurrak uzten dira Gurasoak bikote unitate batera itzultzen dira (derrigorrezkoa) . Bikote bat
transferentzia bakar bihurtzen da (derrigorrezkoa) unitate bakarrera.

Familia maizterrek 2 logela dituzte , egongela / sukaldea, lo egiteko eta komuna / dutxa + gela bat 2
haur bakoitzeko. Partekatu arropa, bainua beheko mailan . Azken umea kanpora joan ondoren (18
urterekin derrigorrezkoa da) . Bikote transferentzia (derrigorrezkoa) bizitzeko bikotea.

Multzoko etxeek txikiak onartzen dituzte: Aquarium, terrarium, txakur txikiak (obedientzia
trebatua) . Ez utzi: hegaztiak, katuak, basabiziak, etxeko animaliak, txakur txikia
baino handiagoa den edozer, ugalketa gabea. Maizter eta / edo habitatentzako
mehatxu diren izakiak.

Klusterreko etxebizitzen arteko eremuak baratzeetarako eta abeltzaintzako abereentzako erabiltzen dira. Cluster
etxeetako maizterrek mantentzen dituzte (ordaindu gabea) .

Nor daude zerrendan.

FRE EWA Y - Tranbia CG garraio soluzioa!
Milioi bat biztanle + autobide dituzten hiriek eta autobideek 2 arazo nagusi dituzte: kutsadura eta puntako
orduetako pilaketa. Bi arazoek ez dute geroago irtenbiderik behar. Custodian Guardian-ek irtenbide bat
du. Autopistako tranbiak! Banakako garraioa eta ibilbide luzea ordezkatzen duen trenbidea Big plataforma
garraiatzea.
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Autobide batek hirigunera eramateko 3 errei eta hirigunetik urrun dauden 3 errei ditu. 1 st kendu
auto, kamioi eta autobus guztiak Autopistatik. 2 nd jarri tranbiaren bideak autobideko
azalera 2 norabide bakoitzean.

Hiriaren mugan dauden 2 pistak (>) Autopistako tranbiak mugitzen
dituztenek erabili behar dituzte. 1 pista hirira doa eta bestea Hiritik
urruntzen da. Jendea
tranbia mugikorrek 300 bidaiari gehi eramaten dituzte. Autopistako irteera guztietan bakarrik gelditzen
dira. Irteerako geralekuetan joan-etorriak tokiko aldiriko aterpera joan daitezke, 3 gurpileko anezka edo
oinez joan daitezke.

Hiriaren kanpoaldeko 2 pistak (<) Autopistako zama garraiatzeko tranbiek erabili behar dituzte. 1 pista
hirira doa. Bestea Hiritik urruntzen da. Salgaien garraiatzeko tranbiek erdi-atoiaren tamaina duten
zamak eramaten dituzte; autobideko irteera guztietan bakarrik gelditzen dira. Irteerako geralekuetan
merkantzia tokiko merkantzia zentro batera edo Shuttle 3 gurpiletara eraman daiteke. Salgaien
erabilera astun handiak 4 (edo gehiago) gurpilak.

Autopistako tranbiak Shire Cluster CROn operazioa dira. Salgaiak garraiatzen dituzten 3
gurpil, jendea tranbiatik. Norbanakoak edo CROn dira.
Zer esan autobidetik ateratzen diren ibilgailuekin? Autoak kutsatzaile nagusiak dira, desagerrarazi egiten dira
(Wreckers) . Ontziratutako salgaia tranbia, trenbide bidez garraiatzen da. Garraio laburreko merkantziak
Shuttle kamioiak erabiltzen ditu. Plataforma handiak desagertzen dira (Wreckers) .

Zer gertatzen da Toll-operadoreekin? Bidesari-eragileak Greedy, Parasitic, Harrapariak, Profiteers dira.
Autopista lapurreta zigortu daitekeen delitua da, ANDEREA R6 .

Bidesarien operadoreek ondasunak bahitu eta komunitatera itzultzen dituzte konpentsaziorik
gabe. Errepide guztiak Shirerenak dira, doakoak dira.

Bide guztiak jende guztiarenak dira!
Garraio publikoa (bai pertsonak eta bai ondasunak) lehentasuna ematen zaio.

3ZER ANGULAK CG garraio soluzioa!
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Custodian Guardian-ek 3 gurpileko pedalei eusten die pertsonei, animaliei eta salgaiei mugitzeko. Shire
Oasis baten barruan distantzia laburreko garraioa da. Autopistako Tranbia geralekuetara jaso eta
entregatzeko erabiltzen da.

Garraiatu okerrak!
Zaindariaren zaindariaren ustez, giza gorputza ez da eraikitzen abiadura handiko bidaietarako. Beraz, ez
dago abiaduraren beharrik. Abiadura handiko garraio guztiak (airea, lehorra, itsasoa) amaitzen da.

2Gurpilak ( ingeniaritza akatsa)
2 gurpileko garraioa gaizki diseinatutako garraioa da, osasunerako arriskua. Guraso krudelek
min egiteko erabiltzen dute (gidatu eta erori) beren seme-alabak eta bihurritu itzazu. 2 gurpileko
garraioak komunitateko osasun arreta kostuak garestitzen ditu.

2 gurpileko garraio motorizatua 2 bertsiotan dator: 'Zikinkeria eta Errepidea'. Zikinkeria
bertsioa biribiltzeko erabiltzen da (bandalizatu)

'Habitat' gora. Kutsadura akustikoak fauna beldurtzen du.
Airearen kutsadurak aire transpiragarria murrizten du. Hau amaitzen da!
Errepidearen bertsioa gizartearekiko eta komunitatearen aurkako pertsonek erabiltzen dute.

Abiadurarako erabiltzen dute (denek egiten dute) . Bizikletaz ibiltzen dira gehiegizko zarata ateratzeko.
Zaldiz ibiltzeko moduak errepideko traba egiten die. Errepideko heriotzak areagotzen dituzte. Komunitateko
osasun laguntzaren kostuak handitzen dituzte. Komunitateko izurritea dira! Hau amaitzen da!

Moto koadrila (ikusi Indarkeria, Koadrilak) 2 txirrindularik edo gehiagok osatzen dute.

Legerik gabeko portaera egiten duten kuadrillako kideek errudunak dira elkarteen arabera

(ikusten, parte hartzen, ez hor) . Bizikleta kuadrillak ez dira onargarriak. Desegin egiten
dira.
2 gurpileko garraiatzeko mutur guztiak fabrikatu, txikizkatu eta erabili. Ateratzen den stock guztia xehatuta
dago. Guraso txarrak hezten dira, ANDEREA R1 . Zikinkeria bizikleta muntatzaileak eta pilotuak Ingurumen
bandalikoak dira , ANDEREA R7

2 gurpileko garraioa 3 gurpileko garraioarekin ordezkatzen da.
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Gobernuz kanpoko eta CROn gabeko aire garraioa amaitzen da. Ez dago aire garraio pribaturik edo aire
garraio pribaturako lizentziarik. Lehendik dauden lizentziak moztu dira!

Gobernuz kanpoko eta CROn itsasoko garraioa amaitzen da. Itsas garraio
pribaturik ez, itsas garraio pribatuko lizentziak. Lehendik dauden lizentziak
bertan behera uzten dira.

Lurreko garraio motordun pribatua eta etxeko muga murrizten da. Errendimendu
handiko luxuzko ibilgailuak konfiskatu, birrindu.
Ekoizpena amaitzen da.

Erretzeko barbakoa erretzen, 'Amaitu! Ate kanpoko berogailua, 'End'! Kanpo
hotzak oihal beroa janzten du. Edo barrura sartu. Kanpoko berogailua
erabiltzea da, Ingurumen bandalismoa, ANDEREA R7 .

Komunitateek ur gezako biltegiak sortzen dituzte. Urtegiak sakoneko arratoiak dira. Ur
sakonak freskoagoak dira, lurrunketa murrizten dute, algen hazkundea batez ere mota
pozoitsua eta intsektuen infestazioa. Uretako kirolak debekatuta daude gernu egitea,
hilekoa eta uretan kaka egiteari uzteko (ura estolderia bihurtuz) .

Ur artisautza (uretako eskia, motor itsasontziak ..) kutsatu (gasolina, olioa,
bateriaren azidoa ..) debekatuta daude! Salbuespena: Park Ranger garraioa.

Definizioak
Nekazaritza: Merkatu Lorategia > Loreak, belarrak, barazkiak ..
Baratza > Baia, fruta, fruitu lehorrak ..
Baserria > Aleak, animalientzako pentsuak ..
Ganadutegia > Arrainak, Ugaztunak, Hegaztiak, Narrastiak ..

Eraikinaren altuera ( ez altuagoa): Kluster Komunitarioko Etxebizitza >

4 maila: Beheko maila, 1. maila, 2. maila, Beirategia
Merkataritza eta Bazaar konplexua >

4 maila: Beheko maila, 1. maila, 2. maila, 3. maila

Laneko kaperak > 8 maila: Beheko maila, + 7 maila

Etxea
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