Nyhedsmail til kolonisterne 1. februar 2021

Februar-nyt fra Bestyrelsen
Hej alle kolonister.
Som Brostrøm siger: Februar kan blive hård, men til gengæld er den kort ;-) Det betyder, at der nu
er under to måneder til sæson 2021 i Pindemosen.
Affaldssortering i Pindemosen
Vi håber, at det nye affaldssorteringssystem bliver implementeret inden da, men Forsyningen er
ikke sikker. Så sent som i dag oplyses følgende: ... vi har endnu ikke selv fået en liste med
leveringstidspunkter (fra vores eksterne samarbejdspartner) eller besluttet, hvornår de gamle beholdere
hentes. Jeg kan derfor pt heller ikke udtale mig om, om vi kan nå det til ultimo marts/1. april, men det er
noteret under jeres sag, at I ønsker beholdere inden 1. april!

Vi forventer, at de nye containere skal placeres både i uden for skralderummet, og derfor skal vi
snart i gang med at udvide belægninger tv. for skralderummet efter Forsyningens anvisninger. I den
forbindelse har vi forespurgt, om det er muligt at flytte begge kuber ud på græsset (pt. står den ene
på fliserne/belægningerne og den anden på græsset). Vi afventer svar.
Det nordlige skel
Helsingør Kommune har nu haft landmåler på vores nordlige skel mod Vestkilen, og der skulle
være afsat skelpinde i hver ende af de respektive haver, der grænser op til dette skel. Vi har også
fået et kort med de præcise skellinjer tegnet ind, og det kan på forespørgsel fremsendes digitalt. Vær
opmærksomme på, at skelpindene KUN viser, hvor det nordlige skel går, men ikke fortæller noget
om, hvor skellet går til evt. naboer.
Bestyrelsen arbejder fortsat
Pindemosens bestyrelse holder kun - samlet og i arbejdsgrupper - korte walk&talk møder hhv. korte
digitale møder pga. corona-restriktionerne, og vi forsøger løbende at orientere jer kolonister om
væsentlige nyheder - og hjemmesiden http://www.pindemosen.dk/ er opdateret undtagen Galleriet,
der volder webmaster problemer.
Blog- og debatindlæg
På denne hjemmeside er der - til jeres orientering - på undersiden "Medlemmernes side" et nyt
indlæg fra Have 72 (også bragt i Helsingør Dagblad som privatperson) og Formandens svar.

På genhør - venlig hilsen
Pindemosens bestyrelse

