
Info-mail til kolonisterne 10. maj 2021 

Styr på skraldet – og lidt mere 
 

Kære kolonister. 

Hermed en kort nyhedsmail med nogle vigtige informationer for os alle. 

 

Nyt affaldssorteringssystem 

I dag mandag 10. maj har Pindemosen omsider fået leveret de bestilte containere mv. til Helsingør 

Kommunes nye affaldssorteringssystem. De er stillet op både inde i skralderummet og uden for ved 

siden af glas- og papirkuberne. Hver enkelt have får en grøn spand til madaffald og to ruller poser. 

De bliver leveret lige inden for havelågen senest på onsdag til frokost. 

I dag og i morgen kan I fortsat benytte de to gamle containere til jeres affald. De står uden for på 

den store P-plads uden afmærkningsbånd, og de bliver tømt på onsdag. Herefter er det kun det nye 

system, der må benyttes. Alle gamle containere afhentes af Forsyning Helsingør i løbet af uge 20 

eller 21. 

Der er måske bestilt for få nye containere, men det kan vi ikke vurdere før i juni, hvor tømningen 

kommer ind i den rette gænge. Indtil da må I tage dele af det sorterede skrald med hjem, hvis de nye 

containere bliver fyldt op.  

 

Årets første havevandring 

Havevandringsudvalget kan nu oplyse, at den første runde bliver i uge 20, dvs. den uge, der 

begynder med den 17. maj. Varslingen plejer at omfatte to weekender, men det nåede udvalget 

desværre ikke denne gang. Kig derfor især hækkene efter - både ud til vej og til naboer. 

 

Åbent kontor 

Pindemosens bestyrelse holder sit andet åbne kontor på søndag 16. maj kl. 11-12. Det foregår i det 

gamle klubhus på Øen - beliggende mellem have 67 og 68. Det ene af vores to sommerkontorer. 

Det andet (med strøm) er Løvdalsvej 12 hos Brevdueforeningen. 

Husk, at Pindemosen flytter kontoradresse til Løvdalsvej 12 på lørdag 15. maj - og dermed ikke 

længere kan benytte lokalerne på Damgården. Flytningen vil i hovedsagen foregå på fredag 

eftermiddag. 

 

Pinsemorgen 

Festudvalget inviterer til årets pinsefest søndag 23. maj kl. 8.00 ved vores flagstang i Gl. afdeling. 

Hver enkelt deltager skal selv medbringe en kande kaffe/te, kop, tallerken og stol. Udvalget sørger 

for morgenbrød og en lille en, mens øl og vand kan købes. Husk coronarestriktionerne med sprit, 

mundbind, afstand mv. Tilmelding senest 16. maj til Birgith fra have 119 på 22615667. 

 

Have 15 sættes til salg 

Sælger har netop godkendt vurderingsrapporten, og prisen på huset i have 15 er sat til kr. 40.657,17 

ekskl. løsøre. Egentlig salgsannonce følger hurtigst muligt på web og på opslagstavlen på den store 

p-plads, og I kolonister har som altid fortrinsret, inden huset udbydes til salg efter ventelisten. Er du 

interesseret, bedes du senest lørdag 15. maj kl. 17 rette henvendelse til Pindemosens formand Lars 

på 21348786/31664543. 

 

 

Venlig hilsen 

Pindemosens bestyrelse 


