
Info-mail til kolonisterne 22. marts 2021 

 

Så er det lige før – og med nogle datoer 

 
Kære kolonister. 

Så er det lige ved og næsten, at vi kan komme i gang med sæson 2021 i Pindemosen! 

• Formand Lars åbner for kæderne og for skralderummet på lørdag 27. marts senest kl. 10. 

• Vandmændene åbner for hovedhanerne på søndag 28. marts kl. 14.00. Husk, at du selv skal 

åbne for eget vand i din egen målerbrønd - husk også beskrivelsen fra forrige mail primo 

marts af, hvad du ellers skal tjekke ifm., at der åbnes for vandet. 

• Åbent kontor for første gang i 2021 søndag 18. april kl. 11-12 på kontoret/pladsen ved 

Damgården. 

• Fællesarbejdsdage, se nedenfor, hvor Fællesarbejdet fortæller. 

Med håbet om en god sæson med masser af glade kolonister       

Mange hilsener 

Pindemosens bestyrelse 

 

Nyt fra Fællesarbejdet 

 

Datoerne for fællesarbejdet i år bliver som følger:  
  
Søndag 18. april  
                      Kl. 10-13  
                      Kl. 15-18  
  
Søndag 13. juni  
                      Kl. 10-13  
                      Kl. 15-18  
  
Søndag 8. august  
                      Kl. 10-13  
                      Kl. 15-18 
 
Søndag 24. oktober  
                      Kl. 10-13  
  
Som I kan se, er der færre dage at vælge imellem, end der plejer. Det skyldes, at vi prøver at 
begrænse antallet af timer, der skal bruges på at forberede og samle op på arbejdsdagene, så 
de ansvarlige kræfter fra bestyrelsen kan bruge tid på andre opgaver også - og på at få de 
igangsatte projekter gjort færdige. 
 
Den enkelte kan vælge at komme enten formiddag eller eftermiddag, eller både formiddag og 
eftermiddag. Husk blot, at I SKAL tilmelde jer, så vi har en chance for at vurdere, hvad vi skal 
prioritere - tilmelding sker på fællesarbejdets mail: faellesarbejde@pindemosen.dk 
 

mailto:faellesarbejde@pindemosen.dk


Der er en del opgaver, som helst skal løftes hver måned, og det vil være muligt at henvende sig 
til Fællesarbejdsgruppen og få den type opgave tildelt i et aftalt tidsrum, hvis man ikke har 
mulighed for at være til stede på fællesarbejdsdagene.  
 
Generelt skal vi igen huske jer på, at I skal henvende jer til os proaktivt, hvis I har 
udfordringer ifht. fællesarbejdet - vi kan altid finde en løsning, men det kræver I kommer til 
os, så det ikke er os, der skal komme til jer.  
  
Som udgangspunkt forventer vi en fortsat corona-situation på den ene eller anden måde, og 
fremgangsmåden bliver derfor ligesom da vi sluttede sidste år:  

• Der er aktiv tilmelding til fællesarbejdsdagene, og når man dukker op på dagen, skal man 
gå til de anviste pladser (papir med havenr., der ligger på jorden) - ingen 
sammenstimling.  

• Medbring tålmodighed. 
• Og husk at sige til, hvis I ser noget, som mangler at blive gjort, eller I godt kunne tænke jer 

blev gjort anderledes. Vi er åbne for input!  

  
Vi står akut og skal bruge en tømrer til at skifte dør hhv. indbrudssikre vinduer i vores nye 
lokaler pr. 15. maj. Hvis der er en af jer, der passer på den beskrivelse, må I meget gerne tage 
kontakt til formand Lars hurtigst muligt. Vi tillader os også at ringe til de af jer, som vi ved kan 
arbejde med træ, i nærmeste fremtid.  
  
Den første fællesarbejdsdag vil blive sat i gang og styret fra kontoret/pladsen på 
Damgården. Vel mødt!  
  
Der er vedhæftet en oversigt over de planlagte og evt. udsatte grønne projekter. Projekter, der 
ligger ud over den faste drift, vil blive disponeret løbende, da flere af projekterne afventer et 
godkendt budget for 2021. Det er derfor også sandsynligt, at meget vil blive rykket til 2022.  
  
Håber, I alle har det godt og er friske! Vi glæder os til at se jer!  
  
De venligste hilsner  
Fællesarbejdsgruppen  
Lars (have 100), 21348786 / 31664543 
Grethe (have 95)  
  
mail: faellesarbejde@pindemosen.dk 
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