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Husk fristen for hækklipning 
 

Hej kolonister i Pindemosen. 

 

Maskinerne summer og brummer, og det grønne affald på grenpladsen vokser støt. Og det er helt 

naturligt, da sidste frist for at have klippet sine hække er sat til den 15. juli ifølge Pindemosens 

ordensregler. Hækken må være 1,5 meter i højden hele vejen rundt om haven - dog 1,8 meter høj, 

hvis hækken grænser ud til Løvdalsvej, Klostermosevej eller Vestkilen. 

 

Havevandringsudvalget går årets anden runde i uge 29, dvs. næste uge, og som vanligt vil der især 

være fokus på hækkene. 

 

Vores møde med Helsingør Kommunes trafikafdeling resulterer i, at der anlægges en lille 

spærreflade på Løvdalsvej tv. for udkørslen fra den store P-plads. Det oplyses, at etableringen sker, 

når det igangværende asfaltarbejde er afsluttet. Vores kontaktperson skriver: 

"Spærrefladen vil formentlig ”presse” gennemkørende trafik på Løvdalsvej lidt længere ud mod 

midten af kørebanen, så udkørselsforholdene fra parkeringspladsen vil blive forbedret." 

 

Og lokalplanforslaget for Pindemosen er sendt i offentlig høring. 

Høringsfristen er den 2. september 2021. Planforslagene findes her: 

https://www.helsingor.dk/demokrati/horinger-og-afgorelser/horinger/horing-af-forslag-til-

kommuneplantillaeg-12-og-lokalplan-1-179-kolonihaveomradet-pindemosen/ 

 

Forslaget til lokalplan omfatter bl.a. tilladelse til bygning af fælleshus på den gamle have 51 grund 

og til at have kolonihavehuse på 60 m2 under tag. 

 

Endelig et lille hjertesuk: Når affald af diverse slags ikke kan komme i de nye sorteringscontainere, 

er det meningen, at I kolonister selv skal køre det på genbrugspladsen. Vi har ingen service, der får 

tingene til pist at forsvinde, når man bare stiller det store affald ved siden af containerne eller inde i 

skralderummet. Tal med dine naboer om at køre til Skibstrup, hvis du ikke selv har muligheden, 

eller kontakt bestyrelsen, så finder vi en løsning. 

 

Med ønsket om en dejlig sommeruge - venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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