
Nyhedsbrev juli    10-07-2022 

 

Der er ikke sket så meget siden sidst, men det er dejligt at gå rundt i Pindemosen og 

se at der ikke holder biler parkeret på vores fællesområder mere      

Vi har ikke hørt om vand i haverne, dejligt, og vi har stadig ikke hørt noget om 

hvornår de er færdige med vores dræn, nu er vi jo i ferietiden så vi må nok vente lidt 

mere. 

Vi venter også stadig på at kommunen skal komme og gå en tur bag ved hus 72, 18, 

19, 20. Efter at kommuner flyttede vores skel, vokser der nu Pileurt og meget andet, 

som kommunen ikke holder og som er på vej ned i haverne.    . 

Lokalplanen er blevet vedtaget, det er kun skovlinjen som der stadig arbejdes på 

som kommunen gerne vil flytte, så den går ved grænsen til vestkilen nord. 

I kan læse alt omkring lokalplanen på kommunens hjemmeside. 

Bestyrelsen holdt møde mandag d.4/7, hvor vi havde en lang snak om vores 

grenplads og affaldsplads. 

Grenplads:  Der er igen fundet plastik poser og byggematerialer midt i alt 

grenaffaldet, vi har fået mange advarslers fra vognmanden om, at vi ikke kan 

komme af med vores haveaffald mere, hvis de opdager, at der er andet end 

haveaffald på vognen, når der bliver læsset af ude på lossepladsen.  

Og vi ved jo godt, at det kun er nogle ganske få der smide ting ud, som ikke høre til i 

haveaffald. 

 Det vil godt nok være en katastrofe, hvis vi skal 

nedlægge vores grenplads. 

 

Affaldsplads: Bestyrelsen brugte en time på at rydde op på affaldspladsen både ud 

og inde. Vi henstiller til, at det kun er bøger der bliver stillet og disse skal sættes op i 

reolen, alt andet må i selv køre på til genbrug. 



Omkring pap containerne er der total kaos, når containerne er flydte, bliver pap 

bare lagt oven på eller ved side af, her bliver de så liggende i regn og blæst     

Hvem skal rydde op???    

Det samme gælder plast containerne, her bliver også bare sat plastspande mm. der 

er for stort til at komme ned i containerne. 

Hvem skal rydde dette op????     

Renovationsarbejderne gør det ikke, og bestyrelsen 

gør det ikke mere.  

Bestyrelsen har besluttet at nedlægge pap containerne, af samme årsag, så alle selv 

må køre på lossepladsen med disse eller tage dem hjem. 

Vi er super kede af at komme med sådan en skrivelse, og vi ved godt, at det kun er 

nogle få der ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv. Hvis vi viste hvem det er, 

ville vi kontakte de personer, så det ikke er alle der for en balle. 

 

Så lige til noget lidt hyggeligere: 

 Husk sommerfesten lørdag d.30 juli med tilmelding og betaling til 

Birgith Have 119 tlf. 22615667. Senest d. 15 juli. 

 

Vi har nu solgt det første hus i år, og der er 2 mere på vej. 

Der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamlig onsdag d.24 august 2022. 

Indkaldelsen med dagsorden kommer på et senere tidspunkt. 

Vi ønsker alle en forsat god og varm sommer. 

Hilsen Bestyrelsen. 

  


