
Info-mail til kolonisterne 6. juli 2021 

 

Velkommen til sommerfest - og andet nyt 
 

Hej alle kolonister. 

 

Så er Festudvalgets invitation til årets sommerfest hængt op i skabet på den store P-plads. Den 

foregår lørdag 31. juli fra kl. 18 på græsplænen/den gamle have 51 op til den lille P-plads. 

Tilmelding og betaling til Birgith i have 119, tlf./sms 22615667 inden 20. juli. 

 

Fællesarbejdet har nu måttet konstatere, at de planlagte eftermiddagstimer ikke er eftertragtede. Det 

betyder, at fællesarbejdsdagene ændres fra det først udmeldte til følgende:  

Søndag 8. august, lørdag 18. september og lørdag 23. oktober, alle dage kl. 10-13. Reserver dagen 

eller dagene, hvis du endnu ikke har lagt dine 9 fællesarbejdstimer - undtaget er naturligvis 

kolonister med fast fællesarbejde samt fritagelse pga. alder eller sygdom. 

 

Have 9 og have 73 er sat til salg og blev fremvist efter ventelisten i søndags, og bestyrelsen afholder 

køb-salgs-møder i nærmeste fremtid. 

 

Bestyrelsen har dags dato haft møde med en repræsentant for Kommunens trafikafdeling, hvor vi 

har set på forholdene i forbindelse med udkørsel fra P-pladserne til Løvdalsvej. Flere kolonister har 

efterlyst muligheden for et spejl, da der nu er langt mere hurtigkørende trafik på Løvdalsvej end 

tidligere. 

Kommunen fraråder spejle, men anbefaler yderligere beskæring af buskene ved udkørslerne 

(Nordsjællands Vej og Park) samt eventuel etablering af spærreflade ved den store P-plads. 

Sidstnævnte vil blive drøftet på et kommunalt teammøde allerede i dag. Vi venter spændt.  

 

Pindemosen er organisatorisk en del af Nordsjællandskredsen, der er repræsenteret i 

Kolonihaveforbundet. Nordsjællandskredsen holdt ordinær generalforsamling lørdag 26. juni, hvor 

Pindemosens repræsentant i kredsbestyrelsen Lisa Rasmussen, have 63, ikke ønskede genvalg, men 

takkede af efter mange års indsats. Marianne Tinggaard fra have 58 stillede op til den ledige post i 

kredsbestyrelsen og blev valgt for to år. Bestyrelsen siger tak til Lisa og til lykke til Marianne. 

 

Fortsat god sommer i og uden for Pindemosen. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 


