
Info-mail til kolonisterne 24. maj 2019 

Huse til salg - og andet godt 

Kære kolonister. 

 

Have 133 og have 144 er nu vurderet og klar til salg. Er du interesseret, har du som altid fortrinsret og kan 

kontakte formanden. Pris og beskrivelse kommer på www.pindemosen.dk i løbet af weekenden - vores 

webmaster har super travlt på arbejde i hverdagene. 

Have 64 og have 91 er forvurderet og afventer nu Vurderingsudvalgets behandling, og bestyrelsen håber, at 

vi kan nå at invitere til fremvisning 2. pinsedag.  

Vi byder velkommen til de nye kolonister i have 67 og have 123. 

 

Og nu til noget helt andet:  

Havevandringsudvalget er glad og fortrøstningsfuld. Første runde gav kun anmærkninger til 16 haver - se 

den store opslagstavle på den store P-plads - og de udvalgte har nu 14 dage til at udbedre manglerne. 

Arrangementsudvalget har som tidligere omtalt indbudt til Pindemosens eget loppemarked på græsplænen 

ved legepladsen SØNDAG 2. JUNI kl. 12-16. Kun tre haver har meldt sig på banen, og en fjerde når det 

måske, men der kan være mange gode ting alligevel.  

Vi har dog besluttet, at vi ikke annoncerer loppemarkedet eksternt, men aktørerne er naturligvis velkomne 

til selv at sprede budskabet. Yderligere oplysninger hos Lene Bak på sms/tlf. 23823451. Arrangementet 

gennemføres kun i tørvejr :-) 

Festudvalget inviterer til pinsehygge SØNDAG 9. JUNI kl. 8.00 på græsplænen ved den store flagstang i 

gamle afdeling, se mere på opslagstavlen og på Pindemosens webside. Vi glæder os til at se rigtig mange af 

jer :-)  

Af hensyn til indkøb er sidste frist for TILMELDING lørdag 1. juni til Mona Overgaard i have 60 på tlf. 

51365195 eller i hendes postkasse. 

 

Og lige til sidst nogle flere datoer til hukommelsen og kalenderen: 

Lørdag 1. juni kl. 9-12 er der mulighed for fællesarbejde 

Søndag 2. juni kl. 10-12 er Pindemosens kontor åbent 

Torsdag 13. juni kl. 18.30 er der mulighed for fællesspisning på Damgården 

 

Med ønsket om god weekend - 

På bestyrelsens vegne  

Marianne Tinggaard, have 58 

sekretær 


