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Oversigt	  over	  grønne	  projekter	  på	  Pindemosens	  fællesarealer	  2021	  
	  
Kære	  alle,	  her	  er	  listen	  over	  det	  planlagte.	  
Byd	  gerne	  ind	  med	  ris,	  ros	  og/eller	  andre	  kommentarer	  til	  initiativerne.	  
Generelt	  afventer	  alle	  større	  projekter	  at	  budgetet	  skal	  blive	  godkendt	  af	  generalforsamlingen,	  
derfor	  er	  det	  kun	  den	  løbende	  drift	  der	  pt.	  står	  på	  programmet	  for	  2021.	  Herunder	  kan	  I	  læse	  lidt	  
om	  hvad	  vi	  ellers	  har	  tænkt.	  
	  
Generelt	  har	  vi	  skrinlagt	  planen	  om	  at	  etablere	  faste	  flisepladser	  til	  borde/bænke	  sættene	  rundt	  
omkring	  –	  i	  stedet	  vil	  hvert	  borde/bænkesæt	  blive	  anbragt	  på	  fire	  fliser,	  som	  lægges	  ud	  og	  tages	  
med	  ind	  sammen	  med	  bordene.	  Argumentet	  er	  at	  det	  tog	  for	  meget	  tid	  og	  for	  mange	  kræfter	  fra	  
fællesarbejdet,	  og	  ideen	  om	  at	  det	  er	  mere	  fleksibelt	  passer	  også	  fint	  til	  dynamiske	  fællesarealer.	  
	  
Legepladsen:	  
Vipperne	  bliver	  slebet	  og	  malet	  i	  løbet	  af	  foråret	  –	  vi	  kunne	  få	  rød	  maling,	  så	  det	  bliver	  festligt.	  
Vi	  kigger	  på	  pilehytterne	  igen	  til	  efteråret	  –	  bliver	  muligvis	  en	  genatablering.	  Ungerne	  leger	  i	  dem	  
og	  har	  det	  sjovt	  med	  dem	  som	  de	  er,	  men	  vi	  voksne	  vil	  gerne	  have	  det	  ser	  ordentligt	  ud.	  
Der	  bliver	  etableret	  en	  lille	  flisesti	  (bløde	  fliser)	  fra	  vejen	  ind	  til	  grenpladsen,	  over	  legepladsen,	  for	  
at	  mindske	  slidet	  fra	  trillebør-‐kørsel	  på	  græsset.	  
Der	  bliver	  etableret	  et	  stykke	  med	  bærbuske	  (spiselige)	  på	  legepladsen,	  mellem	  vippen	  og	  vejen,	  
samt	  ved	  flisepladsen,	  disse	  bærbuske	  er	  doneret	  af	  Agenda	  21	  –	  tak	  for	  det!	  
Revision	  af	  gyngestativet	  (forhåbentlig	  opsætning	  af	  nyt)	  bliver	  rykket	  til	  2022.	  
Petanque-‐banen	  er	  jo	  blevet	  reddet,	  så	  støt	  endelig	  op	  om	  projektet	  når	  der	  bliver	  meldt	  
turneringsdato	  ud!	  Det	  er	  jo	  en	  ret	  corona-‐forsvarlig	  fælles	  aktivitet,	  med	  gode	  muligheder	  for	  at	  
holde	  afstand.	  
	  
Store	  p-‐plads:	  
Det	  er	  meningen	  at	  vi	  gerne	  vil	  bygge	  båse	  til	  jord	  og	  sand,	  der	  hvor	  det	  nu	  ellers	  bare	  bliver	  læsset	  
af.	  Det	  er	  også	  planen	  at	  opføre	  et	  rivenet	  med	  klatreplanter	  mellem	  petanquebanen	  og	  den	  store	  
p-‐plads,	  for	  at	  skærme	  lidt	  af.	  
	  
Arealet	  under	  ledningerne:	  
Der	  er	  blevet	  etableret	  blomstereng	  –	  der	  vil	  blive	  lavet	  høslet	  på	  engen	  til	  efteråret	  (ekstern	  
hjælp).	  
	  
Paddesø-‐arealet:	  
Kommunen	  har	  også	  her	  anlagt	  blomstereng	  -‐	  	  vi	  regner	  ikke	  med	  at	  den	  bliver	  til	  noget,	  for	  der	  er	  
stadig	  alt	  for	  meget	  græd	  i	  stykket	  til	  at	  blomsterne	  kan	  konkurrere	  med	  det.	  vi	  har	  gjort	  
kommunen	  opmærksom	  på	  dette,	  og	  de	  kan	  godt	  se	  det,	  men	  gør	  ikke	  mere	  ved	  det.	  Vi	  anlægger	  
en	  græsplæne	  på	  en	  del	  af	  arealet	  –	  til	  bord/bænkesæt,	  samt	  kongespil	  og	  lidt	  boldspil,	  samt	  stier	  
rundt	  langs	  kanten	  af	  arealet	  (hvor	  muligt)	  og	  en	  sti	  ind	  gennem	  arealet.	  Der	  skal	  også	  bygges	  en	  
bro.	  Dette	  projekt	  er	  et	  af	  dem	  der	  afventer	  budget-‐godkendelse.	  
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Skråningen	  op	  til	  klostermosevej	  i	  sydøst-‐hjørnet	  af	  foreningen:	  
Her	  var	  det	  meningen	  at	  der	  skulle	  være	  plantet	  hvidtjørn	  på	  skråningen	  –	  denne	  plan	  er	  udskudt	  
på	  ubestemt	  tid,	  da	  vi	  prioriterer	  andre	  projekter	  først.	  
	  
Fældning	  langs	  søerne:	  
Der	  er	  ikke	  blevet	  fældet	  yderligere	  af	  de	  træer	  vi	  havde	  fået	  dispensation	  til	  hen	  over	  vinteren,	  
pga.	  mangel	  på	  kyndig	  arbejdskraft.	  Projektet	  er	  pt.	  udskudt	  på	  ubestemt	  tid,	  og	  der	  skal	  gen-‐
ansøges	  om	  dispenation	  når	  det	  bliver	  taget	  op	  igen.	  
	  
Vejene:	  
Der	  blev	  lavet	  veje	  professionelt	  i	  gammel	  afdeling	  sidste	  år	  –	  de	  har	  ikke	  rigitg	  haft	  mulighed	  ofr	  
at	  tørre	  op	  siden,	  så	  vi	  er	  spændte	  på	  hvordan	  det	  bliver	  når	  der	  begynder	  at	  komme	  lidt	  trafik	  
igen.	  Der	  dukker	  græs	  op	  i	  midterrabatten	  nogle	  steder,	  hvilket	  vi	  påtænker	  at	  brænde	  væk.	  Der	  
kommer	  til	  at	  blive	  en	  udgift	  til	  professionelt	  vedligehold	  af	  vejene,	  hvor	  der	  hvert	  eller	  hvert	  
andet	  år	  skal	  fyldes	  lidt	  på	  og	  gen-‐afrettes.	  
Vi	  håber	  at	  kunne	  lave	  veje	  i	  ny	  afdeling	  til	  efteråret,	  men	  det	  kommer	  alt	  sammen	  an	  på	  budget-‐
godkendelse	  og	  om	  vi	  kan	  indhente	  et	  rimeligt	  tilbud.	  
	  
Vi	  har	  fået	  lavet	  nogle	  overordnede	  plejeplaner	  for	  alle	  vores	  fællesområder.	  Hvis	  man	  er	  
interesseret	  i	  at	  se	  dem,	  er	  man	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  os	  –	  de	  kan	  fremsendes	  eller	  man	  kan	  
komme	  forbi	  og	  bladre	  i	  dem	  til	  en	  fællesarbejdsdag.	  
	  
Håber	  det	  giver	  jer	  et	  indblik	  i	  hvad	  der	  rør	  sig	  på	  fællesområderne.	  Vi	  har	  droslet	  lidt	  ned	  på	  
planerne	  og	  forventningerne	  i	  år,	  grundet	  corona	  og	  manglende	  generalforsamling.	  
	  
Husk	  vores	  mail:	  
faellesarbejde@pindemosen.dk	  
	  
De	  venligste	  hilsner	  
Fællesarbejdsgruppen	  


