
Info-mail til kolonisterne 15. juli 2021 

 

Mere info om sommerfesten og en opfordring 
 

Hej kolonister. 

Husk, at Festudvalget arrangerer sommerfest lørdag 31. juli fra kl. 18 på grunden have 51 ved den 

lille P-plads. Prisen er 175 kr. pr. person, som indbetales ved tilmelding til Birgith i have 119 - og 

sms/tlf./mobilPay 22615667. Se yderligere oplysninger på opslagstavlen og 

på http://www.pindemosen.dk/nyheder  

 

Festudvalget har dog hørt på havegangene, at nogle synes, prisen er for høj, men vi får noget for 

pengene: Vi får vores mad og grill mand fra Sct. Olai cafeen i Helsingør, og 
menuen består af Stort fad med håndpillede rejer, tun, æg, kaviar og salat – 
flute og smør – smørstegte nye kartofler med frisk timian – pastasalat – grøn 
salat – urtedressing og tzatziki – grillet lammecoulotter, kalvecouletter, 
pølser. Bagefter regner vi med kaffe med lidt sødt til… 

Desuden har vi lejet en toiletvogn. 

Tilmelding senest 20. juli. Vel mødt. 

 

Har du brug for at tale med bestyrelsen, har du muligheden nu på søndag 18. juli, hvor vi holder 

åbent kontor kl. 11-12 i det gamle klubhus på Øen (lige imellem have 67 og 68). 

 

I forrige nyhedsmail var der et link til lokalplanforslaget for Pindemosen, som vi naturligvis 

opfordrer alle til at læse. Og på vores hjemmeside under Medlemmerne imellem har have 72 givet 

denne opfordring, som Bestyrelsen kun kan bakke op om: 

 

"Den nye lokalplan for Pindemosen med høringsfrist den 2. september 2021, vil nedsætte den 

maximale hækhøjde til 120 cm fra de nuværende 150 cm. Hvis du ikke syntes at dette er i orden vil 

jeg anbefale alle at du gør brug af din demokratiske ret og kommer med dit høringssvar/protest ifht. 

dette. Derudover flyttes Pindemosens område fra landzone til byzone, hvilket jeg ikke kan 

gennemskue konsekvensen af - men man kan frygte højere ejendomsskatter og dermed højere 

husleje? Mvh Susan, have 72". 

 

Fortsat varm torsdag. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen   
 

http://www.pindemosen.dk/nyheder

