Info-mail til kolonisterne 7. august 2019

Nyt kapitel i skraldesagen
Kære kolonister.

Fællesskabet er i den grad udfordret i denne sæson. Men bestyrelsen håber på, at vi sammen finder
løsninger på problemerne - og styrker fællesskabet og holdånden til gavn for livet i VORES forening. Men vi
er oppe imod nogle helt ubegribeligt usolidariske handlinger:
I søndags kørte et lille hold frivillige på genbrugspladsen med det allermeste af det ophobede affald i form
af dåser og andet ikke-køkkenaffald ved siden af skralderummet og frasorteret ikke-haveaffald fra
grenpladsen. Og tænk en gang: Bag hele herligheden var der dumpet to affaldsposer med afføring! Det er i
den grad op ad bakke !!!! Bestyrelsen gentager, at den slags er øjeblikkelig opsigelsesgrund.
Det resterende ikke-køkkenaffald uden for skralderummet forventes kørt på genbrugspladsen på lørdag
under fællesarbejdet.
Det er naturligvis FORBUDT at dumpe noget som helst på Pindemosens arealer. Vi må tage vores
køkkenaffald og toiletspildevand med hjem, og vi må også selv sørge for at køre ting og sager til
genbrugspladsen. Spørg gerne dine naboer om en fælles tur - benyt evt. et opråb på vores opslagstavle
eller Facebook-gruppe.
Det er naturligvis også FORBUDT at bruge Pindemosens affaldscontainere! Damgårdsbestyrelsen skriver:
Der er videoovervågning i hele gården ved Damgården, og hvis kolonisterne trodser forbuddet, vil vi bede
om adgang til overvågningen, som står i Pindemosens lokaler.
Slut med forbud for i dag. Det er herlig sommer. Nu til løsningsmulighederne:
Bestyrelsen har på sit møde i går besluttet straks at indhente pristilbud på en udslagstank og efterfølgende
tømning. Vi fortsætter dialogen med kommunen om placering af en sådan, og vi undersøger de bedste
muligheder for finansiering, der vil omfatte alle kolonister.
Bestyrelsen fortsætter også forhandlingerne med Forsyning Helsingør, og vi vil foreslå denne løsning for
resten af sæsonen: Efter containervask den 15. august vil skralderummet fortsat være låst. Men vi indfører
skraldevagt to timer to gange om ugen (fx onsdag og søndag), hvor kolonister kan aflevere deres skrald,
hvis det er i klare plastposer. Vi søger naturligvis frivillige til at dele vagterne sammen med et
bestyrelsesmedlem.
I vil høre mere om resultatet af alle vores henvendelser inden længe.
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