Infomail til kolonisterne 29. marts 2020

Noget om leveringer, vagter, fællesarbejde og vand
Kære kolonister.
Velkommen til sæson 2020 og sommertid. Det er en sæson, der i den grad begynder på en
anderledes måde. Mange af planerne for fællesarbejde, fællesspisning, arrangementer og åbent
kontor er indtil videre sat på HOLD eller ÆNDRET som så meget andet i disse corono-holdafstand-tider. Tak i øvrigt for en fin åbning i går, hvor vi fulgte reglerne for forsamling i det
offentlige rum.
Solveig Pors Nielsen i have 68, vores nye næstformand, er ansvarlig for fællesarbejdet i denne
sæson. Hun fortæller følgende:
GASHUSET
I morgen mandag den 30. marts bliver det asbestholdige tag på gashuset nedtaget og bortskaffet af
S&P Service. Resten af gashuset vil derefter være tilgængeligt for nedtagning - efter først til mølle
princippet.
Mangler du et bræt eller to (eller mange flere) til et projekt i din have eller lignende, så er
materialerne i gashuset nu frit genbrugs-vildt. Dog skal det siges: FJERN IKKE FLISER - disse
skal bruges til flisepladser til fælles borde/bænkesæt. Og husk ikke at hærge, ryd pænt op efter jer,
og vær varsomme når I piller det af, I skal bruge, så I ikke ødelægger noget, som nogle andre måske
kan bruge.
Til den FORVENTEDE første fællesarbejdsdag den 19. april, eller i ugen derefter, vil det, der ikke
er fjernet, blive kørt på genbrugspladsen - så tag for jer!
GRUS, GRENAFFALD og KOMPOST
I begyndelsen af den kommende uge (dvs. uge 14) vil der blive leveret grus og stabil på den store
parkeringsplads, og der vil blive kørt grenaffald væk.
Vi overvejer at lave flis til fri afbenyttelse, så læg fremover jeres grene tv. på pladsen og jeres
øvrige haveaffald th. på en måde, så der er plads til at komme til grenene med en flishugger.
Råkompost og topdress vil blive leveret onsdag den 8. april på den store parkeringsplads,
hvilket er årets første leveringsdag for Skibstrup Genbrugsplads - så der er jord til påsken.
FÆLLESARBEJDSDAGE (med forbehold for corona-stramninger)
Årets fællesarbejdsdage kommer til at ligge på søndage. Vi beklager den ufleksibilitet, det
afstedkommer, men det er sådan, det passer bedst for fællesarbejdsgruppen, og det har vi
prioriteret.
Kan du/I allerede se nu, at I aldrig kan om søndagen, så kontakt os med det samme på
faellesarbejde@pindemosen.dk eller ring til Solveig på tlf. 31628333.
Vi har pt. billige (helt gratis) og fleksible opgaver på lager, som kan løses på ikke-søndage!

De forventede fællesarbejdsdage kl. 11-14 for sæsonen 2020 er:
Søndag 19. april
Søndag 17. maj
Søndag 21. juni
Søndag 16. august
Søndag 6. september
Søndag 11. oktober
Søndag 1. november
Er du interesseret i at lægge dine fællesarbejdstimer som skraldevagt - eller kan du bare godt se det
hyggelige i at sidde skraldevagt - så kontakt Fællesarbejdet på faellesarbejde@pindemosen.dk eller
ring til Solveig på tlf. 31628333, så bliver du/I skrevet på listen - efter først til mølle princippet.
Skraldevagterne er lagt på søndag formiddage og onsdag eftermiddage - færdigt vagtskema følger
inden længe. Den første skraldevagt tager bestyrelsen sig af, og som tidligere skrevet, er der
mulighed for at komme i skralderummet på næste søndag den 5. april kl. 13-14.
HVAD NU HVIS
Fællesarbejdsgruppen ønsker glædeligt forår og godt helbred. Vi ses her/derude - på den behørige
afstand! Sker der stramninger af forsamlingspåbuddet, tager vi fællesarbejdsdagene op til revision,
finder på en ny måde at komme i gang på, og I vil høre nærmere. Spred budskabet til dem, der ikke
måtte være ret ofte på mailen.
VORES VANDSPILD
I fredags blev der foretaget en trykprøve i både ny og gammel afdeling ved vores
vandmænd og en repræsentant for bestyrelsen sammen med en repræsentant for
Helsingør Kommune - og undervejs tilkaldt en repræsentant for VVS Sylvest.
I ny afdeling kunne der konstateres et spild på 20 liter i timen, og formodningen fra Sylvest
er, at der er et brud, og han foreslog infrarød måling for at finde dette brud. Kommunen
overvejer sagen. I gammel afdeling (herunder øen) formodes der ligeledes at være brud,
som ikke på daværende tidspunkt kunne lokaliseres.
Men der blev i hvert fald fundet et alvorligt brud, da vandmændene åbnede for vandet i går
lørdag. Det viste sig, at en vandledning er blevet kappet over i forbindelse med
udgravningen til paddesøen. Der blev derfor i går tilkaldt akut bistand fra VVS Sylvest,
som proppede vandledningen midlertidig. Dette betyder desværre, at have 18 endnu ikke
kan få vand. På mandag er der kontakt mellem Kommunen og Sylvest (med info til
bestyrelsen) om en permanent løsning på dette problem.
Vi håber, at det nu snart lykkes os at få has på det store forbrug af "fælles vand".
God søndag.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Marianne sekretær

