Info-mail til kolonisterne 12. april 2020

Nyttig viden om fællesarbejdet og fællesarealerne
Kære alle.
Vi afholder fællesarbejdsdag (næsten) som planlagt søndag den 19. april kl. 11-14. Dog vil alt
foregå udendørs - med behørig afstand og ingen sammenstimlen på flere end 10 personer - så
medbring den nødvendige tålmodighed og forståelse for dette.
I opfordres til at møde flere op fra samme have, i det omfang man har mulighed for det - således
kan I være makkere med nogle, som I alligevel går op og ned af i forvejen, hvis ikke I vil arbejde
mere eller mindre alene.
Arbejdsopgaverne kan I se herunder, og I kan derfor på forhånd bedre tage stilling til og prioritere
fremmødet. Der kan blive ændringer i disse undervejs, da nye opgaver kan opstå, og fordi vi aldrig
ved, hvor mange der møder op.
Det er også muligt at møde op og få udleveret opgaver, som man så har 1 uge til at løse. På den
måde vælger man selv de forhold, man arbejder under - fristen er altså søndag den 26. april.
Opgaverne er som følger:
- Skralderunde
- Fjerne gyvel
- Friklippe og inspicere opslagstavler
- Gyldenris-bekæmpelse
- Anlæg af flisepladser
- Køre grene og resten af brændet på grenpladsen samt samle grenpladsen og jord/sand bunkerne
- Ordne kummerne ved indgangene til haveforeningen
- Køre tur til genbrugspladsen
- Luge grundigt for ukrudt rundt om frugttræer i frugtlunden
Husk, at man sagtens kan blive sat til flere opgaver på en arbejdsdag, da nogle af opgaverne ikke
tager 3 timer.
OBS: Skynd jer at hente birke-brænde i bunken ved den store sø samt brædder fra det gamle
gashus ved den fælles flagstang.
Herudover er der ledige faste fællesarbejdsopgaver, og de lyder som følger:
Petanque-bane vedligehold (1-2 haver):
Opsætte nyt hegn.
Luge og rive petanque-bane (ca. 1 gang pr. md.) gennem sæsonen. Gerne arrangere og invitere
øvrige kolonister til en turnering...?

OBS: Findes der ikke have(r) til denne opgave, sløjfes banen umiddelbart i sæsonen 2021. (Se
vedhæftede plan for fællesarealerne)
Maskinpark-mand/kvinde (1 have):
Vedligehold og reparationer af maskiner.
Fjerne gyldenris ved mellemste sø (1 have):
Inden for og uden for hegnet - vejledning om gyldenris-bekæmpelse udleveres.
Fjerne gyldenris ved den store sø (2 haver):
Inden for og uden for hegnet - vejledning om gyldenris-bekæmpelse udleveres.
Vande frugttræer i frugtlunden (2 haver):
Fylde vandingsposer med vand 1-2 gange om ugen, tidsbegrænset til denne sæson og sæsonen
2021.
Rengøring på Pindemosens kontorområde (2 haver):
Almindelig rengøring inkl. gulvvask hver anden uge i sæsonen. Vintersæsonen efter aftale. Sæson
2020 aftales også nærmere pga. corona-situationen.
Kontakt os på faellesarbejde@pindemosen.dk hvis du er interesseret i en af ovenstående
opgaver. Opgaverne vil blive fordelt efter først-til-mølle.
Også her en venlig henstilling til, at man ikke under nogen omstændigheder efterlader poser med
skrald uden for skralderummet. Det er slet ikke acceptabelt. Vedhæftet her er en plan over datoer
og tider for åbning af skralderum, som du kan printe ud og have liggende i kolonihaven - så
behøver man ikke møde en lukket dør i skralderummet 😉
Sidst - men slet ikke mindst - har vi vedhæftet vores samlede plan for, hvad der skal ske med
fællesarealerne i år og lidt ind i næste år. Vi beklager, at denne plan ikke er blevet kommunikeret
ud tidligere. Det er simpelthen gået tabt i travlheden.
Rigtig god påske!
De venligste hilsner
Fællesarbejdsgruppen v/ Solveig, Lars og Grethe

