
Infomail til kolonisterne 24-03-2020 

Pindemosen åbner på lørdag 

OBS: Sidste nyt om åbning af sæson 2020 i Pindemosen 

Kære kolonister. 

Forhåbentlig har I allerede lukket for alle VANDHANER ude og inde - de samme, 

som I åbnede for i efteråret, da vi lukkede for sæson 2019. Hanerne skal nemlig 

være lukkede, inden du igen åbner for vandet i din egen brønd. Og på lørdag kan 

der nemlig ske noget: 

LØRDAG den 28. MARTS 2020 åbner vi for kæderne til Pindemosen kl. 11. 

LØRDAG den 28. MARTS 2020 åbner vandmændene for vandet på de to 

hovedhaner omkring kl. 12. Opdager du problemer med vandet i din egen 

brønd/have/hus på lørdag (eller senere), kan du ringe til Martin vandmand på tlf. 

4110 9490, alternativt til Lars formanden på tlf. 2134 8786/3166 4543. 

* 

Skralderummet må desværre holdes under lås og slå i denne sæson - med 

undtagelse af 1-2 gange om ugen, hvor der er vagt på, som tjekker affaldet. Tag 

derfor dit skrald med hjem eller aflever dit husholdningsaffald i gennemsigtige 

plastposer i åbningstiden. Første gang: 

SØNDAG den 5. APRIL 2020 kl. 13-14.  

Her vil der være to bestyrelsesmedlemmer til stede - HOLD AFSTAND - og der vil 

samtidig være en slags åbent kontor ude i det fri. Bestyrelsen må nemlig ikke 

benytte kontoret på Damgården til møder - eller kommunens bygninger i øvrigt - 

pga. situationen med coronavirus. 

* 

Foreløbigt vil der desværre heller IKKE blive foretaget VURDERINGER af huse med 

henblik på salg, da bestyrelsen vurderer, at vi ikke kan overholde 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand mm. i den situation. Vi 

beklager. 

* 



Arrangementsgruppen AFLYSER fællesspisningen onsdag den 8. april 2020 af 

samme grund. 

* 

FRA KOLONIHAVEFORBUNDET HAR VI MODTAGET: 

Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets 

retningslinjer. Det betyder, at man: 

 Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har det skidt eller 

er i karantæne 

 Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre 

 Skal overveje, om det er en god idé at benytte sig af offentlig transport, hvis 

man skal i haven 

 Ikke forsamles i grupper og sørger for, at alt socialt foregår udenfor 

 Skal holde god afstand til andre og sørge for god håndhygiejne 

 Se myndighedernes retningslinjer her: 

https://www.youtube.com/watch?v=SR2Nr8vZk38  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SR2Nr8vZk38

