Infomail til kolonisterne 20. april 2020

Den 1. fællesarbejdsdag - og efterlysning af fagfolk
Kære alle!
Så er første fællesarbejdsdag i sæsonen 2020 vel overstået, og de fremmødte har virkelig
givet den en ordentlig skalle!
Der er blevet samlet mange sække skrald på området, der er blevet gravet gyvel op, der er
blevet klippet fri omkring tavlerne, grundigt fjernet ukrudt ved frugttræerne i frugtlunden,
skiftet jord og blevet sat blomster i kummerne og slæbt grene og brændetriller fra græsset
ved den store sø til grenpladsen! Håber ikke, der er noget, vi har glemt at nævne. Stor tak til
alle jer, der arbejdede i går i hvert fald!
Og også her en stor tak til alle jer, der på trods af at have faste fællesarbejdsopgaver, at være
placeret i 70+ kategorien eller andet, der gør, at I ikke behøver lægge flere timer, alligevel
dukker op og giver en ekstra hånd hist og her. Det er virkelig fedt!
Al aktivitet, der involverer genbrugspladsen, er som udgangspunkt blevet udskudt - til man
forhåbentligt ikke længere behøver holde en halv time i kø for at komme ind. Det betyder, at
der ligger en ordentlig dynge usorteret skrammel ved grenpladsen. Lad venligst være med at
smide mere oveni - det er ikke meningen, der skal være en bunke der. Gå gerne sammen om at
køre jeres affald til genbrugspladsen.
Og skulle nogen være interesseret i at køre en tur på genbrugspladsen med skrammelet fra
grenpladsen i løbet af den næste uges tid eller to (evt. en hverdags formiddag, hvor presset på
genbrugspladsen ikke er så stort), så kontakt gerne fællesarbejdet - så kan man få en lille ad
hoc opave dér.
OBS, OBS: Til gengæld har man nu yderligere nogle uger til at gå forbi og hente brædder fra
det gamle gashus! Og de er efter sigende i ok stand! Husk ikke at smadre og hærge, men pille
det så nænsomt som muligt fra hinanden.
Der er mange, som har meldt sig til faste fællesarbejdstjanser - meget fornemt, og nu har vi
kun en enkelt opgave tilbage at udbyde i 2. runde:
- Fjerne/bekæmpe gyldenris! (der er plads til yderligere 3 haver).
Skynd dig at slå til, det er et tilbud du ikke kan afslå! ☺
Vi skal også i gang med at have etableret nogle af de flisepladser, vi har planlagt rundt
omkring til borde/bænkesæt. Er der nogle af jer, som har mod på - og måske professionel
erfaring med - at grave ud, plane stabil og grus ud og lægge fliser, så må I meget gerne melde
tilbage til os på mailen: faellesarbejde@pindemosen.dk alternativt til formand Lars (have
100), eller Grethe (have 95). Man er også velkommen til at melde sig, selv om man ingen
erfaring har, men til gengæld har frisk gåpåmod. Vi skal nok finde nogen, der kan vejlede i
anlægget, hvorefter man kan være selvkørende. Et par grupper på 2-3 mand vil være optimalt.

Blandt andet i den forbindelse har vi lidt efterlysninger:
FLISER: Hvis nogen af jer har nogle fliser, I skal af med (firkantede), og gerne så der er til 4
m2, så vil vi meget gerne høre om det i fællesarbejdet, da vi skal til at i gang med at anlægge
flisepladser rundt omkring (som omtalt i tidligere fællesmail).
MURER: Skulle der være en eller flere murere iblandt os, vil vi meget gerne høre fra jer, da vi
skal have kigget på trappen mod Løvdalsvej. Vi har ingen ekspertise på den slags i
arbejdsgruppen, så vi vil rigtig gerne høre jer fagfolk om, hvad mulighederne for trappen er.
Kan vi lappe på den, skal den helt væk, skal vi sløjfe en del af den etc.? Og hermed også tilbud
om, at det kunne blive en opgave et evt. murerhold kunne løse som en del af deres
fællesarbejde.
TØMRER: Og skulle der være en tømrer eller to til stede i kolonien, vil vi også gerne høre fra
jer. Vi skal nemlig have nogen til at kigge på, hvordan og hvorledes der kunne laves en bro ved
den nye paddesø på den gamle festplads. Er det noget, vi (I) selv kan bygge, skal vi købe os til
en løsning (og i så fald hvilken) etc.? Her kan igen blive tale om, at det er en opgave, der kunne
løses som en del af fællesarbejdet.
Det skal siges til de fagfolk, der evt. overvejer at henvende sig for at hjælpe, men måske ikke
kan overskue arbejdsbyrden i det, at der altid er rigtig mange gode kræfter, der dukker op til
fællesarbejdsdagene, som gerne prøver kræfter med nye opgaver under kyndig vejledning. Så
man behøver ikke stå alene med opgaven, medmindre man gerne vil. Vi kunne som minimum
bare frygtelig godt bruge jeres specialviden og erfaringer.
Og en lille note til græs-folket: De maskiner, der ikke virkede, bliver sendt til reparation på
tirsdag - i mellemtiden skulle de maskiner, der står tilbage i containeren, gerne virke. I må
derfor nøjes med og deles om dem, indtil de andre kommer tilbage - beklager, håber det går
alligevel.
Tak for arbejdsdag til alle jer, der var der søndag den 19. april. Og på forhånd tak til alle jer
fagfolk og øvrige, der - nu lige om lidt - melder jer til ad hoc eller faste opgaver eller kommer
med fliser! ☺
Det skulle være det nyt, der var for nu fra os. Glædeligt godt vejr og godt helbred til vi ses!
De venligste hilsner
Fællesarbejdsgruppen
ved Lars, Grethe og Solveig

