Info-mail til kolonisterne 24. juni 2020

Hus til salg og varme nyheder fra Fællesarbejdet
Kære kolonister.
Have 105 er vurderet, rapporten er godkendt af sælger, og huset sættes til salg. Først internt som
vanligt og dernæst efter ventelisten i løbet af juli.
Er du som kolonist i Pindemosen interesseret i huset, bedes du hurtigst muligt kontakte formanden
på tlf./sms 21348786 eller sende en mail til hfpindemosen@gmail.com
Fortsat herlig sommer.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Marianne sekretær
Kære alle sammen.
Så har vi igen haft en fællesarbejdsdag i Pindemosen. Mange mødte op i søndags i det fine vejr, som dog
blev til byger, inden vi var færdige.
I Pindemosen er der mange lidt tunge opgaver, som kræver en del kræfter. Da vi aldrig på forhånd kender
antallet eller de fysiske kræfter på dem, der kommer, blev vi nødt til at udsætte færdiggørelsen af de nye
flisepladser til bord-bænke-sæt og opgravning af pileurt langs Løvdalsvej.
Men vi havde en gruppe af stærke kolonister, der frisk gik i gang med at få mange fliser bragt til
parkeringspladsen til senere brug på de flisepladser, som vi håber vil blive lavet næste fællesarbejdsdag. De
var doneret af have 134.
Og der blev klippet, luget og ryddet op overalt.
Hække og træer ved udkørslen fra den store parkeringsplads blev klippet, og det er nu igen sikkert at køre
ud. Det skete på opfordring af en kolonist, og det er bare super, når nogen gør opmærksom på problemer
eller kommer med ønsker til vores fælles bedste.
Der blev klippet hække flere steder og nedtaget lavthængende grene langs slåede stier, så vi alle bedre kan
komme rundt. Parkeringspladsen og grenpladsen blev igen pæne at se på efter ihærdig oprydning, lugning
og klipning. Grusbunkerne var ved at gro til i tidsler og græs, og da vi ved, at det hurtig kommer tilbage, vil
det da være dejligt, hvis nogen trækker lidt ukrudt op, når man kommer forbi. Enhver hjælpende hånd er
velkommen.
Flere bord-bænke-sæt blev samlet, der blev gjort et stort arbejde med at fjerne gyldenris omkring den store
sø, og vi fik også slået græs langs hegnet, som mange har ønsket.
Vi kørte igen til genbrugspladsen med de mærkelige ting, der bliver efterladt på grenpladsen - og som intet
har at gøre med haveaffald. Vi opfordrer igen til, at enhver holder op med den slags og i stedet for spørger
naboerne, om de kan tage skrald med til genbrugspladsen. Eller kontakt formand Lars, hvis der er et
problem.
Træet fra det gamle gashus - der blev taget ned sidste gang - blev også delvis kørt afsted i flere omgange,
og en venlig kolonist vil gøre dette projekt færdigt i løbet af ugen. Tak til Bekir i have 73 for at gøre dette og
tak til Henriette i have 126 for at gøre opmærksom på, at det vil se lidt smukkere ud på pladsen uden.
Tak til alle for en fin arbejdsdag og gå på mod.
Hilsen Mike, Lars og Grethe
Fællesarbejdsgruppen

