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Kære medlem
Dette nyhedsbrev kommer til at indeholde
en del praktisk information. Nyttige
oplysninger for nye medlemmer og kærlige
remindere til gamle medlemmer.
Økologi
Først og fremmest skal vi minde om, at vi
er en forening, der dyrker økologiske haver.
Det betyder bl.a., at du ikke må bruge
kunstgødning,
at
du
skal
anvende
økologiske frø og planter, og at du skal
vande med omtanke.
Med hensyn til vanding, så gælder det
naturligvis, at man skal vande, når
fordampningen fra jorden er mindst,
således at mest muligt vand går til
planterne og ikke fordamper direkte fra
jorden. Vand derfor om aftenen, når solen
står lavt.
På den måde tager man mest hensyn til
planterne,
miljøet
og
foreningens
vandregning!
Pasning af haven
De fleste haver er utroligt flotte i år. Trods
det lidt kedelige majvejr ser planterne ud til
at gro meget bedre i år end sidste år.
Det gælder dog også for ukrudtet, som er
væltet
op!
Især
følfod,
tidsler
og
padderokker trives i og imellem haverne.
Det er nu, vi skal sætte ind over for disse
planter, inden de får sat frø (tidslerne er
allerede begyndt at blomstre). Husk ikke
kun at luge i din egen have, men også på
stierne rundt om din have.
- Og er man fuld af energi en dag, kan man
gå i krig med det ukrudt, der vokser på
fællesarealerne!
Fælleshaven
Den lille høj i nordenden af haven er udlagt
til fælleshave. Det er en dejlig blomsterhøj,
som nemt gror til med vilde blomster.
Smukt nok, men den kunne være endnu
smukkere, hvis vi kultiverede den til et
blomsterparadis. Alle kan deltage! Har du
for lidt plads til blomster i din egen have, så
kan du dyrke dem på blomsterhøjen.

Du kan kontakte Eva på tlf. 26 20 89 11, så
kan I mødes og lave en aftale om, hvilket
areal på blomsterhøjen, du har at dyrke og
passe.
Toilet
Der findes to toiletter på Plug N Play, som
medlemmerne af de forskellige foreninger
kan benytte. De findes i en af de røde
containere
på
den
anden
side
af
parcourbanen. Vi har netop fået nøgle til
toilettet, og den hænger nu på knagen i
skurvognen. Toiletterne er ikke offentlige,
så husk at låse efter dig. De er heller ikke
altid lige pæne og rene, men kan bruges i
en nødsituation.
Hjemmesiden
Vi har i løbet af de sidste måneder fået en
ny hjemmeside. Her kan du læse om
kommende arrangementer, finde links til
forhandlere af økologiske frø og læse
blogindlæg om, hvad der rører sig i haven.
Besøg foreningen på www.urbanehaver.dk
Kalender

•

•

•

Fælles havedag - 11. juli
Lørdag d. 11. juli kl. 11.00 gør vi i
fællesskab haven flot og fri for
ukrudt, griller og lærer hinanden at
kende.
ØX - 4. september
I
forbindelse
med
Ørestad
Kulturdage inviterer vi folk til
smagsprøver
af
hjemmedyrkede
sager.
Haven klar til vinter - 26.
september
Gør din have klar til vinteren. Høst
de sidste grøntsager, grav kompost
ned eller læg tulipanløg...

Og husk at...
Læse foreningens vedtægter, retningslinier
og ordensregler. De ligger på hjemmesiden
under ”Om foreningen”.
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Venlig hilsen
Denise, Jann, Kirstine, Jesper og Mikka

Plantning af pil på en kold dag i april.
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