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Kære medlem
Plug N Play holder åbent hus lørdag
d. 18 juni
...og Ørestad Urbane Haver inviterer
folk ind til radisepluk og snobrød.
Inden vi slår dørene op for
offentligheden,
holder
vi
en
havevandring med Jens Juhl fra
Slottet i Smørmosen, som vil øse af
sin viden om økologiske haver.
Her har vi mulighed for at få gode råd
til, hvordan vi kan forbedre vores
haver, og der skulle gerne blive tid til at
stille spørgsmål undervejs. Desuden vil
det være muligt at erhverve sig Jens
Juhls og Sølva Falgrens nye bog
Økologisk have - selvforsyning til
husbehov.
Hvem: medlemmer og ventelistefolk
Hvor: i haven, uanset vejret !
Hvornår: kl. 11.00-13.00
Læs mere om Slottet i Smørmosen på
http://www.slottet-i-smoermosen.com/
Hjemmesiden er i øvrigt ganske nyttig,
hvis man har brug for en introduktion
eller inspiration til, hvordan man bedst
dyrker sine 16 m2 økologisk.

Spændende nyt initiativ
Grundejerforeningen Ørestad City har
kontaktet os, fordi de gerne vil have
midlertidige urbane haver på et areal.
Vi kan således få lov at låne arealet for
en tid.
Bestyrelsen arbejder lige nu på
at finde en god måde at lave haver på
stedet - og på at søge midler til at gøre
det. Om alt går vel, vil der i løbet af
sommeren blive mulighed for at melde
sig til en arbejdsgruppe, der skal
anlægge haverne. Mere info følger.

Lugning
Alt for mange medlemmer glemmer at
luge havegangene omkring deres have!
Vi skal derfor endnu en gang bede ALLE
om at holde stierne fri for planter.
Åbent
Hus-arrangementet,
hvor
haverne vises frem, er en ekstra grund
til luge.

Flere arrangementer på vej
Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 12.
juli kl. 17.30-20.00, hvor vi skal se på
Nørrebros grønne initiativer. Info følger.
Vi er desuden i færd med at
planlægge endnu en tur i august. Det
ligger ikke fast endnu, men vi har
planer om en udflugt til Camilla Plums
Fuglebjerggaard.
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