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HAVERNES FREMTID
Foreningen Ørestad Urbane Haver (tidligere Ørestad Mobile Øko-haver) går i jorden
ultimo april 2008. Foreningens haveprojekt får i år ny karakter ved at blive en del af
det kommende Plug N Play areal i Ørestad Syd. Blandt andet lægges der vægt på en
stærkere og mere eksperimenterende urban haveplan med større kompakthed, læ
samt flere fælles opholdszoner til glæde for alle brugergrupper. Hvor der tidligere kun
blev dyrket direkte i jorden, vil foreningen også afprøve muligheden for at dyrke
haver i forstørrede plantekasser. Hensigten er at de nye plantekasser skal bruges til
at eksperimentere med urbane haver i storbyen – et projekt som også vil kunne
danne inspiration for nye byudviklingsområder som f.eks. Nordhavnen.

HAVERNES PLACERING
Haverne vil fortsat blive placeret tæt på Vestamager Metrostation. Den endelige
placering er endnu ikke fastlagt, da det er en større proces at udarbejde en
situationsplan for det samlede
midlertidige aktivitetsområde.
Området får flere
udendørsaktiviteter med fokus på
kultur, fritid og sport. Det er
Arealudviklingsselskabet (tidligere
Ørestadsselskabet) som stiller
arealet til rådighed. Som
udgangspunkt bliver det ikke før
august, at foreningen kan gå i gang
med havernes fællesfaciliteter. Men
som medlem har man mulighed for
at gå i jorden allerede i slutningen
af april med pilotprojektet urbane
Efter idé af Louise Windfeldt. Udarbejdet af Camilla Libonati
plantekasser.

TO HØJBEDE PR. MEDLEM
På workshoppen den 1. april blev det besluttet, at et medlemskab af Ørestad Urbane
Haver giver brugsret til to højbede (plantekasser). Det er op til det enkelte medlem,
om man vil have en eller to kasser. Pilotprojektet med de nye urbane havekasser
omfatter cirka 80 plantekasser opbygget af euro paller med tilhørende rammer, der
tilplantes og placeres på et foreløbigt felt inden for Plug n Play området. Når vi
kender den endelige placering af aktiviteterne, vil de urbane plantekasser i
sensommeren blive løftet ind på plads ved en happening.

DEN VIDERE PROCES
Den 30. april deltager bestyrelsen i en større workshop afholdt af
Arealudviklingsselskabet, hvor repræsentanter for alle aktiviteter på området mødes,
og hvor målet er en samlet plan for arealet. Foreningens udgangspunkt er stadig
bestyrelsens plan, som blev godkendt på workshoppen den 1. april. Planen bygger på
en kombination af højbede, jordlodder og fælles arealer. Planens idegrundlag er
godkendt af Arealudviklingsselskabet, og landskabsarkitekterne Krag & Berglund, som
også deltog på foreningens workshop den 1. april, vil assisterer bestyrelsen med den
videre proces og plangrundlag.

HVAD SKAL JEG GØRE?
En vigtig forudsætning for, at vi kan gennemfører
pilotprojektet med de urbane plantekasser er, at
vi selv samler plantekasserne. Derfor har
bestyrelsen udpeget uge 18 til arbejdsuge.
Arbejdsprocessen bliver at folde 2 rammer ud (de
er hængslet i hjørnerne), sætte dem på træpallen
og give overfladen linolie. Når kassen er tør, fores
den med plastdug og der lægges sten i bunden.
Bestyrelsen sørger for bestilling og levering af
alle nødvendige materialer, som opbevares ved/i
skurvognen. Komposten til kasserne leveres i
løbet af uge 18.

Model af Louise Windfeldt

Ønsker du at deltage i projektet, vil der være en introduktion mandag den 28. april kl.
17 og torsdag den 1. maj kl. 12 ved skurvognen. Du bedes oplyse, hvilke dage du
ønsker at arbejde med dine egne plantekasser (se e-mail-adresse og telefonnummer
til sidst i dette nyhedsbrev).
Bestyrelsen vil stå for bygning af ekstra plantekasser, men det kan ikke garanteres, at
medlemmer der ikke deltager i bygning af plantekasse, kan få plantekasser.
For din egen skyld er det derfor vigtigt, at du finder en dag i uge 18, hvor du kan
deltage i bygning af plantekasserne.

HVORDAN BRUGER JEG MIN PLANTEKASSE?
Hvad kan jeg dyrke i min kasse? Er det rigtigt at man forvirrer skadedyrene ved at
blande forskellige afgrøder? Og hvordan vander jeg bedst min kasse?
Søndag den 4. maj kl. 11 inviterer foreningen til en workshop, hvor Hortonom Louise
Windfeldt vil fortælle om, hvordan du bedst muligt kan udnytte din plantekasse samt
økologiske haveprincipper. Samtidig vil vi bruge dagen til at fylde jord i kasserne og
plante de første afgrøder.

MEDLEMSKAB
Et medlemskab af foreningen, der giver brugsret til to plantekasser, koster 200 kr. og
skal indbetales til foreningens konto 7631-1001978, senest fredag den 18. april. Er du
i tvivl om, hvorvidt du har betalt kontingent, skal du være meget velkommen til at
kontakte foreningen. Husk at oplyse navn på din betaling!
Kalender
Fredag, 18. april

Tidsfrist for betaling af medlemskab

Mandag, 28. april - kl. 17.00

Introduktion til bygning af plantekasser

Torsdag, 1. maj - kl. 12.00

Introduktion til bygning af plantekasser

Søndag, 4. maj - kl. 11.00

Workshop om højbede, jordopfyldning og beplantning

VIGTIGE OPLYSNINGER OM ØRESTAD URBANE HAVER
HUSK KONTINGENT
Telefon: 82 32 58 14
E-mail-adresse: claus@a21sundby.dk
Kontonummer: 7631-1001978

SENEST DEN 18. APRIL!

