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Hvornår skal du bygge din plantekasse?
Det er snart tid for introduktionsarrangementerne, hvor der vil blive givet introduktion i
bygning af plantekasserne. Introduktionsarrangementerne foregår på arealet ved Vestamager
Metrostation (skurvognen nord for udstillingspavillonen).
Mandag den 28. april, kl. 17.00.
Torsdag den 1. maj, kl. 12.00
Kontaktperson: Claus Knudsen: tlf. 30 55 52 35 Kontaktperson: Lis Markersen: tlf. 30 29 20 56
Ved begge arrangementer vil der være adgang til Arealudviklingsselskabets udstillingspavillon,
hvor der vil blive serveret kaffe, te og sodavand.
Du skal selv medbringe saks, skruetrækker/boremaskine og hobbykniv.
Kan du ikke deltage i introduktionsarrangementerne, vil der stadig være mulighed for at bygge
plantekasser. Følg blot instruktionen, som vil være slået op på skurvognen.
Adgangskoden til skurvognen er: 0705.
Muld og jord i plantekasserne
Onsdag morgen den 30. april vil Amagerforbrændingen levere 7 tons kompostmuld til
plantekasserne. Til de plantekasser der allerede er færdigbygget om onsdagen, vil
Arealudviklingsselskabet sørge for, at mulden bliver hældt i plantekasserne. Ved samme
lejlighed vil foreningen sørge for, at der bliver adgang til almindelig jord, der kan blandes med
mulden.
Bygger du din plantekasse efter 30. april, skal du selv sørge for fylde den med kompostmuld
og jord (som der vil være adgang til på området). I foreningens skurvogn vil der desuden
være adgang til skovle, river, trillebør og andre praktiske redskaber.
Hvad skal der i plantekassen?
Søndag den 4. maj, kl. 11.00 afholdes der plantekasse-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 de sidste plantekasser
og plante de første afgrøder.
Hvis stemningen er til det, vil der efter workshoppen blive arrangeret fælles frokost.
Foreningen anbefaler at undersøge http://www.traktørstedet-vestamager.dk/
Kontaktoplysninger til Ørestad Urbane Haver
Tlf. 82 32 58 14
Email: claus@a21sundby.dk
--------Sådan bygger du en plantekasse
Til at bygge en plantekasse, skal du bruge (som leveres af foreningen):
4 mursten
1 europalle (0,80 X 1,20 m)
2 pallerammer
Armeret plast i målet 1,60 X 2,00 m.
4 lister (2 X 0,79 og 2 X 1,15)
Skruer til listerne (12 stk.)

Linoliemaling
Saks, skruetrækker/boremaskine, hobbykniv (medbring selv)
Fyld efter med Lecanødder (ca. 50 liter)
Udførlig instruktion (med billeder) finder du på foreningens skurvogn.

