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Kære Medlem af Ørestad Urbane Haver
Så er endnu et år i foreningen gået, og
det har været et anderledes år, med
mange forandringer. Det startede med
at generalforsamlingen i marts valgte
en helt ny bestyrelse, hvor af kun en
suppleant havde været medlem af
foreningen inden. Derfor var alle nye i
foreningen og i bestyrelsen. Dette har
gjort at vi har haft meget energi,
overskud og håb på at det kunne lykkes
os at få noget jord til vores fine
forening.
Bestyrelsen har arbejdet på at få os i jorden lige fra begyndelsen, men vi
kunne ikke længere bruge den jord som By og Havn tidligere havde anvist os.
Så det var derfor vi fik havekasserne. Havekasserne blev samlet på en
weekend og det var en meget god weekend med mange fremmødte.
Havekasserne har desværre gjort, at der ikke har
været så meget liv ude ved ”haverne” hen over
sommeren. Vores fællesarrangementer har ikke
været så velbesøgt, og det ser vi som et tegn på
at havekasserne generelt ikke har været nok for
medlemmerne, til at de bruge deres fritid på
dem. Men det håber vi på at lave om, til næste
år.
Efter sæsonen i havekasserne sluttede, har vi
været i tæt dialog med By og Havn. Vi har nu
endelig fået et område tildelt som ligger i
nærheden af der hvor vi har havekasserne i dag.
Den største nyhed er imidlertid at foreningen har
fået tildelt 250.000 kr. fra Københavns Kommune
til anlæggelse af området. Det vil sige at det ligger fast, at vi har fået jord
som, vi kan dyrke næste år. De anlægsmidler vi har fået skal bruges inden
årsskiftet. Så bestyrelsen har meget travlt med at finde ud af, hvad der skal
være på vores område. Vi holder fast ved pilehegnet, som vi fremlagde til
generalforsamlingen. Ud over det, har vi talt om hvordan vi kan gøre området

mere attraktivt at opholde sig på. Vi har talt om et læhegn til bordebænke, en
bålplads, en gynge, en hængekøje ø, nogle læsejl, samt kompostbeholdere. Vi
har meget travlt da alt skal bestilles inden året er omme.
Planen er nu at
området bliver planeret
og klargjort, således vi i
foråret kan begynde at
plante pil og uddele
haver. Vi vil sende en
aktivitetsplan ud i
begyndelsen af året og
håber at dette nye
spændende område, vil
lokke medlemmerne
tilbage til haverne! For
der vil være meget der
skal laves inden
området bliver færdigt
og vi får brug for alle
hænder i foreningen!

Plantegning for det nye område, som ligger øst for de ”gamle” haver.

Vores plan er at kasserne kommer til at stå uden for havernes område ved en
å, som udsmykning af området, som en slags reklame for haverne. Vi har også
talt om at udleje nogle kasser til boligbyggerier, hvor der kunne være brug for
haver. Så der er mange udviklingsmuligheder, som vi kunne tale om til
generalforsamlingen.
Det var alt nyt fra bestyrelsen, glædelig jul, og sikke en julegave vi alle har
fået! Vi håber at I alle må komme godt ind i det nye år, hvor vi forhåbentlig
kommer til at tilbringe meget til i Vestamager!
Har du spørgsmål eller andet til foreningen, kan du kontakte Claus fra
Agendacenter Amager på tlf. 82 32 58 14, som hjælper foreningen med
praktiske gøremål. Du kan også gå ind på foreningens hjemmeside
www.urbanehaver.dk, som snart vil indeholde flere oplysninger om haverne.

Mange glade julehilsner
Bestyrelsen i Ørestad Urbane Haver

