Økologiske nyttehaver i
”Den Grønne Kile” i Hvalsø,
Lejre kommune

Paradisbakkernes Nyttehaver
Det første skridt- sten samling

Paradisbakkernes Nyttehaver bestyrelse;

Formand: Alison Michell 27574388
alison.michell@mail.dk
Næstformand: Ulla Hoecky 27629139
ullahoecky@gmail.com
Kasserer: Søren Porsborg 50501789
s.porsborg@gmail.com

Paradisbakkernes Nyttehaver ligger i Den Grønne Kile
ved Horseager, Hvalsø.

Lejre kommune har udlånt jorden til Paradisbakkernes
Nyttehaver.
Foreningens formål er ”at give alle i Lejre kommune mulighed for
at leje en jordlod og dyrke en økologisk nyttehave. Endvidere skal
medlemmer dele erfaringer gennem samvær, planlægningsdage
og foredrag og derved skabe et levende miljø.”
Enkeltpersoner og institutioner kan blive medlemmer og få tildelt
et stykke jord, - så man kan enten selv have en havelod eller slå
sig sammen med naboer, eller venner.

Lone Lange, 26173341 lone.langer@gmail.com

Økologisk havedyrkning handler om ikke at bruge kemi, men det
handler også om sædskifte, kompost, bunddækkeplanter,
husdyrgødning og meget mere. Haveforeningen
Paradisbakkernes Nyttehaver vil hjælpe med råd og dåd og
arrangere kurser og havedage, så nybegyndere kan komme godt
i gang.

Suppleanter; Lise Dahl, Niels Steensig

Det er også muligt at være medlem uden havelod, og deltage i
foredrag eller hjælpe til med demonstrationshave mm.

Anders Roland, 23302445 andersroland@mail.dk

Revisorer: Birgitte Pedersen, Rolf Gottesen

Deling af redskaber, viden, frø, mv, samt afholdelse af
forårsfester/ høstfester og deltagelse i forårs/efterårsoprydning vil
være nogle af de fælles ting vi vil lave sammen.

Ordensregler
Paradisbakkerne er stillet til rådighed af Lejre
kommune og skal bruges som økologiske
nyttehaver. Alle bedes vise hensyn til hinanden,
hinandens lodder og bedes samarbejde omkring
havedyrkning. Del din erfaring, visdom, redskaber,
frø med andre, så vidt muligt.

Priser
Indmeldelsesgebyr heraf
depositum 200kr …..............……….350kr
Kontingent …………………………… 100kr

•Der udlejes for 1 år ad gangen, Når du har betalt
kontingentet gældes lejeperioden for et år.
•Der må ikke bruges pesticider, kunstgødning,
kemikalier og trykimprægneret træ.
•Parkering henvises til skolen.
•Hunde, der er på besøg i området, skal holdes i
snor.
•Hold dit lod i orden og tag dit affald med hjem.
•Hold ukrudt fra stierne omkring dit lod.
•Hæk og flereårige planter må ikke være mere end
1.5m høj.
•Hvis du går ud af foreningen skal du rydde op i dit
lod.
•Fællesarealer passes i fællesskab.
•Spar på vandet.
•Evt. hække omkring lodderne skal være liguster.
•Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.
•Forseelse og forsømmelse kan resultere i
bortvisning uden tilbagebetaling…

Jordleje
50m2………………………………… 100kr
100m2…………..……………………. 200kr
200m2 ……………….……………….. 300kr
Så i alt koster det for det første år:50m2 350+100+100 – 550kr
100m2 350+100+200 – 650kr
200m2 350+100+300 – 750kr
Derefter koster 200, 300 og 400kr pr. år.
Passiv medlemskab – 100kr pr.år
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at justere priser.
Bankkonto nr.- Arbejdernes Landsbank
5396 – 0353219

