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NYTTEHAVER
- vi dyrker forskelligheden

Nyttehaver for alle

Bor du i nærheden af Lersøparken og har du lyst til en have, hvor 
du kan dyrke dine egne grøntsager og blomster – så kom til:

Stiftende generalforsamling for Foreningen til 
etablering af H/F Lersøgrøftens Integrationsdaghaver 

Lørdag den 10. marts 2012 kl. 14.00-17.30
i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N 

På mødet kan du høre mere om nyttehaverne og give idéer til, 
hvordan fællesskabet omkring dem skal være. Du kan på mødet 
også blive skrevet på venteliste til en have.

Du kan se dagsorden for den stiftende generalforsamling og 
udkast til vedtægter og husorden på www.kk.dk/haraldsgade.

Vandretur
Inden generalforsamlingen inviteres alle interesserede til 
en vandretur på Lersøgrøftarealet. Her vil du kunne se, hvor 
stor en jordlod bliver.  Vi mødes kl. 13.00 ved Karenshus, 
Bispebjerg Bakke 8, 2400 København NV.

Har du spørgsmål ? 
Mødet arrangeres af 
Haraldsgadekvarterets Områdeløft.
Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Nina 
på mail zw2j@tmf.kk.dk 
eller ringe på tlf. 51 68 0201.

Haraldsgadekvarterets Områdeløft
Valhalsgade 4 • 2200 København N
Webadresse: www.kk.dk/haraldsgade
Tlf. 2615 3500 hverdage 9.30-16.00

Her mødes vi til vandretur.

Her holdes generalforsamlingen.

Her kan du se området, 
hvor du skal bo for at 
komme på venteliste 
til en nyttehave.

Her ligger nyttehaverne.
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