SKAB MERE VILD NATUR HVOR DU BOR
Få mere inspiration på www.voresnatur.dk/vild-natur-hvor-du-bor

NABOERNE:

VIRKSOMHEDER:

KOMMUNEN:

HOLD ÅBEN HAVE OG
INSPIRER DINE NABOER
OG GENBOER

GØR PLÆNEN VILD

BLOMSTRENDE RUNDKØRSLER OG REGNVANDSBED I PARKEN

Inviter dine naboer indenfor i haven/gårdhaven eller altanen fx

Mange virksomheder bruger masser af tid og penge på at

Rundkørsler, rabatter, grøftekanter, parker og andre offentlige

via en seddel i postkassen eller et opslag i den lokale facebook-

slå græsarealerne foran deres domicil. Måske vil virksomhe-

arealer. Kommunen holder styr på det hele, men mon ikke der

gruppe. Vis hvilke vilde tiltag du har valgt, og fortæl dem lidt

den i dit lokalområde synes, at den tid kan bruges på anden

kunne blive plads til lidt langt græs, et regnvandsbed, et kvas-

om hvorfor. Gå evt. på opdagelse og tip en 13’er i blomster, der

vis? Skriv eller ring til direktøren og tag en snak om virksom-

hegn eller et lille stengærde et sted? Kontakt formanden for

er rige på nektar eller pollen. I juli-august kunne det f.eks. være

hedens grønne arealer. Der er masser af inspiration at hente

det relevante udvalg - det er lidt forskelligt, hvad kommunen

kortlæbe, kællingetand, lammeøre, lavendel, liguster, kryben-

til konkrete tiltag på www.voresnatur.dk/vild-natur-hvor-

kalder det – og fremlæg dit forslag for formanden, for at få lov

de læbeløs, musevikke, mælkebøtte, perikum, havereseda,

du-bor eller i forskellige facebookgrupper såsom Vild med

til at lave nogle nemme tiltag på offentlige arealer. Eller under-

stenkløver, tidsel og kartebolle.

Vilje eller De Vilde Haver.

søg om kommunen måske selv vil gå i gang.

BYEN:

KOLONIHAVEN:

KIRKEGÅRDEN:

FÆLLES BAGGÅRDSFREMVISNING

LAD HÆKKENE
BLOMSTRE

ERSTAT PERLEGRUS
MED BLOMSTERFLOR

Arranger en Tour de Baggård, hvor I besøger hinandens

Har du en kolonihave, så foreslå på generalforsamlingen at

Kirkegårde plejer at være kendetegnet af stramt klippede

gårdhaver. Det kan f.eks. være blandt boligforeningerne på

ændre ordensreglementet, så hækkene først bliver klippet i

hække og perlesten. Men sådan behøver det ikke at være

vejen. Inviter andre fra boligforeningen med, f.eks via en

vintersæsonen fremfor om sommeren. På den måde får fug-

over det hele. Tal evt. med kirkegårdsgartneren og find ud

seddel på døren, og sæt en eftermiddag af til at besøge hin-

lene fred i deres reder, og bier og insekter får glæde af hæk-

af, om der er en plet med plads til lidt vildt. Kontakt derefter

andens baggårde. Tag en snak om hvilke vilde tiltag der er,

kens blomstring. Det samme tiltag kan laves i boligforenin-

Sognerådet for at få grønt lys til at gå i gang. Du kan ved

eller hvad I kunne ønske jer i gårdhaven. Du kan evt. opfordre

gen eller i vejlauget. Hvis kommunen kræver at haveejere

samme lejlighed forhøre dig, om kirkegården er giftfri og an-

folk til at medbringe en kage eller lidt kaffe til selskabet. Det

klipper deres hæk om sommeren, så kontakt formanden for

mode dem om at droppe sprøjtemidler. Det tiltag vil alene

samme arrangement kan laves i haverne på villavejen eller

det relevante politiske udvalg i din kommune for at få det

gøre meget godt for insekter og smådyr.

på altanerne i boligforeningen.

ændret.

