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PIER2 Haven blomstrer igen på Aarhus Havn
Haveforeningen PIER2 Haven er igen klar til at blomstre og skabe grønt fællesskab på Aarhus
Havn. Foreningen har fået forlænget deres brugeraftale med Aarhus Kommune for 1 år, og efter
generalforsamlingen tirsdag aften er holdet nu sat, så der igen kan spires og hygges i haverne
ved Dome of Visions.
PIER2 Haven er en forening, der arbejder på at oprette og dyrke byhaver på Pier 2 på Aarhus Havn.
Byhaven er en drøm om at gøre Aarhus Havn grønnere og mere levende. Det er en idé om at dyrke
nye fællesskaber og grøn bykultur til gavn og glæde for byens borgere.
- Vi er rigtig glade for, at vi igen kan gå i jorden for at gøre havnen grønnere og skabe fællesskaber
på et område, der ellers ville ligge dødt hen. Vi synes, at det er vigtigt, at skabe liv og biodiversitet
på havnen til glæde for alle byens borgere, siger Ene Gro Stubsgaard, forkvinde for PIER2 Haven
I løbet af 2017 har haverne også være flittigt besøgt af både turister og aarhusianere, der nyder at
se og også smage lidt på haverne. Samtidig har placeringen ved Dome of Visions givet hele
området en ekstra rekreativ værdi.
Alle borgere i Aarhus Kommune kan blive medlem af foreningen og abonnere på et havelod. Det
er også muligt for institutioner, foreninger, virksomheder, familie eller venner at dele et havelod.
Der er plads til ca. 45 havelodder.
I haveforeningen tager alle del og hjælper hinanden med stor og små projekter og at skabe en
mangfoldig haveforening med plads til sociale arrangementer og spændende aktiviteter.
- I foreningen har vi flere samarbejdspartnere, bl.a. Smag på Aarhus fra Aarhus Kommune, Dome
of Visions og fra Grums til Gourmet. Herudover arbejder vi løbende på at få aktiviteter og
projekter i gang med organisationer og foreninger i byen, fortæller Ene Gro Stubsgaard.
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