
 

 3 spændende tilbud fra Søborgmagle Grundejerforening. 
Alle medlemmer af foreningen inviteres til at deltage i disse tre gratis arrangementer. 

 

Store Snegledag 6. maj kl. 10 Havens natur 24. maj kl. 19 Guidet tur i Utterslev Mose 5. juni kl. 17 
 

 
 
Lad os gøre fælles front mod den årlige invasion af 
dræbersnegle og koordinere indsatsen.  
Kom til introduktion 6. maj på Lauggårds Alle 93 kl. 10-
11 og få en gennemgang af, hvordan man bruger 
såkaldte nematoder – et middel, man har haft 
betydelig succes med i Norge. Du kan læse mere om 
det her: https://www.bolius.dk/mikroskopiske-orme-
nyt-vaaben-mod-draebersnegle-40886/    

Vi udveksler også andre gode sneglebekæmpelses-
ideer, og du får masser af moralsk opbakning samt en 
øl eller vand.  

Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op. 

Produktet hedder Nemaslug, og købes på nettet inden 
snegledagen – pris ca. 500 kr. Læs mere på foreningens 
Facebookside om fælles naboindsats denne dag. 

Mvh. Knut Bernstein & Mads Dalum Libergren. 

 

 
 
Vi mødes 24. maj hos Lene og Carl Henrik, 
Moseskrænten 29 kl. 19, hvor Rikke Milbak holder 
et oplæg om, hvordan vi med en begrænset indsats 
kan få mere natur i vores haver. Rikke vil tage os på 
en rundtur i haven og fortælle om havens natur, og 
vi snakker sammen om havens styrker og 
potentialer. Du vil få konkrete vejledninger til, 
hvordan du kan arbejde med naturen i haven - også 
selvom du ikke bor direkte til mosen. 
 
Tilmelding til HavensNatur@soeborgmagle.dk 
senest 17. maj – opgiv din adresse og antal 
deltagere.  
 

Det er styregruppen for helhedsplanen for Utterslev Mose, som 
har valgt at prioritere puljemidler til en vejledningsordning om 
mere natur i haverne. 

 

 
 
Troells Melgaard, som er formand for Utterslev Mose 
Naturplejelaug, vil tage os på en spændende tur i 
Utterslev Mose. 
 
Turen foregår på cykel og starter 5. juni kl. 17 på P-
pladsen på hjørnet af Pilesvinget og Brønshøj 
Kirkevej. 
 

Undervejs vil vi besøge: Kirkemosen, udsigtstårnet i 
Vestmosen, Langholmen på nordsiden af Midtmosen, 
Højmosen og kvægholdet ved Grønnemose Allé, 
Naturværkstedet Streyf i Østmosen samt platformen 
på sydsiden af Midtmosen.  
 
Vi forventer at slutte omkring kl. 20, så medbring evt. 
en sandwich eller lidt snack til turen. 
 
Tilmelding til UtterslevMose@soeborgmagle.dk 
senest 26. maj - opgiv din adresse og antal deltagere. 
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