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1. Indledning
Denne årsplan beskriver den forventede indsats for 2016 i Miljøpunkt
Amager. Årsplanen bygger på indsatsområder udpeget i samarbejde
med lokaludvalgene på Amager. Årsplanen beskriver de mere
overordnede rammer, herunder en beskrivelse af Miljøpunkt Amagers
baggrund og de overordnede visioner, arbejdsmetoder, samt de
prioriterede indsatsområder for 2016. Miljøpunkt Amager er
organiseret som en selvejende fond med egen bestyrelse, der har det
overordnede ansvar. Hovedparten af Miljøpunkt Amagers midler
kommer fra lokaludvalgene på Amager.
Miljøpunkt Amagers vision
At alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling, så
Amager bliver en grønnere, sundere og smukkere del af København.
Miljøpunkt Amagers opgave
Det er Miljøpunkt Amagers opgave at bidrage til at børn, voksne,
institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og
virksomheder bliver opmærksomme på deres miljøpåvirkninger, ser
dem i en større sammenhæng og får redskaber til at påvirke dem i en
positiv retning. Sagt med andre ord er det ikke Miljøpunkt Amagers
opgave at skabe ændringer direkte men via andre. Miljøpunktet skal
motivere til aktiv deltagelse i udviklingen mod en bæredygtig
udvikling.
Miljøpunkt Amagers udgangspunkt er lokalt med øje for regionale,
nationale og globale sammenhænge. Der arbejdes ud fra miljømæssig
bæredygtighed, men miljøpunktet har et helhedssyn på
bæredygtighed, som også omfatter økonomiske, sociale,

sundhedsmæssige og kulturelle elementer. Det vil sige, at Miljøpunkt
Amager ikke tager initiativ til projekter, som ikke har en miljømæssig
dimension, men omvendt gerne deltager, hvis projektet er bredere
funderet end blot miljømæssigt.
Miljøpunkt Amager skal synliggøre og forstærke handlemulighederne
og bidrage til at identificere og overvinde barrierer for en bæredygtig
udvikling. Handlemulighederne styrkes bl.a. gennem lokal dialog,
opbygning af netværk og formidling af relevant viden og andre
kompetencer.
Miljøpunkt Amager ser sig selv som et lokalt laboratorium for
bæredygtig udvikling. Et konkret sted hvor man kan bringe sin idé hen,
få information om miljøforhold, hjælp til idéudvikling, kontakt til
samarbejdspartnere og i sidste ende realisere konkrete miljøinitiativer.

Historisk baggrund
Miljøpunkt Amager (tidl. Agendacenter Sundbyøster) blev etableret i
efteråret 2003 på baggrund af et initiativ fra Kvarterløftet i
Holmbladsgade og Grøn Guide hos Krunch på Øresundsvej. Den
endelige ansøgning til Københavns Kommune blev indsendt af Amager
Erhvervsråd, Sundby Lokalråd, Agendaforeningen i Sundby, Grøn Guide
hos Krunch og Kvarterløftet i Holmbladsgadekvarteret. Siden har
miljøpunktet opbygget et netværk og samarbejde med en række
parter inden for kommunale forvaltninger, forsyningsselskaber og
institutioner, interesseorganisationer,
foreninger, medier, boligforeninger og virksomheder.
Kvarterløftet i Holmbladsgade blev sat i gang i 1997 og afsluttet ved
udgangen af 2003. Kvarterløftet var i høj grad baseret på borgernes
deltagelse i helhedsorienteret lokaludvikling. Der blev opbygget en
solid viden og erfaring i kvarteret om et tværfagligt og tværsektorielt
samarbejde mellem borgere og Københavns Kommune og ikke mindst
en mangfoldighed af netværk. Beboerne i kvarteret har lagt meget
energi i kvarterløftet, og fortsatte i Lokaludvalget for Amager Øst.
Grøn guide-projekterne i Holmbladsgadekvarteret og hos Krunch på
Øresundsvej har med tilsvarende vision som Miljøpunkt Amager skabt
en række projekter, netværk og samarbejdsparter, der er blevet
bygget videre på i miljøpunktet.
Fra 1997 – 2000 havde Hørgården også en grøn guide ansat via
boligselskabet 3B, som senere ydede konsulenthjælp til projektet med
uddannelse af miljøambassadører i Urbanplanen. Et projekt som i høj
grad har inspireret miljøpunktet, der siden 2005 har uddannet 180
kvinder i miljøforhold.

Selvom Miljøpunkt Amager fra 2003-2008 kun dækkede Amager Øst
har miljøpunktet samarbejdet med forskellige parter i Amager Vest.
Det gælder f.eks. Arealudviklingsselskabet By & Havn (tidl.
Ørestadsselskabet) om Ørestad Mobile Øko-haver, Partnerskabet i
Urbanplanen om mobile haver, miljøfestival og cykelkursus for kvinder
samt en række virksomheder, der har deltaget i forskellige
miljøprojekter.
Ved årsskiftet 2007/2008 blev nye lokaludvalg etableret i de to bydele
Amager Vest og Amager Øst, der bl.a. har til formål at fremme det
lokale demokrati. Netop den lokale forankring har Miljøpunkt Amager
til fælles med lokaludvalgene.
Fra januar 2008 har Miljøpunkt Amager dækket begge bydele: Amager
Vest og Amager Øst, og en opgørelse over projekter viser, at
fordelingen i 2010 var særdeles lige; hvilket også gælder bevillinger
givet til lokale projekter fra
Miljøpunkt Amagers miljøpulje.
Fra juli 2011 er Miljøpunkt Amager overgået til driftsstøtte fra
lokaludvalgene på Amager. Støtten er beskrevet i aftaleteksten indgået
mellem hvert enkelt lokaludvalg og Miljøpunkt Amager.
Uden lokaludvalgenes støtte ville Miljøpunkt Amager ikke eksistere. I
forhold til tidligere udvikles Miljøpunkt Amagers årsplan nu i dialog
med lokaludvalgene, og der vil derfor fremover være en stærkere
tilknytning mellem lokaludvalgene og Miljøpunkt Amager.
Miljøpunkt Amager varetager lokaludvalgenes forpligtelser overfor det
lokale miljøarbejde, som det er beskrevet i Kommissorium for
lokaludvalg i Københavns Kommune.

Miljøpunkt Amagers geografiske område
Geografisk dækker Miljøpunkt Amager bydelene Amager Vest og
Amager Øst eller med andre ord Københavns Kommune på Amager.
Området inkluderer Amager Fælled, Amager Strandpark, Islands
Brygge, Sundby Øster, Sundby Vester og Ørestad – i alt bor ca. 115.000
mennesker 5 tilsammen i de to bydele Amager Vest og Amager Øst,
som er delt af Amagerbrogade. I Amager Øst bor der ca. 52.500
personer og i Amager Vest ca. 62.500 personer.
De to bydele har ikke et arealfællesskab, men mange samlingssteder f.eks. ved Amagerbro Metrostation, Islands Brygge, Amager
Kulturpunkt og Ørestad Boulevard. Der er adgang til badevand i både
øst og vest; i havnebadet på Islands Brygge og stranden i Amager
Strandpark. Der er stort naturområde i Amager Fælled og Kalvebod
Fælled, og således gode muligheder for naturoplevelser, men der er
mangel på grønne områder tæt ved bebyggelserne på Amager.
Længst mod syd ligger villaområder i såvel Amager Vest som Amager
Øst, mens områderne mod nord primært består af etagebebyggelse.
Nye boligområder er kommet til i Ørestad, Islands Brygge samt ved
Amager Strandpark. Både nye og gamle boligområder giver nye
udfordringer. I Sundholmkvarteret og Holmbladsgadekvartereter er
der en fælles boligsocial helhedsplan (Amagerbro Helhedsplan), også
Urbanplanen har en boligsociale helhedsplan (Partnerskabet) . Alle
helhedsplan arbejder med miljøspørgsmål, som det er naturligt for
Miljøpunkt Amager at være en aktiv spiller i.
Miljøpunkt Amagers arbejdsmetoder
Nærværende årsplan bygger videre på indsatserne fra forrige
årsplaner og de større selvstændige projekter der videreføres fra
tidligere. Til udviklingen af denne årsplan har Miljøpunkt Amager fået

input fra en række lokale aktører. Det gælder primært lokaludvalgene
på Amager, men også Amagerbro Helhedsplan, Amagerbro Kultur,
Amager Erhvervsråd og en række borgere på Amager har bidraget
positivt med gode ideer til de kommende års arbejde i Miljøpunkt
Amager.
Miljøpunkt Amager lægger i det daglige arbejde vægt på:
Konkrete samarbejdsprojekter Miljøpunkt Amager vil i dialog med
borgere og professionelle samarbejdsparter om at realisere konkrete
miljøprojekter og -indsatser. Gennem opsøgende arbejde, hvor
erfaringsopsamling og formidling kombineres, gøres projekter og
indsatser konkrete og handlingsrettede.
Miljøpunkt Amager indgår i udviklingsprojekter på både
idéudviklings- og organisatorisk plan. Som eksempel kan nævnes:
● Kompostbudene
● Bylandbrug på Fields
● Bicycle Innovation Lab
● Transportnetværk Amager
Nogle af udviklingsprojekterne udvikles til fyrtårne, der i stigende grad
også lyser ud over bydelenes grænser.
Netværk og foreninger
Miljøpunkt Amager vil samarbejde med eksisterende netværk, komme
med faglige input og fornyet energi, samt bidrage til etablering af nye
netværk, hvor der er behov for det. Miljøpunkt Amager har været med
til at starte foreningerne; Ørestad Urbane haver, Miljøambassadørforeningen, Sammen om Bryggen og Ungarnsgadenetværket. Fra og
med 2015 vil arbejdet med netværksskabelse blive prioriteret som et
selvstændigt indsatsområde. Det vil styrke Miljøpunkt Amagers

muligheder for både at facilitere lokale netværk og at indgå i lokale
samarbejder.
Foredrag, udstillinger og møder
Herunder kunne f.eks. indgå demonstration af forskellige miljøtiltag,
eller en udstilling i forbindelse med et arrangement afholdt forskellige
steder i bydelene. Nogle gange er stedet afgørende for succesen, men
først og fremmest udgør aktualitet en væsentlig præmis.
Lokalt miljøkontor
Miljøpunkt Amager ligger i Kvarterhuset på Jemtelandsgade.
Miljøpunkt Amager har faste daglige åbningstider, hvor der er åbent
for henvendelser og spørgsmål fra alle borgere på Amager. I
Miljøpunkt Amager er der dagligt mulighed for gratis at låne ladcykler,
elmålere og mostpresse samt at få gode råd og vejledning til, hvordan
man kan spare på strømmen, sortere sit affald, holde pesticidfri have,
købe miljøvenligt i dagligdagen og meget mere. Den daglige dialog og
sparring med lokale samarbejdspartnere på Amager gør Miljøpunkt
Amager til en særlig værdifuld og lokal ressource for miljøarbejdet,
kulturlivet og borgerdrevne aktiviteter på Amager.

2. Indsatsområder
I nærværende årsplan beskrives en række prioriterede indsatsområder
som det er aftalt med lokaludvalgene på Amager at Miljøpunkt
Amager fokuserer på i 2016. Indsatsområderne er udvalgt og aftalt
med hvert af de to lokaludvalg enkeltvis.

Der er sammenfald mellem tre af indsatsområderne i de to bydele. En
udvikling som vi i Miljøpunkt Amager kun kan bifalde, da den større
sammenhæng mellemarbejdsprocesserne, giver en større faglig
kapacitet og en mulig synergieffekt på de fælles indsatser.

Udvælgelsen af de enkelte indsatsområder og deres indhold er
resultatet af en længere idéudviklings- og prioriteringsproces, som er
blevet gennemført i samarbejde mellem lokaludvalgene og Miljøpunkt
Amager. I løbet af året er der blandt borgerne blevet indsamlet ideer,
tanker, og forslag til hvordan miljøarbejdet skal gribes an. Dette er sket
i forbindelse med Miljøpunkt Amagers forskellige aktiviteter hen over
året.

Årsplanens form og funktion
Under hvert indsatsområde er beskrevet mindst et konkret prioriteret
projekt. Nogle af indsatserne er stadig i planlægningsfasen, hvorfor der
i beskrivelserne er forsøgt at give et forklarende overblik omkring mål
og midler.

Sammenkoblingen mellem de aktuelle aktiviteter og fremadrettede
prioriteringer har givet god mulighed for at udvikle og målrette
Miljøpunkt Amagers fremtidsplaner. Dette vil tydeligt kunne aflæses i
denne årsplan, hvor projekterne i høj grad sigter på den lange bane, og
hvor der arbejdes for at skabe en større faglig tyngde blandt
medarbejderne og i det konkrete arbejde.
I Amager Øst er det aftalt, at Miljøpunkt Amager gør en særlig indsats i
forhold til Grønne Netværk, Grøn bydel, Miljøambassadører,
Klimatilpasning, Affaldsforebyggelse & genbrug og Bedre cyklister.
I Amager Vest er det aftalt at Miljøpunkt Amager gør en særlig indsats i
forhold til Amager Fælled, Transportnetværk Amager, Grøn Bydel,
Miljøambassadører og Klimatilpasning.

I tillæg til de prioriterede projekter vil der under indsatsområderne
også være beskrevet potentielle sekundære projekter. De sekundære
projekter er projekter, der lægger sig naturligt op ad de prioriterede
projekter, og som ligger i tråd med Miljøpunkt Amagers generelle
vision for det lokale miljøarbejde. Hertil kommer, at miljøpunktet
løbende afsøger mulighederne for at tiltrække yderligere ekstern
finansiering til indsatsområderne.
Miljøpunktet vil i begrænset omfang, og så vidt økonomien tillader
det, også arbejde med ikke prioriterede indsatsområder, dels af
hensyn til den generelle borgerbetjening og dels fordi der kan vise sig
muligheder og potentialer i forhold til fremtidige aktiviteter og
eksterne støtte- og fondsmidler.

Affaldsforebyggelse og genbrug (Amager Øst)
Kommunen vil i stigende grad gerne have lokaludvalgene til at arbejde med forebyggelse, affaldssortering og genbrug. Det skyldes bl.a. aftalen om
Amager Ressource Center, hvor der er indskrevet et krav om øget genanvendelse. Hertil kommer, at Miljøpunkt Amager gennem årene har
arbejdet meget med affaldssortering og genanvendelse og derfor har gode faglige kompetencer på området.
Miljøpunkt Amager ønsker med indsatsen af lægge et særligt fokus på, at forlænge levetiden for de forbrugsvarer, som indeholder værdifulde
ressourcer. Mere konkret handler indsatsen om at fremme genanvendelse, lokal udnyttelse af eksisterende ressourcer, samt sikre at
affaldssorteringen i husholdningerne opprioriteres.
Prioriterede
projekter

Mål

Hvordan

Affaldssortering i
etageejendomme

Øget affaldssortering Opsøgende
og genanvendelse af vejledning,
organisk materiale.
understøtte
sortering i flere
fraktioner og
sortering i hjemmet.

Loppe- og
byttemarkeder

Øget genbrug.

Målgruppe

Boligforeninger og
borgere i
etageejendomme.

Understøtte
Borgere.
eksisterende
initiativer og
etablere nye uden at
udkonkurrere
eksisterende loppeog byttemarkeder.

Samarbejdspartnere

Succeskriterier

Kompostbudene,
Københavns Kommune,
Amagerbro Helhedsplan.

Samarbejde med 20
boligforeninger om
forbedret
affaldssortering og
kompostering

Skoler, kommunale
institutioner, private
virksomheder.

Afholdelse eller
deltagelse i 3 loppe- og
byttemarkeder.

Sekundære projekter under ’Affaldsforebyggelse og genbrug’

● Affaldsundervisning på skoler med Danmarks
Naturfredningsforening.

● Etablering af nærgenbrugsstation i Amager Øst.
● Affaldssorteringssamarbejde med Øresundskollegiet

● Test af sortering i det offentlige rum og til events med
Københavns Kommune.

● Affaldsdag med Danmarks Naturfredningsforening.

● Projekt med sortering af elektronik med Københavns Kommune.
● Udbredelse af deleordninger.

Foto: Byttehjørne til loppemarked på Ungarnsgade.

Amager Fælled (Amager Vest)
Amager Fælled er et unikt naturområde der dækker en stor del af Amager. Det er et område med et rigt og frugtbart dyr- og planteliv, som bidrager
til at skabe en storby med en stor biodiversitet, samt en interessant og spændende bynatur. Miljøpunkt Amager vil arbejde for at skabe en viden om
Amager Fælled og en opbakning til at bevare Amager Fælled som et både vildt og rekreativt naturområde. Det vil ske ved at støtte og arrangere
ekskursioner og oplevelser på fælleden, som kan formidle viden om fælleden og dens dyre- og planteliv, samt ved at arbejde for at skabe en lokal
opbakning til at bevare Amager Fælled.
Prioriterede
projekter

Mål

Hvordan

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Succeskriterier

Oplevelser på fælleden At skabe oplevelser
og udflugter til
fælleden der kan
styrke borgernes
viden om og
opbakning til
Amager Fælled.

Understøtte
eksisterende
initiativer og
planlægge og
arrangere oplevelser.

Borgere, brugere af
Amager Fælled og
grønne
storbyturister.

Amager Fælleds Venner,
Spis Amager Fælled, skoler,
Københavns
Kogræsserlaug, Ørestad
Kulturdage, Islands Brygges
fødselsdag, Danmarks
Naturfredningsforening
(DN)

Afholdelse af mindst 4
arrangementer i 2016.

Netværk til lokale
aktører

At skabe et politisk
netværk der bakker
op om bevarelsen af
Amager Fælled.

Opsøgende indsats
ift. at skabe lokal
opmærksomhed og
netværk. Afholdelse
af netværksmøder.

Lokale
virksomheder,
interessenter i
Amager Fælleds
udvikling.

Transportnetværk Amager,
lokale virksomheder, DN.

Offentlige
tilkendegivelser fra
lokale virksomheder om
opbakning til bevarelse
af Amager Fælled.

Guide til Amager
Fælled

At lave et hæfte om
Amager Fælled, som
kan skabe viden og
opbakning.

Tilrettelægge og
layoute.

Borgere, brugere af
Amager Fælled og
grønne
storbyturister.

Spis Amager Fælled, DN,
Københavns Kommune.

Få udgivet guiden og
distribueret den til
målgrupperne.

Sekundære projekter under ’Amager Fælled’
● Registrering af biodiversitet. Udvikle og opbygge samarbejder om at
registrere dyre- og planteliv på Amager Fælled. Det kunne være i
samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og lokale skoler.
● Vild festival. Understøtte og deltage med aktiviteter i natur-festivalen
på Amager Fælled. Samarbejde med Byhøst.

Øverste foto: Vild festival på Amager Fælled. Miljøambassadørerne og
Madklubben Jorden Rundt laver mad og fortæller om, hvordan madspild kan
forebygges.
Nederste foto: Udflugt for at finde spiselige planter på Amager Fælled.

Bedre cyklister på Amager (Amager Øst)
København er verdens måske bedste cykelby. Ingen andre storbyer i verden har en så veludviklet infrastruktur, når det gælder cykeltransport.
Den veludviklede infrastruktur er en af forklaringerne på, at 45 % (Københavns Kommunes cykelregnskab for 2014) af persontransport i Københavns
Kommune foregår på cykel. Københavns Kommune har imidlertid en målsætning om, at 50 % af al transport skal foregå på cykel.
Skal den målsætning realiseres, er der brug for at se kritisk og udogmatisk på adfærd og kultur på de københavnske cykelstier. Er man ikke erfaren
cyklist, kan det være en udfordring at bevæge sig rundt på cykel i København. Og det skaber en klar barriere for, at nye cyklister finder vej ud på de
københavnske cykelstier.
Prioriterede
projekter

Mål

Hvordan

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Succeskriterier

Cykelbiblioteket på
Prags Boulevard

Vedvarende udlån af Ugentlige
cykler.
åbningstider i
Cykelbiblioteket og
inddragelse af
frivillige i udlån og
vedligehold af cykler.

Borgere der
overvejer deres
transportvaner.

Bicycle Innovation Lab,
Aktivitetscenter
Sundholm, Kofoeds
Skole, Cyklistforbundet.

Fortsat ugentlig udlån af
cykler fra Cykelbiblioteket
på Prags Boulevard.
Inddragelse af flere
frivillige.

Undervisningsforløb til folkeskoler

Tilbyde tværfagligt
undervisningsforløb
til lokale skoler.

Skoler i Amager Øst.

Bicycle Innovation Lab

Afholdelse af mindst et
undervisningsforløb på
skole i Amager Øst.

Tilbyde
undervisningsforløb
gennem portalen
‘Åben skole’.
Opsøgende lokal
indsats.

Cykelpitstop

Skabe dialog om
cykeladfærd med
cyklister.

Afholde cykelpitstop Cyklister i Amager
på Amagerbrogade,
Øst.
hvor forbipasserende
cyklister tilbydes
cykeltjek og kaffe.

Cykelven,
Cyklistforbundet, Netto
på Christmas Møllers
Plads, Københavns
Kommune

Afholdelse af mindst et
cykelpitstop, hvor vi
kommer i dialog med min.
200 cyklister.

Research i cykeladfærd

Få input til
fremtidigt arbejde
med cykeladfærd.

Research af
materiale om
cykeladfærd og
potentialer for at
påvirke
cykeladfærden.

Dansk Cyklist Forbund,
vidensinstitutioner.

At få et oplyst grundlag for
arbejdet med cykeladfærd
i de kommende år.

Sekundære projekter under ’Bedre cyklister på
Amager’
● Bicycle Innovation Lab, bestyrelsesarbejde i
foreningen Bicycle Innovation Lab.
● Cykelkonference, afholdelse af konference
om cykeladfærd og fremme af cyklisme i
København.
● Flere cykelparkeringer for ladcykler og
almindelige cykler.

Foto: Cykelpitstop på Amagerbrogade.

Miljøpunkt Amager,
Amager Øst
Lokaludvalg.

Grøn Bydel (Amager Øst og Amager Vest)
Københavns Kommunes areal og befolkningstæthed gør at en lang række af verdens hovedstæder altid vil være grønnere end København.
Københavns mulighed er derfor at gribe arbejdet med udviklingen af byens grønne rum an på sin egen måde. Miljøpunkt Amager vil arbejde for at
skabe kvalitet og mulighed for at interesserede parter kan tage del i de grønne rum og bynaturen i Amager Øst og Amager Vest. I den sammenhæng
spiller midlertidighed, private partnerskaber og nytænkning en vigtig rolle for Miljøpunkt Amagers arbejde med indsatsen for at udvikle Amager Øst
og Amager Vest som grønne bydele. Samtidig vil indsatsen for at skabe grønne bydele også have øje for synergier med klimatilpasning af bydelene.

Prioriterede
projekter

Mål

Hvordan

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Succeskriterier

Byhaver

Udvikle og
understøtte
borgerdrevne
byhaver (nyttehaver)
og grønne
byrumsprojekter.

Vejledning og
Borgere med lyst og
opsøgende arbejde
interesse for byrum
for at inspirere lokale og grønne løsninger.
borgere til at udvikle
eksisterende og
hjælpe nye byhaver i
gang.

Amagerbro Helhedsplan,
boligforeninger,
Københavns Kommune.

At antallet af
borgerdrevne byhaver og
grønne byrumsprojekter
er stigende i Amager Øst
og Amager Vest.

Bylandbrug

Fødevareproduktion
i byen.

Udvikling af by- og
taglandbrug.

Kvickly, Den grønne
friskole, Fields,
Københavns Kommune.

Medvirke til opstart af et
bylandbrug i både
Amager Øst og Amager
Vest.

Entreprenante og
initiativrige
igangsættere med
interesse for grønne
løsninger.

Grøn klimatilpasning

Politisk: at tænke
byrumsprojekter og
klimatilpasning
sammen.
Praktisk: at skabe
grønne
klimatilpasningsprojekter.

Deltagelse i politiske
høringer. Formidling
af viden, vejledning
og oplæg om
konkrete tiltag.

Overskudsfrugt fra
villahaver

Bedre udnyttelse af Etablere netværk og
frugten fra villahaver dialog mellem
på Amager.
villaejere og borgere
på Amager som
ønsker adgang til
frugttræer.

Borgere,
Københavns
Kommune,
Lokaludvalgene.

Boligforeninger,
grundejerforeninger,
Amagerbro Helhedsplan,
Sundbyernes
Grundejerfællesskab.
Planteklubben.
Københavns Kommune,
Aalborg Universitet,
Worcester Polytechnic
Institute.

Afholdelse af to
temaarrangementer.
Forskning i samarbejde
med et universitet.

Borgere.

Grundejerforeninger,
Amager Frugtlaug,
Sundbyernes
Grundejerfællesskab.

Netværk for villahaver og
frugtinteresserede.
Afholdelse af to
temaarrangementer om
frugtdeling.

Sekundære projekter under Grøn Bydel
● Oprettelse af et demonstrationsprojekt. Samarbejde med lokal skole om
etablering af demonstrationsprojekt hvor klimatilpasning tænkes ind i
grønne elementer.
● Park in a Week eller Park(ing) Day. Pop-up park der sætter fokus på
grønne byrum.
● Konference om byhaver med social vinkel med Kofoeds Skole.
Foto: Park in a Week på Prags Plads

Grønne netværk (Amager Øst)
Gennem de seneste år har Miljøpunkt Amager arbejdet med udvikling af grønne lokale netværk på Amager, og vi kan nu se, hvordan den åbne
invitation til samarbejde og deltagelse giver nye samarbejdspartnere, nye vinkler og ny inspiration til de øvrige indsatsområder i Miljøpunkt Amagers
arbejde. Det er vores oplevelse, at arbejdet med netværksdannelse og arbejdet med at skabe kontakt til og mellem allerede eksisterende netværk er
en god investering i virkelyst og borgerinddragelse. Indsatsen medvirker til at understøtte og udvikle lokale netværk, der påtager sig ansvar og på
eget initiativ bidrager til den grønne omstilling i Danmark.
Prioriterede
projekter

Mål

Hvordan

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Succeskriterier

Samtalecafé

Netværksskabelse og
idéudvikling.

Afholdelse af temabaserede aften/eftermiddagsarrangementer
.

Borgere engageret og
involveret i lokale boligog grundejerorganisationer.

FrivilligCenter
Amager, Københavns
Kommune, Amager
Øst Lokaludvalg.

Vejledning og
projektstøtte

Formidle muligheder
for projektstøtte til
grønne aktiviteter.

Afholdelse af
arrangementer og
uddeling af
informationsmateriale.

Borgere med lyst og
interesse for at
igangsætte lokale
miljøprojekter.

Amager Øst
Afholdelse af mindst et
Lokaludvalg,
info arrangement om
Frivilligcenter Amager. muligheder for
projektstøtte.

Filmklub

Skabe interesse for
miljøspørgsmål og
formidling om
miljøspørgsmål

Afholdelse af
filmaftener, med fokus
på miljøspørgsmål - og
problemstillinger.

Borgere med interesse
for formidling og
fortælling om
miljøforhold

Kvarterhuset,
CPH:DOX,

Afholdelse af mindst to
filmaftener.

Målrettet formidling af
vejledning til private
fællesveje.

Borgere med interesse
for fælles løsninger.
Beboere på private
fællesvej.

Sundbyernes
Grundejerfællesskab,
Københavns
Kommune.

Dialog med målgruppen
om etablering og udvikling
af vejlaug og
grundejerforeninger

Vejledning til
Skabe vejlaug og
private fællesveje grundejerforeninger

Sekundære projekter under Grønne netværk
● Etablering af pladslaug på Prags Boulevard

Afholdelse af mindst 2
samtalecaféer.

Klimatilpasning (Amager Øst og Amager Vest)
Indsatsen for klimatilpasning vil i Miljøpunkt Amager sigte på at vejlede borgerne om konkrete klimatilpasningsløsninger og virke opsøgende
overfor grundejerforeninger og boligforeninger om etablering af fælles klimatilpasnings- og LAR-løsninger, herunder regnvandsanlæg, grønne tage og
brug af regnvand til toiletskyl og lignende. Samtidig vil indsatsen for at skabe klimatilpassede bydele også have øje for synergier med at skabe
grønnere bydele.
Prioriterede
projekter

Mål

Hvordan

Målgruppe

Tilbud til
grundejerforeninger

Understøtte og
vejlede om
mulighederne for
private
klimatilapsningsprojekter.

Online
Grundejerforeninger. Sundbyernes
vidensdatabase,
Grundejerfællesskab,
oplæg, vejledning,
HOFOR.
oplysning om
sammenhæng til KKs
klimaplaner.

Afholdelse af 4 oplæg og
løbende vejledning.

Tilbud til
boligforeninger

Understøtte og
vejlede om
mulighederne for
private
klimatilpasningsprojekter.

Online
Boligforeninger.
vidensdatabase,
oplæg, vejledning,
oplysning om
sammenhæng til KKs
klimaplaner.

PKP Regnvandsteknik,
HOFOR.

Afholdelse af 4 oplæg og
løbende vejledning.

Omverdensinddragelse

Formidle
kommunens
klimatilpasningsplan
er.

Sparring på og
formidling af
kommunale
klimatilpasningsprojekter,
varierende grad af
interessentinddragel
se.

Lokaludvalgene,
Københavns Kommune.

Samarbejde med
Københavns Kommune og
lokaludvalgene om
sparring og formidling ifm.
de kommunale
klimatilpasningsprojekter.

Borgere.

Samarbejdspartnere

Succeskriterier

Faglig sekretær

Faglig vejledning til
lokaludvalgene.

Viden, deltagelse i
relevante møder,
opdatering af
lokaludvalgene.

Lokaludvalgene.

Sekundære projekter under Klimatilpasning
● Deltagelse i udvikling af lokalt demonstrationsprojekt om klimatilpasning.
● Etablering af lokalt klimatilpasningssekretariat.
● Demonstrationsprojekter med klimatilpasning på overfladen.
● Indsats for klimatilpasning i kolonihaveforeninger.

Foto: Udstilling om klimatilpasningsprojekter på Amager i forbindelse med Park in a
Week.

Lokaludvalgene,
Københavns Kommune.

At lokaludvalgene er
oplyste om udviklingen af
klimatilpasningen af
København.

Miljøambassadører (Amager Øst og Amager Vest)
Hvor indsatsen med Miljøambassadørerne tidligere har været fokuseret på at uddanne Miljøambassadører, der kan ændre vaner i hjemmene (i de
almennyttige boligselskaber), så har indsatsen i stigende grad taget sigte på mere udadvendte aktiviteter med fokus på mange forskellige
målgrupper. Med et særligt fokus på fødevarer og forbrug i løbet af 2015, er der potentiale i at fokusere Miljøambassadørindsatsen på at arbejde
med bedre ressourceudnyttelse, herunder forebyggelse af madspild. Det vil også ske som en indsats for at uddanne unge til miljøambassadører.
Udgangspunktet er, at alle uanset baggrund og forudsætninger skal have mulighed for at reducere deres miljøbelastning og bidrage til at løse
miljøudfordringerne.
Amager Øst Lokaludvalg ønsker at Miljøpunkt Amager i 2016 arbejder for, at uddannelsen af nye miljøambassadører i Amager Øst forankres uden for
Miljøpunkt Amager, og at de uddannede miljøambassadører kan være samarbejdspartnere i miljøpunktets øvrige indsatser i Amager Øst.
I Amager Vest forsætter indsatsen med udgangspunkt i, at Miljøpunkt Amager er involveret i at uddanne nye miljøambassadører samt laver nye og
spændende miljøformidlingsaktiviteter med assistance fra de allerede uddannede miljøambassadører.
Prioriterede
projekter

Mål

Hvordan

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Succeskriterier

Skabe bedre
ressourceudnyttels
e, herunder
madspild

Opbygge viden og
handlemuligheder
der kan reducere
mad- og
ressourcespild.

Udvikling og
afholdelse af
workshopforløb om
madlavning, madspild
og lokalsamfund.

Lokale kvinder med Amagerbro
Gennemførsel af forløb med
anden etnisk
Helhedsplan, FORA mindst 4 kursusgange og
baggrund end dansk. (oplysningsforbund), mindst 20 deltagere.
Madskolen Jorden
Rundt, Vildt og
Amager Bio.

Formidling af
miljøviden

Udbredelse af
miljøviden blandt
befolkningsgrupper
som ellers har dårlig
adgang til miljøviden

Arrangementer
afholdt i samarbejde
med uddannede
miljøambassadører

Borgere med andet
modersmål end
dansk, der bor i
udsatte områder.

Amagerbro
Helhedsplan, FORA,
Bydelsmødrene
Amager, Cafe
Mosaik,
Miljøambassadørnetværket

Miljøambassadørernes aktive
deltagelse i formidling af
miljøspørgsmål ved 5
offentlige arrangementer på
Amager.

Indsats i udsatte
boligområder

Skabe netværk og
vejledning blandt
isolerede borgere i
udsatte
boligområder

Bruge miljøformidling
om mad og miljø til at
skabe dialog og
netværk blandt
ensomme i udsatte
boligområder

Ensomme og
isolerede borgere i
udsatte
boligområder.

Unge miljøambassadører

Uddanne unge som
miljøambassadører.

Planlægning og
gennemførelse af et
forløb om madspild
og madlavning.

Skoleelever og andre Lokale skoler,
Gennemførsel af 2
unge.
Frivillige foreninger undervisningsforløb
Girlz United
Danmarks
Naturfredningsforen
ing.

Amager Øst:
Forankring af
Miljøambassadører
ne

At skabe en
forankring af
udannelsen af nye
Miljøambassadører i
Amager Øst uden for
Miljøpunkt Amager.

Miljøpunkt Amager
Miljøambassadørern Frivillig Center
planlægger i starten af e.
Amager, Amagerbro
året en strategi, som
Helhedsplan.
der arbejdes med i
2016.

Sekundære projekter under Miljøambassadører
● Socioøkonomisk spisested på Amager.
● Madarrangementer med Amager Bio og miljøambassadører uddannet i
2015.
Foto: Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen overrækker diplomer til det
seneste hold miljøambassadørerne.

Amagerbro
Helhedsplan,
Københavns
Kommune,
Miljøambassadørnetværket

Samarbejde med mindst to
boligforeninger.
Gennemførsel af mindst 2
temaarrangementer.

Miljøpunkt Amager
udarbejder i starten af året
succeskriterier på baggrund
af den strategi, som der
arbejdes med i 2016.

Transportnetværk (Amager Vest)
Miljøpunkt Amager har sammen med Københavns Kommune over de sidste par år udviklet og drevet et virksomhedsnetværk med fokus på Mobility
Management. Indsatsen bygger på et ønske om at arbejde aktivt med virksomhedernes trafikmønstre for på den måde at skabe ændringer inden for
et ellers sværtpåvirkeligt område, der har stor betydning for trafikudviklingen og luftforureningen i Amager Vest.
Transportnetværk Amager er også begyndt at orientere sig mod bredere miljø- og klimaspørgsmål i forhold til at skabe bæredygtige virksomheder.
Det er en udvikling Miljøpunkt Amager støtter gennem transportnetværket.

Prioriteret
projekt
Transportnetværk
Amager

Mål

Understøtte en
bæredygtig
udvikling hos
Transportnetværk
Amagers
medlemmer.

Hvordan

Understøtte
transportnetværket
og bidrage med
faglig viden og
kontakter.

Målgruppe

Virksomheder i
Amager Vest

Samarbejdspartnere
Københavns
Kommune,
virksomheder i
Amager Vest.

Succeskriterier

At sikre netværkets
fortsatte udvikling og
afholdelse af faglige
netværksmøder..

Formidling
Miljøpunkt Amager skal formidle både dybt og bredt, nytænkende og kreativt. Miljøpunktet vil opfordre virksomheder, borgere, lokaludvalg og
Københavns Kommune til bæredygtig handling i forhold til miljøhensyn og klimaforandringer.
Prioriterede
projekter

Mål

Hvordan

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Succeskriterier

Miljøpunkt
Amagers
hjemmeside og
aktiv deltagelse på
Facebook

At formidle effektivt
og engagerende og at
være et væsentligt
udstillingsvindue for
Miljøpunkt Amager.
At åbne miljøpunktet
for kontakt.

Løbende udvikling
og vedligeholdelse
af hjemmesiden.
Brug af Facebook
som bindeled til
hjemmesiden,
formidling af
nyheder og
eventinvitationer.

Alle miljøpunktets
målgrupper, med
fokus på de, der
aktivt søger mere
viden og inspiration.

Organisationer,
En positiv respons i
lokaludvalg,
form af kontakter og
kulturinstitutioner og opmærksomhed.
andre
samarbejdspartnere
som miljøpunktet
arrangerer events og
projekter med.

Udsende
nyhedsbrev

At invitere til
konkrete projekter
og events som
miljøpunktet
afholder. At formidle
generelle
miljøforhold.

Regelmæssig
udsendelse af
nyhedsbreve med
relevant info og
invitationer til
miljøpunktets
aktiviteter.

Alle miljøpunktets
målgrupper, med
fokus på de, der
aktivt søger mere
viden og inspiration.

Organisationer,
lokaludvalg,
kulturinstitutioner
m.fl. som
miljøpunktet
arrangerer events og
projekter med.

En positiv respons i
form af
nyhedsbrevsabonne
nter og fremmøde
ved arrangementer.

Være synlig i
pressen

At formidle konkrete
projekter og events
som miljøpunktet
deltager i. At
udbrede kendskabet
til miljøpunktet.

At skrive indlæg,
give eller formidle
interviews og isætte
annoncer.

Lokalområdet bredt.

Amagerbladet,
Bryggebladet,
Ørestad Avis,
Ama’røsten m.fl.

Ca. 10 gange i aviser.

3. Aktivitetsbudget
Amager Vest

Amager Øst
Den basale drift

300.000 kr.

Den basale drift

300.000 kr.

Klimatilpasning

150.000 kr.

Klimatilpasning

150.000 kr.

Grøn Bydel

150.000 kr.

Grøn Bydel

150.000 kr.

Miljøambassadører

150.000 kr.

Miljøambassadører

150.000 kr.

Cykelindsats

150.000 kr.

Amager Fælled

150.000 kr.

Affaldsforebyggelse og genbrug

150.000 kr.

Transportnetværk Amager

50.000 kr.

Grønne Netværk

150.000 kr.

Opsøgende miljøarbejde i bydelen
(herunder miljøfestival og øvrige
aktiviteter)

55.000 kr.

Opsøgende miljøarbejde i bydelen
(herunder miljøfestival og øvrige
aktiviteter)
I alt

55.000 kr.

I alt
1.255.000 kr.

1.005.000 kr.

