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Vinduesfarme og grøn krisehåndtering
Er tomatdyrkning kun for økoflippere, klidmostre og
bedsteforældre? Eller er dyrkning i byen del af en større løsning
på klodens seks store kriser? Læs med om Signe Wennebergs
syn på urban farming og hvordan du kan dyrke i din egen
vindueskarm.

Læs mere

Træt af vand i kælderen? Få et gratis klimatjek
Miljøministeren har indgået en aftale med fagfolk om gratis
klimatilpasningstjek. Dette tilbud kan forhåbentlig spare mange
boligejere både bekymringer og penge. Læs mere om tilbuddet og
Miljøpunkt Amagers arbejde med klimatilpasning.

Læs mere

Miljøambassadørerne får styr på affaldet
Miljøpunkt Amagers dygtige korps af miljøambassadører med
forskellig etnisk baggrund, går på affaldskursus i december.
Bagefter er de klar til at fortælle venner, netværk og muligvis dig,
hvordan vores brugte ting kan genanvendes påny. 

Læs mere

Miljøpunkt Amagers aktiviteter i 2013
Miljøpunkt Amager har nu fået årsplanen for 2013 på plads. I det
kommende år vil vi arbejde med otte temaer, der skal gøre
Amager til et endnu grønnere sted at bo og arbejde. Læs med om
næste års projekter og download årsplanen.

Læs mere

Få en klimavenlig jul med Miljøpunkt Amager
Miljøpunkt Amager går ind for genbrug. Derfor kan du igen i år se
vores elektroniske julekalender fra 2009. Følg med her og på
Facebook og få en række tips og tricks til alt fra gaveindkøb,
julefrokoster og hvordan du får råd til det hele, samtidig med at du
handler bæredygtigt og sparer på CO2-udeledningerne.
 

Læs mere

Genbrug er guld
'Genbrug er guld' er Københavns nye affaldsslogan. I Københavns
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Kommune produceres der næsten 1 million tons affald om året.
Det svarer til omtrent 5 kilo affald om dagen pr. københavner. Alt
det affald, der smides ud i skraldespanden ryger på
forbrændingen og går op i røg. Meget af affaldet kan faktisk
bruges igen, hvis det bliver sorteret, før det bliver smidt ud. Besøg
kommunens genbrugshjemmeside og lær hvordan du sorterer
optimalt, eller deltag i konkurrencer og spil.

Læs mere

Juleferie
Miljøpunkt Amager går på juleferie fra fredag den 21. december
og åbner kontoret igen fredag den 4. januar.

God jul
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