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Kom med til The Good City 
Den 8. juni åbner Bicycle Innovation Lab den internationale
vandreudstilling THE GOOD CITY. Det fejres med en reception fra
12.00 - 15.00 i havneparken på Havnegade. Samme formiddag
kan du deltage i en spændende minikonference der udbreder
udstillingens emne: Hvordan gør vi København til en endnu bedre
og grønnere by i fremtiden. Læs mere om udstillingen,
programmet og oplægsholderne her.

Læs mere 

Sommerluk for varmen
Sommeren kan efterhånden føles og det betyder at det er på tide
at få sommerlukket for din fjernvarme. At sommerlukke sparer dig
både penge og mindsker mængden af Co2-udledning - og kan
gøres både i parcelhuset og etagebyggeriet. Læs med her og få at
vide hvordan du kan sommerlukke for varmen i dit hjem.

Læs mere 

Bydelsfest på tirsdag d. 22. maj 
Miljøpunkt Amager samarbejder med Amager Øst Lokaludvalg om
bydelsplanen 2012. På tirsdag kl. 18.00 - 21.00 fejrer vi de
projekter fra forrige bydelsplan der skal opføres nu, samt de nye
projekter som vi skal arbejde på fremadrettet. Vi inviterer derfor
alle til bydelsfest med bl.a. grill, DJ og livemusik på BETA.

Læs mere 

Amager har fået sin egen nærgenbrugsstation
På Hørgården Nærgenbrugsstation må du ikke køre ind med bil, til
gengæld ligger den 'lige om hjørnet'. Her kan du komme af med
mange af de ting som det ofte virker for bøvlet at tage helt ud på
genbrugsstationen med. Batterier, elsparepærer, plastic,
malingrester og den gamle sofa m.m. kan alle komme herhen.  

Læs mere 

Få vedvarende energi på Amager 
Weekenden d. 14. og 15. april holdt Miljøpunkt Amager
miljøfestival sammen med Amagers lokaludvalg. Festivalen
fejrede at Amager er en solskinsø med en god medvind ved at
fortælle om de forskellige muligheder for at tage del i vedvarende
energi.

Læs mere 

Hvordan laver du en urban have midt i byen?

http://www.bicycleinnovationlab.dk/information-viden/udstilling
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=eyy
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=eyy
http://www.amageroestlokaludvalg.kk.dk/page/298.html
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=feo
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=feo
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=fbb


Tirsdag d. 11. april holdt  Københavns Netværk For Urbane Haver
en åben workshop om, hvad der skal til at for at stifte en byhave.
Dagens emne var, hvad der skal til for at få godkendt en grund til
havebrug.  

Læs mere 
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