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Byen på cykel  
I aften, d. 13. marts, kl. 17 inviterer Bicycle Innovation Lab til første forelæsning i den nye temaforelæsningsrække Byen på cykel. Aftenens
fokus er: Dansk cykelinnovation. Om at køre langt på cykel. Det er gratis at deltage og temaforelæsningen finder sted i Kvarterhuset på
Amager. Læs mere her. 

Fuld fart på KørSmart  
Miljøpunkt Amagers mobility management-projekt KørSmart er i gang med at præsentere de første analyser af virksomheders
transportudbud. De følges op med et markedspladsmøde den 20. marts, hvor interesserede virksomheder kan komme og møde udbydere af
transportbesparende alternativer. Læs mere her.    

Workshop om urbane haver  
Kom til workshop med Netværket for Urbane Haver onsdag d. 11. april. Her kan du lære mere om Københavns visioner for byhaver,
miljølovgivning, hvordan du driver en byhave eller renser din grund. Workshoppen er gratis og åben for alle interesserede. Læs mere her. 

El-cyklen er din nye bil   
Læs interviewet med Marianne Houen Schmidt, der lånte en el-ladcykel i cykelbiblioteket hos Bicycle Innovation Lab og blev så begejstret, at
hun droppede bilen til fordel for at blive el-cykelpendler.  

Borgermøde om bydelsplan 2012   
Har du et godt forslag eller en god idé til hvordan Amager Øst skal formes i fremtiden? Så kom til borgermøde om bydelsplanen forAmager
Øst. Borgermødet holdes på Sundbyøster Skole, torsdag d. 15. marts kl. 18.30 - 21.00.
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Alle er velkommen. Se mere på bydelsplan.dk.   

Miljøpunkt Amager fejrer Vandets Dag
Den 22. marts er Vandets Dag. Over hele København sættes der fokus på de sprøjtegifte der siver ned til vores grundvand og gør det
sværere at indvinde rent drikkevand. Kom forbi Amagerbro Torv kl. 12.30 - 13.00, hvor Miljøpunkt Amager og Københavns Energi uddeler
gratis drikkevandsflasker og fortæller om, hvorfor det er vigtigt at passe godt på grundvandet. Du kan desuden møde vandsparehelten
Max100, hans veninde Maxine og Vandskurken. Læs mere om Max100-kampagnen.

6. klasse lærer om affald og genbrug  
Marts måned står i affaldets tegn for eleverne fra 6. V på Amager Fælled Skole. Over de næste tre uger skal eleverne fordybe sig i affald og
genbrug, samt besøge Amagerforbrænding. Eleverne skal blandt andet undervise 1.klasserne, være affaldsdetektiver og komme med forslag
til bedre affaldssortering på skolen. Undervisningsforløbet er et led i Miljøpunkt Amager arbejde for at engagere børn og unge i
affaldsproblematikken og fremme bedre sortering og genbrug på Amager. Projektet er støttet af Amager Øst.  
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