August & september
Find genbrugsguld på byttemarked
D. 9. september kl. 11 - 15 kan du gå på loppejagt når Peder
Lykke Skolen åbner dørene til byttemarked. Kom med de ting du
ikke længere bruger og tag ganske gratis nye genbrugsfund med
hjem.
Læs mere

Ørestad Urbane Haver sætter krydderi på
kulturdage
Ørestaden trækker nok en gang i de festlige klæder til Ørestad
Kulturdage den første weekend i september. Det fejrer Ørestad
Urbane Haver ved at tænde op i bålstedet d. 1. september kl.
13.00 og invitere alle interesserede udenfor til bålhygge, suppe og
en god snak om havebrug og økologi.
Læs mere

Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret
I morgen, lørdag d. 25. august kl. 13 - 17, sætter
miljøambassadørerne fokus på ressourceforbrug og
affaldssortering, når aktivgruppen i Sundholmskvarteret holder
aktivitetsdag. Kom med til en hyggelig dag med underholdning,
godter og forlystelser.
Læs mere

KørSmart har succes med transportnetværk
Miljøpunkt Amager og Københavns Kommune har under Mobility
Management-projektet KørSmart samarbejdet om opstarten af et
virksomhedsnetværk med fokus på virksomhederne og deres
ansattes transport i og uden for arbejdstiden. Netværket er nu
oppe på 8 større virksomheder på Islands Brygge og i Ørestaden,
mens yderligere 6 virksomheder køres i stilling.
Læs mere

Agenda 21: Grøn hverdag og livskvalitet
- sammen med borgerne?
Københavns Kommune har netop nu deres nye Agenda 21-plan
for 2012-2015 i høring. En agendaplan er et redskab til at
engagere borgerne i lokale og globale miljøudfordringer. Derfor
undrer det os, at Kommunens agendaplan ikke er mere
borgerrettet. Læs med om vores forslag til en borgerinddragende
strategi.
Læs mere

Cykelbiblioteket er populært i udlandet
Bicycle Innovation Lab har været på sommerejse til Canada,
nærmere bestemt den internationale cykelkonference Velo-city
Global, der i år blev afholdt i Vancouver. På konferencens fire
dage blev det til hele 3 velbesøgte oplæg fra projektleder Lasse
Schelde.
Læs mere

Efterspørgsel på metrohaver
De to små testhaver under metrohøjbanen, som blev indviet i
starten af juli er blevet rigtig godt modtaget. Mange Ørestadsbeboere vil gerne mødes og bruge jorden under metroen til at
plante æbletræer og urtehaver. Projektet blev sat i gang som et
forsøg forud for overvejelser om at etablere mange flere haver
langs med Ørestads Boulevard. Testhaverne er blevet skabt for at
afklare efterspørgslen på de spirende stykker jord og finde frem til
planter og blomster, der egner sig til arealet under metroen. Der er
pt. 49 på venteliste og 11 havepassere til de to haver. Se mere på
Metrohavernes Facebookside.
Læs mere
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