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Foredrag i morgen om urban gardening
Miljøpunkt Amager inviterer til et sjovt og dynamisk foredrag med
forfatteren Signe Wenneberg om fænomenet urban gardening og
de nye havetendenser, hvor vi dyrker i byens rum. Men hvorfor er
der så stor en interesse for at dyrke? Er det for hyggens skyld
eller ligger der mere bag? Og hvordan gør de andre steder i
verden? Lyt med tirsdag d. 6/11 kl. 19-21, Kvarterhuset, Salen,
Jemtelandsgade 3
Læs mere

Bliv vinduesbonde i eget hjem
Planteklubben inviterer til foredrag om det nye havefænomen
window farming. Arkitekt Jacob Lange dyrker alt fra basilikum,
koriander, ærter, tomater og chili i egne vinduer. Den 5. december
kan du gratis komme og høre mere om, hvordan en vinduesfarm
virker og hvordan du kan bygge din egen. Det sker i
Bibliotekshuset på Rodosvej 4 kl. 19-21.
Læs mere

Undgå vand i kælderen ved at lave smukke
regnbede i haven
Tirsdag den 9. oktober holdt Miljøpunkt Amager og lokaludvalgene
på Amager informationsmøde om klimatilpasning og LARløsninger på Amager. Læs om de gode råd og interessante
projekter i oplæggene og download dem her.
Læs mere

Byen på cykel #3
Tirsdag d. 30. oktober åbnede Bicycle Innovation Lab dørene for
den tredje forelæsning i forelæsningsrækken Byen på
Cykel. Aftenens tema var livsstil. Læs med om de spændende
pointer angående vigtigheden af design for udviklingen af cykler
og byer.
Læs mere

Høringssvar til 'Ressource- og affaldsplan 2018'
Københavns Kommune har en god forståelse af affald som en
ressource, men hvor ambitiøst er det kun at reducere
husholdningsaffaldet med en reduktion på 0,7 procent? Det må og
skal kunne gøres bedre. Det vil være oplagt at trække på
miljøpunkternes erfaring. Eller hvad med at etablere en
nærgenbrugsstation i et område som villaområdet i Amager Øst?
Læs flere konkrete forslag i vores høringssvar.
Læs mere
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