Oktober
Hvordan klarer du næste skybrud?
Kom til informationsmøde om klimatilpasning. Det sker tirsdag
den 9. oktober kl. 17.00 i Sløjfen på Øresundsvej 69. Kom og hør
om konkrete muligheder for dig og din grundejerforening. Hør
også om konkrete forsøg på nedsivning af vand på vejen og hvad
kommunens planer er for klimatilpasning. Det er gratis at deltage.
Tilmelding er nødvendig og sker på claus@miljopunkt-amager.dk.
Læs mere

Kom til foredrag om aktivisme i havehøjde
Flere og flere mennesker bor i byerne, og vi begynder i stigende
grad at dyrke mad, hvor vi bor. Tage, baggårde, altaner og
industrigrunde inddrages til grøn vækst. Signe Wenneberg, der er
kendt fra have- og madprogrammer på tv, holder tirsdag d. 6.
november et foredrag om fænomenet Urban Gardening og de nye
havetendenser, med udgangspunkt i sin seneste bog ‘Spis din
have’. Det sker kl. 19-21, Kvarterhuset, Salen, Jemtelandsgade 3
Læs mere

Amagerbrogade får en ny grøn start
Vi er rigtig glade for Københavns Kommunes beslutning om at
trafiksanere Amagerbrogade. Fra Miljøpunkt Amagers side vil vi
gå i konkret dialog med alle parter om, hvordan hensyn til miljø og
handelsliv kan kombineres, så alle vinder på det.
Læs mere

Hvordan designes en livsstil?
Kom til debataften om design og livsstil, når Bicycle Innovation
Lab afholder tredje omgang af foredragsrækken Byen på cykel.
Aftenens gæster er to yderst prominente designere i hvert deres
felt; cykeldesigner Jens Martin Skibsted fra Biomega og
cykelkultur-konsulent Mikael Colville-Andersen fra Copenhagenize
Consulting. Arrangementet foregår på Dansk Arkitektur Center d.
30. oktober kl. 17.00 - 18.30.
Læs mere

Fuglefoder er rottemad
Det er hyggeligt at fodre fuglene med gammelt brød fra hjemmet.
Og så undgår vi også, at brødet smides i skraldespanden uden at
gøre nytte. Desværre er det ikke altid kun fuglene vi fodrer, men
også rotterne. Læs med for at få gode råd til, hvordan vi undgår

madspild og rotter.
Læs mere

Vand i kælderen er ikke kun dit problem
Godt 600 borgere på Amager har deltaget i den store
spørgeskema-undersøgelse om håndtering af skybrud og
regnvand, som lokal-udvalgene i Amager Øst og Vest har
foretaget i samarbejde med Miljøpunkt Amager. Mange har gjort
deres for at sikre hjemmet mod regnskyl ved at aflede regnvandet
lokalt, men der efterlyses mere info og mulighed for at etablere
større fællesløsninger.
Læs mere

Nærgenbrugsstationen Hørgården genåbner
Efter den kedelige nedbrænding af nærgenbrugsstationen i
sommers, er vi nu klar til at genåbne stationen i en midlertidig
udgave. Nærgenbrugsstationen vil være åben som planlagt, dvs.
onsdag og fredag fra kl. 13-18 og søndag fra kl. 10-16. Læs her,
hvad der midlertidigt ikke kan afleveres på nærgenbrugsstationen.
Læs mere

The good city
I den sidste uge i september besøgte Bicycle Innovation Labs
internationale vandreudstilling, The Good City, Copenhagen
Business School som led i deres årlige temauge om
bæredygtighed (CBS Green Week). Bicycle Innovation Lab
mener, at cyklen er et vigtigt redskab i udviklingen af fremtidens
bæredygtige byer. I The Good City har vi inviteret en række
fremtrædende danske og internationale arkitekter,
trafikplanlæggere, forskere, organisationer, bykonsulenter og
debattører til hver at give deres bud på cyklens fremtidige rolle i
byen. Lej udstillingen gennem Bicycle Innovation Labs
hjemmeside og vær med til at sætte sammenhængen mellem
bæredygtige byer og cyklisme på dagsordenen.
Se udstillingen

Mere end 1 ton tøj og sko skiftede hænder til
Amagers hyggeligste byttemarked
Stemningen var høj til Amagers velbesøgte byttemarked d. 9.
september. Under parolen 'Giv hvad du har - tag hvad du vil'
byttede amagerkanerne alt lige fra lænestole til babytøj.
Byttemarkedet satte fokus på genbrug og viste det store potentiale
der er i de gamle sager, som vi måske ellers ville smide ud. Læs
mere om byttemarkedet, se billederne og eksempler på, hvor
mange ressourcer vi kan spare ved at genbruge.
Læs mere
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