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Amagerbrogade som cykelhandelsgade
Forarbejdet med at revitalisere Amagerbrogade er for alvor skudt i
gang. Miljøpunkt Amager indgår i følgegruppen, og vi har sat os
som mål af bidrage med viden og indsigt til udvikling af en
moderne handelsgade der prioritere cyklisterne, herunder
handlende på ladcykel. Visionen er verdens første
cykelhandelsgade. Læs her hvor langt vi er i processen. 

Læs mere

Kom til forårsåbning i Prags Have
Efter en alt for lang vinter inviterer Prags Have alle interesserede
til en velfortjent åbningsweekend den 27-28. april kl. 11-16. Der er
masser at tage fat på - både af arbejdsopgaver og hyggelige
aktiviteter, så træk i arbejdstøjet og tag ungerne eller en god ven i
hånden og kig forbi. 

Læs mere

Vær med til årets affaldsdag
Det kan tage naturen op til 1000 år at nedbryde en plasticpose.
For at hjælpe den lidt på vej, kan du give en hånd med søndag
den 21. april. Købnerkirken står klar med morgenmad kl. 9 og igen
kl. 10 til alle de morgenfriske, der vil være med til at samle affald
og gøre byen renere. Affaldsindsamlingen slutter kl. 12 med suppe
og konkurrencer til kl. 13.30. 

Sidste år blev der samlet hele 150 kilo affald sammen i
Sundholmskvarteret. Deltag i konkurrencen om at blive årets
flittigste samler eller prøv din viden i Miljøpunkt Amager og
Miljøambassadørernes affaldsquiz. Vi er klar på at snakke om
affald og genanvendelse med alle nysgerrige. Affaldsindsamlingen
er en landsdækkende årlig begivenhed startet af Danmarks
Naturfredningsforening. 

Læs mere

Bilfrit bykvarter
Hvordan ser et bilfrit bykvarter ud? Det har Miljøpunkt Amager i
samarbejde med en arbejdsgruppe fra Amager Øst Lokaludvalg
givet et bud på. Beboerne i det bilfrie bykvarter vil opleve samme
mobilitet som beboere i andre dele af Amager, men i forhold til
andre beboere på Amager  vil de også kunne nyde grønnere og
mere rekreative omgivelser, når det ikke skal være plads til så
mange biler og parkeringspladser. Download prospektet for det
bilfrie bykvarter og læs mere. 

Hent folderen (pdf)

http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=irn
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=itb
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=1339&PID=16675&NewsID=288
http://www.miljopunkt-amager.dk/Files/s-root/btp/ewu/irk/version0.pdf


Få et oplæg om klimatilpasning
Har du haft vand i kælderen? Fortvivl ikke. Der er masser du kan
gøre.Som noget nyt tilbyder Miljøpunkt Amager nu oplæg til lokale
grundejerforeninger og boligforeninger om klimatilpasning, LAR
(lokal afledning af regnvand) og konkrete tiltag det kan være
fornuftigt at få igangsat. Læs med om vores forskellige tilbud.

Læs mere

Glæde, miljø og masser af snak, 
da Kvindecaféen Mosaik åbnede
Kvindecaféen Mosaik er Amagers nye samlingssted for alle
kvinder, der har lyst til at mødes omkring hygge, mad, skiftende
faglige oplæg og på tværs af kultur og etnicitet. Miljøpunkt Amager
og Miljøambassadørerne var med til den vellykkede åbningsaften.
Læs med om åbningen og planerne for fremtiden.

Læs mere

I Detroit laver de plantekummer af bildæk
Den 19. marts gav landskabsarkitekt Vibeke Vendena et indblik i
et helt andet samfund, da hun fortalte om Detroits mange
trængsler og den lokale fødevareproduktion i byen der er opstået
som modsvar. Vendena lavede til sit foredrag et plantebed af et
bildæk på scenen. Se vores guide til hvordan du selv kan lave en
tireplanter.

Læs mere

2012 var et ualmindeligt grønt år
I 2012 var Miljøpunkt Amager indblandet i godt 40 forskellige
projekter og arrangementer. Størstedelen af de projekter er nu
samlet i vores årsberetning, som du kan downloade som pdf. Her
kan du finde gode ideer til grønne tiltag og læse om, hvordan
Amager er i fuld gang med at udvikle sig fra at være en lorteø til
en grøn og levende by.
 

Hent beretningen (pdf)

Barselsorlov og ny medarbejder
Hodan Osman er på barselsorlov resten af 2013. Til gengæld kan
vi byde velkommen til Signe Jul Andersen, som overtager Hodans
fokusområder. Signe er landskabsarkitekt og har fra 2012 været
tilknyttet vores cykelprojekt Bicycle Innovation Lab. Signe skal nu
varetage områderne affaldssortering, miljøambassadørerne og
grøn bydel.

Læs mere
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