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Vand i kælderen - Nej tak!
Miljøpunkt Amager har i samarbejde med Amagers to lokaludvalg
lavet en folder om regnvandshåndtering på Amager. I den kan du
finde en tjekliste til at sikre din kælder mod oversvømmelse og få
gode idéer til fælles og private løsninger, der kan hjælpe dig og
dine naboer med at klare de stigende vandmængder. Hent
folderen hos Miljøpunkt Amager. Du kan også læse mere om
regnvandshåndtering på vores projektside 'Klimatilpasning og
LAR'.  

Læs mere

Cykelbiblioteket fremmer cykellysten
Bicycle Innovation Lab har samlet erfaringerne fra
cykelbibliotekets lånere. Du kan læse hvorfor hele 46% af lånerne
siger, at de ville cykle mere og længere, hvis de havde en cykel
som den lånte. Og hvorfor over halvdelen af lånerne overvejer at
købe en lignende cykel efter at have afprøvet den. Følg linket
for data og reaktioner fra et år med gratis cykeludlån og se
videoer med tre lånere, som har investeret i en special-cykel, efter
at have prøvet en lignende i cykelbiblioteket. 

Læs mere

Grønne gadenetværk
Ønsker du at din gade bliver mere bæredygtig, grøn og
miljøvenlig? Vil du og dine naboer være med til at gøre en forskel
og hjælpe med til at gøre Amager til et bedre sted at
bo? Miljøpunkt Amager vil i 2013 arbejde på at samle
miljøinteresserede boligforeninger i lokale gade-, gård- eller
karrénetværk hvor de deltagende boligforeninger kan lære nyt og
dele erfaringer om miljøtiltag. Vi ønsker i samarbejde med
netværket at arbejde med emner som grønnere nærmiljø, trafik,
klimatilpasning og ressourcer - eller hvad I har af gode forslag.

Læs mere

Kom til foredrag om Detroits urbane have- og
landbrugskultur  
Det sker tirsdag d. 19. marts kl. 19-21 i Kvarterhuset,
Jemtelandsgade 3. I årevis har Detroit været et symbol på en
storby med høj kriminalitet, fattigdom og forfaldne byområder.
Vibeke Vendena, landskabsarkitekt og tidligere beboer i Detroit, vil
denne aften fortælle om, hvordan Detroits beboere har formået at
skabe en have- og landbrugskultur i byen. I byens kvarterer
produceres der i dag mad som sælges lokalt. Det sker i fælles
beboer-haver, lommeparker på tomme grunde mm.
Arrangementet er gratis og arrangeres af Miljøpunkt Amager og
Amagerbro Kultur.
 

Læs mere

http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=fij
http://www.bicycleinnovationlab.dk/?show=lgg
http://www.miljopunkt-amager.dk/groenne-netvaerk
http://kulturogfritid.kk.dk/kvarterhuset/aktiviteter/detroits-urbane-have-og-landbrugskultur


Engelsk guide til Miljøpunkt Amager
Vi er glade for at kunne give jer en engelsk guide til Miljøpunkt
Amagers arbejde og indsatsområder. Tak til Zina Sørensen for
indsatsen. Sving forbi kontoret og hent en kopi til din onkel Anders
fra Amerika eller læs den online.

Læs online
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