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Sæt farve på Hørgården Nærgenbrugsstation
Find malertøjet frem og kig forbi, når vi maler på Hørgårdens
Nærgenbrugsstation. Onsdag d. 19. juni kl. 13-17 kan du være
med til at male linjer og tekst på jord og på vægge, så det bliver
nemt og sjovt at finde frem til den helt rigtige beholder til  affaldet.

Læs mere

Find spiselige planter på Amager Fælled
Onsdag d. 19. juni kl. 17.30 - ca. 19.00 kan du komme på tur med
os, Planteklubben fra Amager og gartner Jann Kuusisaari på
Amager Fælled. Her skal vi lære om de mange spiselige planter
du kan finde derude. Turen er en simpel og hyggelig introduktion
til emnet for alle. Tilmelding til Bibliotekshuset på 82 32 16 00 eller
pescha@kff.kk.d.

Læs mere

Se familiefilm i Hørgården Nærgenbrugsstation
Stik et tæppe under armen og tag hele familien med til gratis
filmvisning. Torsdag d. 20. juni kl. 18-20 kan du se eller gense det
sjove og rørende affaldseventyr i filmen WALL-E. Det er gratis, det
er hyggeligt - og vi serverer popcorn. Filmvisningen forgår
udendørs under pavilloner på Hørgården Nærgenbrugsstation.

Læs mere

Ledige pladser på inspirationsturen
Du kan stadig nå at tilmelde dig vores inspirationstur for
boligforeninger. Lørdag d. 22. juni tager vi på udflugt til to
københavnske boligblokke, der har arbejdet med byøkologi,
klimatilpasning, solceller og genbrug af regnvand til tøjvask. Vi
mødes foran Kvarterhuset kl. 10 for at blive hentet og fragtet rundt
af bus. Tilmelding til denise@miljopunkt-amager.dk.

Se programmet

Vi forkæler cyklisterne
Igen i år kan du finde vores cykelpitstop på Amagerbrogade. Tag
en cykeltur om morgenen fredag d. 9 august og om formiddagen
lørdag d. 10 august og find os under ballonerne på Christmas
Møllers Plads foran Netto. Her forkæler vi Amagers cyklister med
frisk kaffe og et hurtigt cykeltjek. Mens du nyder din kaffe eller får
tjekket din cykel, vil vi tage imod gode ideer til vores fremtidige
miljøarbejde. Mere information følger på vores Facebookside.

Besøg Facebooksiden

http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=lqu
https://www.facebook.com/spisamagerfaelled
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=lqn
http://www.miljopunkt-amager.dk/inspirationstur-2013
https://www.facebook.com/miljopunkt.amager


Skybrud og hvidvin
Den 25. juni kl. 18.00-19.00 inviterer Miljøpunkt Amager til et ”god
sommer”-arrangement i salen i Kvarterhuset på Jemtelandsgade
3.  På programmet er et foredrag af Simone Hochreiter, der netop
har afsluttet sin specialepraktik hos Miljøpunkt Amager.  

Simone har udarbejdet en model for klimatilpasning af området
ved Herjedalgade (Vermlandsgade Genbrugsstation) under titlen
”Climate adaption of an industrial area with focus on natural
stormwater management”. En model der også vil kunne anvendes
til regnvandshåndtering andre steder i København. Foredraget vil
foregå på engelsk, men med mulighed for begrænset
oversættelse undervejs.
 
Miljøpunkt Amager vil i dagens anledning serverer et glas kold
hvidvin og lidt snack. Tilmelding senest mandag den 24. juni til
claus@miljopunkt-amager.dk 
  
 

Vel mødt
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