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Et bykvarter uden privatbiler
De fleste københavnske husstande klarer sig uden bil, men
hvorfor er der endnu ikke et boligområde målrettet denne helt
almindelige befolkningsgruppe? Læs med om vores arbejde for at
skabe et bykvarter uden privatbiler, med nye måder at tænke
transport.  

Læs mere

Havekasserne kommer
Projektbasen og Miljøpunkt Amager har skudt et pilotprojekt i
gang, hvor beboerne i to ejendomme i Holmbladsgadekvarteret får
mulighed for at dyrke deres egne grønsager og krydderurter og
skabe et grønt mødested i afdelingerne. Læs om processen og
lær hvilke grøntsager der elsker hinanden. 

Læs mere

Visionsmøde om ny Amagerbrogade
Det er alle os som bor, færdes eller driver forretning i gaden, som
kender til problemerne, løsningerne og potentialerne
i Amagerbrogade. Derfor er din viden og dine input uundværlige,
når vi skal i dialog om, hvordan den fremtidige Amagerbrogade
skal fungere og se ud. Kom til informationsmøde onsdag den 13.
marts kl. 19-21.30 på Gerbrandsskolen. Miljøpunkt Amager
deltager som  en del af følgegruppen og arbejder for en grønnere
gade med bedre forhold for cyklister og fodgængere.

Læs mere

Sommerens regn skal holdes i kort snor
For at hjælpe grundejere og beboere i ejendomme med kælder på
Amager med at navigere i klimatilpasningsjunglen har Miljøpunkt
Amager i samarbejde med lokaludvalgene på Amager derfor
udgivet pjecen Vand i Kælderen - Nej Tak! Læs den online her og
find ud af, hvem der har ansvaret for vandet i din kælder.

Læs mere

Hjælp kommunen med at få vandet ud af kældrene
Miljøpunkt Amager og Amagers to lokaludvalg lavede sidste år en
undersøgelse af borgernes problemer og løsninger efter
skybruddet. Nu er Københavns Kommune i gang med en at lave
en skybrudsplan. Din viden kan være med til at sikre, at
kommunen laver de rette tiltag, så hjælp kommunen med at
hjælpe os alle ved at svare på dette korte spørgeskema.

Svar her

http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=ijc
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=iia
http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/trafik-og-infrastruktur/trafikplaner/ny-amagerbrogade
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=ikc
http://www.hofor.dk/spildevand/skybrud/


Prags Have gør klar til en ny sæson
Prags Have er kommet helt i forårshumør og fejrer det ved at
holde en uformel infodag nu på søndag den 10. marts. Alle er
velkomne til at kigge forbi, høre om haven og hjælpe med at fylde
jord i plantekasserne, så de er klar til en ny sæson.

Læs mere

Åbning af kvindecaféen Mosaik
D. 20. marts kl. 17 åbner kvindecaféen Mosaik i Norgesgade 3.
Blandt talerne er kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev og
programmet byder bl.a. på konkurrence med heltene fra Max 100,
som sætter fokus på vandforbrug og besparelser. Kvindecaféen er
til alle kvinder på Amager, der har lyst til at mødes på tværs af
kultur og etnicitet og diskutere forskellige emner. Den vil fremover
være åben hver onsdag kl. 17-20, hvor der arrangeres en
temarække om sundhed, samfund med mere. 

Miljøpunkt Amager var med til at få kvindecaféen i gang og er
glade for tiltaget, som giver mulighed for at vi og
miljøambassadørerne kan være med til at udbrede
miljøbudskabet. Caféen er et samarbejde mellem Naboskolen,
Sundholmskvarteret, Miljøpunkt Amager, Amager Vest
Lokaludvalg, Ungehuset i Norgesgade og engagerede frivillige
kvinder fra området.

Vi ses derhenne
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