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Kom til temamøde om klimatilpasning og
skybrudssikring af din bolig på Amager
Få gode råd og inspiration til hvordan du kan gardere dig imod
fremtidens skybrud og hvordan du kan få glæde af de ekstra
vandmængder, når SGS (Sundbyernes Grundejerfællesskab) og
Miljøpunkt Amager inviterer til temamøde om klimatilpasning af
boliger på Amager torsdag d. 28. november kl. 19.00 - 21.30 i
salen på "Loftet" i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4.  

Læs mere om programmet og hvordan du tilmelder dig her

Vindmølleevent på Prøvestenen d. 6. oktober - få
del i en folkeejet vindmølle
Vindmøllenysgerrige var mødt op på Prøvestenen for at fejre de
nye vindmøller. Dagen bød på bl.a. taler, quiz, og mange
besøgende fik en tur op i en vindmølle. Frem til d. 27. november
kan du få del i en af de nye vindmøller på Prøvestenen og dermed
tage aktiv del i omstillingen til miljøvenlig vindenergi. Én af disse
vindmøller bliver nemlig folkeejet. 

Læs om vindmølleandelene og om vindmøllebesøget her

Konferencen DYRK! HØST! SPIS! spirede med
aktivitet
Hvor kan jeg sætte bistader op? Kan jeg plukke frugt fra andres
haver? Er jorden i København forurenet? Må jeg have høns i min
gård? Dét og meget andet blev debatteret, da Miljøpunkt Amager
fredag d. 11. oktober afholdte konference om hvordan vi kan
udnytte dyrkningspotentialerne i Københavns mange byrum og
gøre byen mere spiselig. 

Læs mere og se billeder fra dagen

10 forslag til grønne løsninger
Vi har lavet et inspirationskatalog med 10 projekter du kan lave i
din boligforening eller sammen med gadens beboere. Få ideer til
hvordan I kan være grønne og samtidig spare penge ved f.eks. at
dele og bytte ting, lave vedvarende energi til ejendommen, få styr
på trafikken, skabe grønne steder for alle eller bedre plads i gaden
og gården. 

Læs mere
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