December 2013
Gør din vej klimavenlig
Grundejerforeningen Øresund (GFØ) har startet projektet
"Klimavenlige villaveje", hvorved beboere kan få glæde af og
udnytte regnvandet, og samtidig gøre vejen mindre trafikeret, til
gavn for vejens brugere.
Læs mere her

Få et lift med kollegaen
Hvordan kan samkørsel afhjælpe problemer som trængsel, støj,
ulykker og forurening? Og hvordan kommer man over nogle af de
barrierer, der er forbundet med samkørsel, og hvad er fordelene?
Miljøpunkt Amager har igangsat et spændende projekt, der ser
nærmere dette.
Læs om fordelene ved samkørsel og hvordan I kommer igang

Miljøpunkt Amager deltager i Sharing Copenhagen
2014
Miljøpunkt Amager er med, når København i 2014 er vært som
europas grønne hovedstad. I den forbindelse er Miljøpunkt
Amager gået igang med at planlægge en masse spændende
aktiviteter for borgerne på Amager.
Læs mere her

Skybrudsplan for Amager
Skybrudsplanen, som nu er i høring i Københavns Kommune,
kan komme til at påvirke mange beboeres lokalområder. Her kan
du blive klogere på, hvordan Amager kan komme til at se ud, når
planerne skal realiseres.
Læs mere om Skybrudsplanen

Få gratis råd om el, vand, varme og affald – eller
lær selv at give gode råd
Til foråret kan du tage kursus i at blive
Miljøambassadør, eller arrangere homeparties for dig og
dine venner, og sammen bliver klogere på forbrug og
besparelser.
Læs mere om Miljøambassadører og homeparties her

Glædelig jul!

Miljøpunkt Amager ønsker alle en rigtig glædelig og gran-grøn jul.
Det har været et super spændende år, hvor der er sket en masse
bæredygtige tiltag på Amager. Vi er glade for det store
engagement vi oplever fra Jer, og for at være en del af den
grønne udvikling på Amager.
Kontoret har sidste åbningsdag fredag d. 20. december og åbner
døren op igen mandag d. 6. januar i det nye år.
Rigtig glædelig jul, og et brag af et nytår!

Kvarterhuset - Jemtelandsgade 3, 4. sal - 2300 København S - Tlf: 82 32 58 10 - post@miljopunkt-amager.dk

