
August og september 2014

Cykelpendlere forkæles til cykelpitstop 2014
Igen i år kan du holde ind til vores cykelpitstop, når vi stiller op
med cykelmekaniker og kaffevogn til de tidlige cyklister.
Du finder os fredag d. 29. august fra 7.00-10 .00 på Christmas
Møllers Plads lørdag d. 30. august fra 9.00 – 12.00 og ved Islands
Brygge Metrostation. 

Læs mere om cykelpitstoppet 2014

Ungarnsgade fejrer 1 års fødselsdag med
loppemarked
Gadeforeningen i Ungarnsgade har nu i over et år arbejdet på at
skabe en grønnere og mere miljøvenlig gade. D. 7. september
inviterer de til loppe- og byttemarked for at fejre begivenheden.
 

Læs mere om loppedagen og det første år som gadenetværk

Klimatilpasning på Musiktorvet
Miljøpunkt Amager er igen at finde på Musiktorvet ved Amager
Bio, når der traditionen tro afholdes ”Lørdag på Musiktorvet” d. 13.
september fra kl. 12.00-16.00.
Denne gang sætter vi fokus på hvordan borgerne på Amager kan
sikre sig mod skybrud og vand i kælderen. 

Læs mere om dagen

Giv os dit input
Til udarbejdelse af årsplanen 2015-2016 har vi brug for dine
tanker og ønsker for miljøtiltag på Amager. Er det skabelsen af
grønne gadenetværk, etablering af sorteringsstationer eller
noget helt tredje du ser et potentiale i?
Tirsdag d. 2. september kl. 17.00-18.00 i Amager Vest
Lokaludvalg
Torsdag d. 11. september kl. 17.30-19.00 i Amager Øst
Lokaludvalg 

Hvilke miljøprojekter synes du vi skal arbejde med?

Over 100 GoGreen Heroes bekæmpedevanedyr
Sommerferien blev skud i gang med GoGreen Sommercamp, hvor
byens børn bekæmpede de grådige vanedyr og blev GoGreen
Heroes. 

Læs om børnenes heltegerninger på årets sommercamp
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Øko Ø Amager: Vandringer og interaktiv workshop
Udstyret med notesbog og tegnegrej vandringerne med Øko Ø
Amager din mulighed for at opleve nye sider af ønskeøen. De
næste vandringer er d. 18. 30. og 31. august.
På workshoppen d. 10. september samles op på hidtidige idéer og
visioner for Amager, og leder frem mod en kreativ Øko Innovations
Camp i slut oktober. Workshoppen vil ledes af aktionsfilosof Oleg
Koefoed og arkitekt Stine Avlund.

Læs mere vandringerne og Øko Ø Amager

Sæt kryds i kalenderen

Øko Ø Amager d. 10. september - interaktiv workshop om
ønskeøen - vandringer d. 18., 30. og 31. august  - læs mere om
kommende vandringer

Cykelpitstop d. 29. og 30. august - vi forkæler cyklisterne - læs
mere

Markedsdag i Kornblomstparken d. 30. august - quiz og
fortæl om dit miljøønske for Amager - hold dig opdateret her

Årsplansmøde d. 2. september kl. 17.00-18.00 (Amager Vest
Lokaludvalg) og 11. september kl. 17.30-19.00 (Amager Øst
Lokaludvalg) - fortæl os om dine miljøønsker for Amager. 

Girls Festival d. 6. september - Mød Miljøpunkt Amager,
Miljøambassadørerne og Max100 fra HOFOR - se hele
programmet (pdf)

Ungarnsgade fejrer 1 års fødselsdag med loppemarked d.
7. september - kom forbi lopperne - læs mere

Klimatilpasning på Musiktorvet d. 13. september - fortæl om
dine miljøidéer - læs mere

Konferencen Eat Your City d. 18. - 20. september - dyrk din by
- læs mere og tilmeld dig her

Vi ses

Like os på facebook - klik her
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