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Har du sommerlukket?
Er du fjernvarmebruger, bør du lukke for sommerventilen på
fjernvarmeanlægget. For en almindelig parcelhusfamilie er der
årligt op mod 1300 kroner at spare blot ved at huske at lukke for
fjernvarmeanlægget, når det varme vejr melder sig. Samtidig er
gevinsten for miljøet også stor.  

Læs hvordan du nemt kan sommerlukke

Oplev Ungarnsgades fortovshaver
Hver første søndag i måneden kl. 11.00 byder Ungarnsgade
velkommen i de nye fortovshaver. Kom og få fortællingen om
gadehaverne, bliv frivillig i havegruppen eller giv en hånd med til
de praktiske opgaver.

Læs mere

Urtesmagning og oplæg med Byhøst
Er du interesseret i byens vilde natur og i særdeleshed hvordan
du kan bruge den i din mad? 
Så kom forbi Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3, tirsdag d. 27.
maj kl. 19.30 - 21.30, når Byhøst kommer forbi og fortæller om
deres arbejde med byens vilde mad. 

Læs mere

Botanisk Haves dag
Søndag d. 1. juni åbner Botanisk Have op for Botanisk Haves
Dag fra kl. 11 - kl. 17. Dagen byder på musik og mange
oplevelser, så kom forbi og hør om sjove planter eller få et godt
råd til hvordan man formerer sine egne planter. 

Læs om oplevelsesdagen i Haven

Folkeskolen cykler
Vi i Miljøpunkt Amager vil gerne hjælpe til med at få flere børn op
på cyklen. Derfor arbejder vi for øjeblikket med at gøre Amagers
skoler opmærksomme på, hvordan de på en lærerig og sjov måde
kan integrere cyklen i undervisningen. 

Læs mere

Unge hoveder tænker grønt om Amager
Vi har i Miljøpunkt Amager tradition for at have studerende
tilknyttet, som arbejder med spændende projekter på Amager.
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Dette forår har vi besøg fra både nær og fjern.
Læs mere
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