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Jeres grønne klimavej
Den store klimakonkurrence er godt i gang. Inspirationsaftenen d.
6. oktober vakte interesse hos beboere på Amagers private
fællesveje for der var fuldt hus med 31 deltagere.  Gode råd og
tips fra aftenen er nu samlet i en artikel.

Læs mere om klimakonkurrencen

Prags Have lukker og slukker
Det har været 4 fantastiske år med masser af liv, summende bier,
grønne planter, røde tomater og lokale fællesskaber på den gamle
industrigrund. Grunden hvor haven ligger er nu blevet solgt og det
er ikke muligt at videreføre haven. Lørdag d. 22. nov. og 23. nov.
fra kl. 10-15 er der arbejdsweekend, hvor haven lukkes ned. 

Læs mere om arbejdsweekenden her

Det Grønne Boligforeningsnetværk
Amagers grønneste boligforeninger holdt netværksmøde d. 29.10
hos A/B Lykkehøj. Emnet var denne gang beboerengagement og
efter et oplæg ved A/B Lykkehøjs formand blev de forskellige
medlemsforeningers erfaringer med at få deres beboere til at
deltage i arrangementer diskuteret.

Læs mere om mødet

800 kg tøj og ting byttet til årets byttemarked
Igen i år dukkede rigtig mange op til byttemarkedet på Peder
Lykke Skolen, som blev afholdt d. 26. oktober. Alt i alt kom der
950 kg ind, og da dagen var slut, var der kun 160 kg tilbage. De
tiloversblevne 160 kg gik videre til bl.a. Mødrehjælpen, hjemløse
og børn i Phillippinerne.
 

Læs mere  om byttemarkedet

Vær med til at fejre vand sammen med HOFOR
HOFOR sætter fokus på verdens smukkeste og mest
livsnødvendige ressource i en konkurrence på instagram og
facebook med billeder, hvor vand indgår. Vi tager del i HOFOR's
Waterartcph og zoomer ind på vandforbruget på Amager. Vil du
være med? Upload dit vandbillede
med # waterartcph på facebook.com/waterartcph eller på
instagram. Hver dag er der præmier til bedste waterart.

Læs mere om konkurrencen her
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Planteklubben inviterer til foredrag om grønne tage med Jann
Kuusisaar: Det finder sted på Bibliotekshuset torsdag d. 13.
november kl. 18.30-20.00. Læs mere her

Arbejdsweekend i Prags Have: Haven lukkes ned. Det bliver en
hyggelig weekend med the, kage, suppe, frisk luft og øko-crossfit  
lørdag d. 22. og 23. november fra kl. 10:00-15:00. Læs mere her

Byt-en-Bog dag på Islands Brygge: Smut forbi Kulturhuset og
byt en bog for en bog. Måske du kan bytte dig til gode julegaver
søndag d. 23. november kl. 12:00-15:00. Læs mere her 

Debatmøde med Teknik- og miljøborgmester Morten
Kabel: Onsdag d. 26. november 2014 kl. 19:00-21:00. Læs mere
her

Deadline for klimakonkurrencen: Er d. 1. december. Læs mere
her

Så meget godt i vente: Se filmen om bondemanden Niels og
mød instruktøren Phie Ambo som besøger filmklubben Nicholson
tirsdag d. 10. februar kl. 19:00-21:00. Læs mere her
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