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Fortovene blomstrer i Ungarnsgade
Beboerne i Ungarnsgade har taget haveskeen i egen hånd og
bygger haver på fortovene. Hvor der før var tomme asfalthjørner i
krydset mellem Ungarnsgade og Albaniensgade, vajer der i dag
påskeliljer og gror hindbær, mynte og jordbær.
Læs mere om byggedagen

Prøvestenens Vindmøllerlaug er nu selvejende
Torsdag den 13. marts afholdtes interessentskabsmøde for
andelshavere i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S.
Læs om aftenen, se den nyvalgte bestyrelse, og læs hvordan du
kan erhverve dig en andel i den folkeejede vindmølle.
Læs mere

Årsberetning 2013
2013 har været et travlt år i Miljøpunkt Amager. Vi har haft rigtig
mange spændende projekter og aktiviteter kørende, hvoraf nogle
er blevet afsluttet, nogle er startet op og andre fortsat er igang.
Læs mere her

Spar nemme penge på fjernvarmen
Det Grønne Boligforeningsnetværk Amager havde på det 7.
netværksmøde besøg af en fjernvarmeekspert fra HOFOR, der
kyndigt forklarede hvordan fjernvarmeforsyningen fungerer og
samtidig demonstrerede hvordan der kan være rigtig gode penge i
at holde øje med sit forbrug.
Læs mere her

Bliv miljøambassadør
Til maj starter vi igen et kursus op, hvor du kan uddanne dig som
miljøambassadør, og videreformidle denne viden om
ressourcebesparelser i hjemmet.
Du kan også få besøg af en miljøambassadør, som vil give gode
råd og tips til hvordan du minimerer dit forbrug af el, vand og
varme i hjemmet.
Læs hvordan du bliver miljøambassadør

Forebyg affald - har du en god idé?
Miljøministeriet vil forebygge affald.

Derfor kan borgere nu bydeind med deres bud på hvordan affald
minimeres - og vinde præmier for det.
Læs mere

Påskelukket
Miljøpunkt Amager holder påskeferie.
Kontoret er lukket i perioden 14. - 21. april, begge dage inklusive.
Vi håber alle får en skøn påske - måske skal de første planter ud i
altankassen, højbedet eller haven?
Rigtig god påske til alle
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