Nyhedsbrev december 2014 og januar 2015
Højbede, drivhus og bier i Sønderbro Skoles
skolegård
D. 2. december var eleverne fra 3.V på en særlig mission.
Sammen med deres klasselærer og skolens pedeller var de i
Prags Have. Udstyret med haveredskaber i forskellige størrelser
flyttede eleverne tons af jord og mange flerårige planter til deres
skole.
Læs mere om dagen og fremtidige planer

Miljøambassadører udforsker sammenhængen
mellem mad og miljø til et minikursus
D. 8. november startede et kursus for miljøambassadører og
andre interesserede. Deltagerne lærte om, hvordan vores mad
og miljø hænger sammen og hvordan vi kan mindske vores
påvirkning på miljøet.

Læs mere om minikurset

Cykelbiblioteket fik besøg af engelske BBC
forleden.
BBC har været på besøg i Danmark, herunder cykelbiblioteket, og
det er der kommet en lille film ud af. Vi er kommet i fint selskab
med historier om østers i havnen og Amager bakke.
Se filmen via BBC

Årsplan og indsatsområder for Miljøpunkt Amager i
2015
Miljøpunkt Amagers planer for det kommende år er beskrevet i
Årsplanen for 2015. Hæftet indeholder strategiske overvejelser og
en række konkrete indsatser.
Læs årsplanen

Opsamling på Eat Your City konferencen
Miljøpunkt Amager har udarbejdet en skriftlig opsamling med
erfaringer og beskrivelser af aktiviteter fra Eat Your City
konferencen.
Læs opsamlingen af Eat Your City PDF

Grundejerforeningen Øresund nøjes ikke med at købe
asfalt for pengene
Klimavenlige veje modvirker oversvømmelser, aflaster kloakker og
skaber grønne lommer i byen til glæde for byens beboere. Efter
flere års planlægning er Grundejerforeningen Øresund ved at
være klar til at sætte spaden i jorden til en af Københavns første
klimavenlige veje.
Foto: Karsten Sørensen
Læs mere om GF Øresund

Miljøpunkt Amager holder juleferie
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi holder ferie fra
mandag d. 22. december og er tilbage igen mandag d. 5. januar.

Find vores kontaktoplysninger her

Sæt kryds i kalenderen
Genbrugs-jul på Nærgenbrugsstation Hørgården: Lav
juledekorationer, oplev en nisse lave musik på genbrugsting og
nyd godt at gløgg, æbleskiver og pebernødder søndag d. 14.
december fra kl. 14:00-16:00. 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

Følg vores aktiviteter på FACEBOOK
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