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Virksomhedscykler og videomøder –
virksomhederne på Islands Brygge og i Ørestaden
finder alternativer til bilismen
Medarbejdernes transportvaner kan ændres. Dette erfarer
virksomhederne i Transportnetværk Amager.
Videomøder, hjemmearbejdsdage, cykeltiltag og mere information
om offentlig transport får folk til at lade bilen stå, hvilket skåner
miljøet og giver mindre trængsel.
Læs mere om netværkets løsningsarbejde

Havekasseworkshop og smarte tricks med
TagTomat!
Mads Boserup Lauritsen fra TagTomat deler ud af sin erfaring om
at muliggøre drømmen om en have i baggården eller en hyggelig
forhave, hvor der før var et gråt fortov.
Det er gratis at deltage og foregår mandag d. 24. februar kl. 19.30
- 21.30 i Salen i Kvarterhuset.
Læs om arrangementet og om TagTomat-projektet

Nyt om Miljøpunkt Amagers arbejde med den
spiselige by
Vi har samlet op på anbefalingerne fra de deltagende til
konferencen DYRK! HØST! SPIS!, som blev afholdt i oktober
2013. De kan læses her i nyheden.
Desuden er planlægningen af konferencen 2014 gået i gang, og
du kan være med til at præge den.
Læs mere og se datoen for konferencen

Masser af aktiviteter fra Miljøpunkt Amager i 2014
Vi har masser aktiviteter til dig i 2014:
- Få gratis tjek af din cykel til cykelpitstop
- Lær at bygge en plantekasse til din gårdhave
- Bliv klog på energibesparelser - bliv miljøambassadør
- Foredrag med Byhøst
- Og mange andre ting...
Se alle aktiviteterne

Skab god kemi for gravide og nyfødte
Vi har i flere år med stor succes uddelt gratis babyposer og solgt
bogen ”Sund baby uden kemi”, en guide til gravide og nybagte
forældre, som gerne vil give deres barn en god start på livet uden
skadelige stoffer. Det har været en stor succes, men nu er vi ved
at have tømt vores lager. Hvis du vil nå at have fat i en babypose

eller købe bogen, er du velkommen på vores kontor.
Læs mere

Bliv medlem af Det grønne boligforeningsnetværk
Synes I grønne forbedringer af boligen er en spændende idé, men
har I brug for inspiration og erfaringer til, hvordan I får dem
gennemført? Så tag del i Det grønne boligforeningsnetværk.
Netværket er for boligforeninger, der kan se fornuften i at tale med
hinanden og fagfolk om de projekter, der opstår i en boligforening
- og de miljøvenlige løsninger, der findes på dem.
Læs om netværket
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