Juni og juli 2014
Delebil - bil når du vil
Slip for forsikringer, dyre reparationer og billån. Med en
delebilsordning slipper du for alt papirbøvlet og har adgang til flere
forskellige biltyper, alt afhængig af dit behov. Og så er det godt for
miljøet og sikkerheden at reducere antallet af biler.
Læs om de mange fordele med delebil

Lørdag på Musiktorvet: Prøv en foldecykel eller få
hjælp til et regnbed
D. 14. juni fra kl. 10.00-16.00 vil der på Musiktorvet foran Amager
Bio være loppemarked, musik, mad og aktiviteter. Miljøpunkt
Amager fortæller om det lokale miljøarbejde og du kan prøve
sjove cykler som vores venner fra Bicycle Innovation Lab
medbringer.
Se programmet for dagen

Midsommermarkedsdag på Jemtelandsgade - kom
til gadefest
Lørdag d. 21. juni 10.00-16.00 er der fest i Jemtelandsgade for
børn og voksne. Her kan du møde Miljøpunkt Amager og deltage i
vores miljøquiz.
Læs mere om dagen og de mange aktiviteter

Er Amager en Øko Ø?
Øko Ø Amager inviterer på tre spændende vandringer d. 25., 26.
og 27. juni. Hver vandring sætter fokus på et særligt område af
øen og vi slutter turene af med en fælles opsamling på vores
opdagelser. Miljøpunkt Amager vandrer med og glæder os til at
udforske Amagers potentialer som en øko ø.
Tag med på tur

Få styr på regnvandet
Vi har opdateret vores side om klimatilpasning sådan at den er
lettere at bruge for dig, som bor i et parcelhus eller i en
boligforening, og som gerne vil have styr på regnvandet. Få
inspiration til hvad du kan gøre ved dit hus, have eller sammen
ude på vejen og læs om støttemulighederne for at komme i gang
med at klimatilpasse dit hjem.
Læs mere på vores side om klimatilpasning

Transportnetværk Amager står foran store
forandringer
Miljøpunkt Amager har siden 2011 sammen med Københavns
Kommune drevet et Mobility Management netværk med
deltagelse af de største virksomheder i Ørestaden og på
Islandsbrygge.
Læs om netværkets inspirerende succes, og hvordan netværket
nu arbejder videre.
Læs mere

Kom til konferencen Eat Your City d. 18.-20.
september i København
På konferencen ”Eat your City” samler vi alle ildsjæle med
interesse for den spiselige by. Et spændende program bringer dig
gennem tre dage med oplæg, workshops og udflugter, der alle har
at gøre med grøn byglæde. Læs om konferencen og tilmeld dig
allerede nu.
Læs om konferencen Eat Your City

Homeparty på flere sprog
Foråret har bl.a. budt på et minikursus om ressourcebesparelser
og efterfølgende homeparties. Læs mere her og se hvordan du
kan få et gratis miljøtjek af din bolig af en af vores
miljøambassadører.
Læs mere

GoGreen Heroes - Helte på mission om at
bekæmpe vanedyr
Deltag i GoGreenCopenhagen sommercamp, hvor børn og unge
sendes på en sansefuld og aktiv oplevelestur!
Aktiviteterne finder sted fra mandag d. 7. juli - fredag d. 11. juli fra
12.00-16.00 på Byggeren, Remiseparken.
Læs mere og se aktiviteterne

Spændende aften med Byhøst og vild natur
Omkring 40 deltagere var mødt op til urtesmagning og oplæg om
naturens mangfoldighed og spiselige planter, da Byhøst gæstede
Kvarterhuset.
Læs om aftenen

Sommerlukket i Miljøpunkt Amager
Miljøpunkt Amager går på sommerferie og kontoret er derfor
lukket:
Fra mandag d. 7. juli til og åbner igen mandag d. 4. august (uge
28, 29, 30 og 31).
Vær opmærksom på, at vi ikke udlåner cykler i denne periode.
Vi ønsker alle en grøn og skøn sommer!
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