Nyhedsbrev oktober 2014
Klimakonkurrence: kunne du tænke dig at få en
grøn klimavej?
Vær med i konkurrencen om 40.000 kr. til at skabe din drømmevej
og få samtidigt styr på regnvandet. En vej er et mødested, et
grønt rum og et sted, hvor vandet ledes hen, når regnen styrter
ned. Nu kan grundejerforeninger, vejlaug og gadelaug på private
fællesveje på Amager søge forsyningsselskabet HOFOR om
medfinansiering af grønne vejløsninger til at håndtere regnvand.
Læs mere om konkurrencen

Infoaften klimakonkurrence: Få inspiration til at
lave en grøn klimavej d. 6. oktober kl. 19-21
Mandag den 6. oktober kl. 19-21 kan du høre mere om den store
klimakonkurrence og få inspiration til din klimavej. Miljøpunkt
Amager inviterer, i samarbejde med Sundbyernes
Grundejerfællesskab, til en infoaften om klimatilpasning på
Amagers veje og fællesarealer.
Læs mere om mødet

Hyggeligt og gratis byttemarked på Peder Lykke
Skolen søndag d. 26. oktober
Så er det ved at være tid til at tømme skabe og skuffer for det der
ikke længere bliver brugt. Det årlige byttemarked på Peder Lykke
Skolen er nemlig lige rundt om hjørnet og finder sted søndag d. 26
oktober fra 11-14. På sidste års byttemarked skiftede næsten 1,5
ton tøj, sko og bøger ejermænd. Således byttes ting på kryds og
tværs - til gavn for både miljøet og pengepung.
Læs mere om byttemarkedet

Cykelbiblioteket er åbent igen
Nu kan du igen låne cykler fra Bicycle Innovation Labs
cykelbibliotek på Prags boulevard. Udlån af cykler vil fremover
være på ugebasis fra torsdag til torsdag og finde sted i tidsrummet
17.00 – 18.00. Aflevering af cykler skal derimod ske i tidsrummet
16.00-17.00. Et medlemskab af Bicycle Innovation Lab koster 300
kr. om året.
Læs mere om cykelbiblioteket

Lån et mosteri gratis af Miljøpunkt Amager
Kunne du tænke dig at presse frugtmost af efterårets fine æbler
eller pærer? Miljøpunkt Amager råder over et mosteri, du kan låne
gratis. Mosteriet har allerede været i brug ved forskellige
arrangementer til glæde for både børn og voksne, og der er
kommet velsmagende æblemost ud af det. Husk at reservere i

forvejen, for der er allerede rift om mostpressen.
Skal du nå at reservere mosteriet?

Eat Your City konferencen fejrede Københavns
byhaver, bylandbrug og skolehaver
Københavns første internationale Eat Your City konference fandt
sted torsdag den 18. til lørdag d 20. September. Det var en
opfølgning på sidste års populære DYRK! HØST! SPIS!
konference. I år var mere end 200 personer med til at hylde
Københavns spiselige og spirende grønne projekter.
Foto: Flora Tosti
Læs mere om Eat Your City

Tænd langsomt og spar energi og penge
Tidligere på året skrev vi om Sommerluk kampagnen, nu er det tid
til at huske 'tænd langsomt' princippet. Med et par ekstra minutter
brugt ved varmeanlægget, kan en familie spare op til 2000 kr. om
året ved at tænde langsomt, når det bliver køligt udenfor.
Læs mere om Tænd Langsomt

Miljøpunkt Amager holder efterårsferie i uge 42
Vi holder efterårsferie i hele uge 42 og det betyder, at kontoret er
lukket. Døren og telefonerne er åbne igen fra mandag i uge 43 til
sædvanlige træffetider, 10-16 og fredag 10-15. Vi ønsker alle en
rigtig god ferie.
Find vores kontaktoplysninger her

Sæt kryds i kalenderen
Infoaften klimakonkurrence: Få inspiration til at lave en grøn
klimavej d. 6. oktober kl. 19-21. Læs mere her
Byttemarked på Peder Lykke Skolen: Kom og vær med til et
hyggeligt byttemarked for alle søndag d. 26. oktober kl. 1114. Læs mere her
Den Bæredygtige Generation: Miljøpunkt Amager vil med Den
grønne friskole være tilstede med et læringsforløb omkring
lapning, reparation og upcyling ved Børnekonferencen d. 27.
oktober i dagstimerne. Læs meget mere på Sharing
Copenhagen
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