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Filmaften: Så meget godt i vente
Kom til filmaften den 10. februar kl. 19 i Salen i
Kvarterhuset. Sammen med filmklubben Nicholson,
viser vi den roste landbrugs-dokumentar "Så meget
godt i vente". Det er gratis at deltage og vi får besøg af
filmens instruktør, Phie Ambo, der vil fortælle om filmen
og besvare spørgsmål.

Læs mere på Kvarterhusets hjemmeside

Familiehaver i Kornblomstparken
Vil du gerne dyrke dine egne grøntsager? Og bor du i
Sundholmskvarteret? Så er Familiehaverne på
Kornblomstvej noget for dig. Her kan du sammen med
andre familier dyrke alt fra tomater til radiser og andet
godt til at supplere madlavningen. Kom og hør nærmere
om muligheden mandag den 16. marts 
kl. 17-18 på Sundholmsvej 8. 

Læs mere

Klimafinalister
Finalisterne i Amagers store klimakonkurrence er
fundet. Tre grundejerforeninger dyster nu om 40.000
kroner til at skabe deres grønne klimavej. I løbet af
foråret skal finalisterne arbejde videre med deres idéer
til, hvordan private fællesveje kan håndtere regnvejr
med grønne og alternative anlæg. 

Læs mere

Vær med til at forme Sundbyøster Plads
I foråret 2015 skal lokalplantillæg til den fremtidige
pladsdannelse på Sundbyøster Plads i høring. Vær med
til at forme et af Amagers grønne rum ved at deltage
med dine idéer til Amager Øst Lokaludvalgs to
workshops den 4. og 18. februar, om ønsker og ideer til
den fremtidige plads.

Læs mere på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside

Vil du være med til at holde køer på
Amager Fælled?
Så tilmeld dig Københavns Kogræsserlaug. Det er en
frivillig forening, der kommer til at holde køer på Amager
Fælled fra foråret 2015. Sammen skaffer de køer, som
de passer i løbet af sæsonen, indtil de skal slagtes i
efteråret. Køerne er også med til at lave naturpleje på
fælleden.

http://kvarterhuset.kk.dk/event/filmklubben-nicholson-viser-s%C3%A5-meget-godt-i-vente
http://www.miljopunkt-amager.dk/familiehaver
http://www.miljopunkt-amager.dk/klimakonkurrence
http://www.xn--alu-0na.dk/nyheder/fremtidens-sundbyoster-plads/


 
Læs mere på Københavns Kogræsserlaugs hjemmeside 

Sæt kryds i kalenderen
4. februar: 1. workshop om Sundbyøster Plads.

10. februar: filmaften med 'Så meget godt i vente'.

18. februar: 2. workshop om Sundbyøster Plads.

22. februar: generalforsamling i Københavns
Kogræsserlaug, hvor medlemskaberne fordeles.

16. marts: møde om familiehaverne i Kornblomstparken.

Følg vores aktiviteter på FACEBOOK
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