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Hvad vil du med din gade?
Kom til workshop om grønne netværk på Amager og
vær med til at skabe den forandring du ønsker i dit
kvarter. Det er søndag den 10. maj kl. 13. Hør oplæg
med Borgerlyst om handlekraft i hverdagen og bidrag
med dine tanker og idéer til, at skabe forandring hvor du
bor.    

Se invitationen

Kursus: Mad med omtanke
Bliv miljøambassadør i madspild, kemikalier i mad og
kompostering – og fortæl det videre til andre. Deltag i et
gratis kursus med fokus på, hvordan du i din
husholdning og din egen hverdag kan bruge
ressourcerne bedre - til gevinst for miljøet og for din
egen privatøkonomi. 

Læs mere om kurset

Få et foredrag om klimatilpasning
Det er højsæson for generalforsamlinger og vi har alene
i sidste uge besøgt GF Sundby Vænge og GF Fredens
Bo for at fortælle dem om mulighederne for at tilpasse
hus og vej til større regnskyl. Jeres grundejerforening
eller boligforening kan også få et oplæg.

Læs mere om klimatilpasning og foredrag

Workshopforløb: Lær at lave et grønt tag
I de kommende måneder arrangerer vi sammen med
Planteklubben og UrbanplanTen et workshopforløb der
munder ud i, at vi anlægger et grønt tag i UrbanplanTen.
Et grønt tag er både dekorativt, isolerende og kan
bruges til at håndtere regnvand. Deltag og få inspiration
til at lave dit eget grønne tag. Første arrangement er et
planlægningsmøde den 15. april kl. 15-17.  

Læs mere på bibliotekernes hjemmeside

Luk langsomt for varmen
Du kan skære betydeligt i dine varmeudgifter, hvis du
stiller dit varmeanlæg efter temperaturerne udenfor. På
en hel fyringssæson kan en villafamilie spare op mod
2.000 ekstra kroner ved at justere termostaten efter
vejret. Blandt andet nu, hvor det milde forårsvejr melder
sig, kan du hente betydelige besparelser, hvis dit anlæg
stadig tror, at det er hård frost ude. Oveni kan du glæde

http://www.miljopunkt-amager.dk/netvaerksworkshop
http://www.miljopunkt-amager.dk/mad-med-omtanke
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=fij
https://bibliotek.kk.dk/biblioteker/bibliotekshuset/event/workshop-groenne-tage


dig over at spare klimaet for overflødig CO2

Læs mere om, hvordan du sparer på vamen 

Spørgeskema: skal Langebro være grøn?
Vi har i disse dage besøg af en flok amerikanske
studerende, som undersøger, hvordan Langebro kan
gøres grønnere, hvis trafikken føres under overfladen.
De har brug for lokalt input til deres projekt og vil meget
gerne høre din mening!

Giv dit besyv med via deres korte online spørgeskema
(på engelsk). 

(Foto: Leif Jørgensen, Creative Commons licens)
Spørgeskema

Kornblomstparkens familiehave
Etablering af Kornblomstparkens familiehave er i fuld
gang og alle havekasserne er nu afsatte. Familierne har
været med til at klargøre kasserne og der er sat chili og
andre frø til forspiring. Fremover vil der være havedag
hver mandag kl. 16-18 med ”åben rådgivning”, hvor
man kan få plantevejledning efter behov. 

Der vil løbende sættes fokus på relevante temaer samt
være udflugter til andre haver, hyggearrangementer
samt deltagelse ved markedsdage, hvor
familiehaverne kan præsentere sig selv. Projektet
finansieres af Amagerbro Helhedsplan og gennemføres
i samarbejde med Miljøpunkt Amager.
 

Du er velkommen til at besøge haverne i Kornblomstparken

Kalender - det sker på Amager
Kontoret holder påskelukket fra lørdag den 28. marts til
og med mandag den 6. april.

Fra den 28. marts til 12. april kan du hente gratis
vækstmuld på Vermlandsgade genbrugsstation. Brug
den til direkte udplantning i bede og potter. Hvis du
gerne vil lave din egen kompost, er der mulighed for at
få kompostorme, hvis du skynder dig. De uddeles efter
først til mølle princippet. Læs mere på ARCs
hjemmeside.   

Kom til plantedag med korsang på Sundby Bibliotek
den 29. marts. For børn og voksne. Læs mere på deres
hjemmeside.

Vær med til at planlægge det nye grønne tag i
UrbanplanTen den 15. april. Se nyhed ovenfor.

Kom til netværksworkshop den 10. maj. Se nyhed
ovenfor.

Find os på FACEBOOK

http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=yha
http://wpi.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0jPCEHfsQSfCxV3
http://www.a-r-c.dk/privat/gratis-vaekstmuld
http://kvarterhuset.kk.dk/event/planter-og-kor
https://www.facebook.com/miljopunkt.amager
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