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Kom til julebyttemarked i Kvarterhuset
Den 12. december kl. 11-14 inviterer vi og Mødested
Amager til julebyttemarked i Salen i Kvarterhuset på
Jemtelandsgade 3. Til julebyttemarkedet bytter vi kun
tøj, legetøj, bøger og film. Så kig forbi og giv hvad du
har - tag hvad du kan bruge.

Læs mere på vores facebookside

Julens kompost-tips fra Kompostbudene
Julen er over os, og Kompostbudene vil gerne give dig
julens komposteringstips, heriblandt hvordan du kan
bruge dit grantræ efter juleaften i stedet for bare at
smide det ud.

Læs Kompostbudenes tips

Julehygge i Cykelbiblioteket
Bicycle Innovation Lab inviterer til j ulehygge i
Cykelbiblioteket den 10. december kl 17. Tag dine lyse
idéer og gode humør med. Få en lille forsmag på 
julegodterne og noget varmt at drikke. Bicycle
Innovation Lab lader batterierne op hen over vinteren,
og de vil gerne invitere dig til at komme den 10.
december og være med til at forme de nye initiativer,
som sættes i gang til foråret.

Læs mere på deres hjemmeside

Sønderbro Skole spiser op
Kok og underviser Benjamin Marcher-Carlsen og
Miljøpunkt Amager overtog mandag den 30. november
6. V's madkundskab på Sønderbro Skole for en dag.
Fokus var på, hvordan man kan undgå madspild når
man tilbereder sin mad. 

Læringsportalen Norden i Skolen inviterer lige nu
skoleklasser til at deltage i 'Kampen mod Madspild' i en
valgfri uge frem til marts 2016 og dyste om 5000 kr. til
klassen. 

Se billeder fra dagen og læs om 'Kampen mod Madspild

Udendørs fitness og legeplads på Prags
Boulevard
... er nogle af de idéer som 4. klasserne fra Sønderbro

https://www.facebook.com/events/532368043598867/
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=abcj
http://www.bicycleinnovationlab.dk/side/forside?menu=ewa
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=abaw


Skole med stolthed fremlagde d. 13. november for
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell,
lokalpolitikere og TV2 Lorry. ”Der skal være plads til
både mennesker og hunde”, påpegede en af eleverne.
4. klasserne har gennem en innovativ og kreativ proces
malet deres ideer og drømme for området. På dagen
plantede de 2000 blomsterløg og hang skiltekunst op på
græsarealet.

Se billederne fra dagen på vores Facebookside

Test din viden om julens ressourcer 
og madspild
Den 21. november holdt vi en quiz til arrangementet Jul
i Kvarterhuset. Test din viden om julens madspild, affald
og skjulte ressourcer. 

Prøv quizzen

Julelukket i Miljøpunkt Amager
Miljøpunkt Amager lukker kontoret hen over julen. Vi
holder sidste åbningsdag fredag den 18. december og
åbner igen mandag den 4. januar.

Vi ses i det nye år
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