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Cykelpitstop på Christmas Møllers Plads
Så er det igen tid til at give Amagers cyklister et
velfortjent skulderklap for at køre på miljøvenlig vis.
Fredag den 26. juni fra kl. 7 til 10 kan du finde os på
Christmas Møllers Plads, hvor vi byder på morgenkaffe
og et cykeltjek. 

Vi ses

Fejring af madspild-ambassadører på Amager
Onsdag den 3. juni overrakte Sundheds- og
omsorgsborgmester Ninna Thomsen diplomer til 19
miljøambassadører, som er det første hold, der har
gennemført Miljøpunkt Amagers kursus om madspild,
tilsætningsstoffer i mad, gendyrk og kompostering. Se
billederne og læs mere om kurset.

Læs mere

Grundejerforening vinder 40.000 kr. til
klimaprojekt
Vinderen er fundet i den store klimakonkurrence ’Grøn
Klimavej’ der blev sat i gang i efteråret 2014. Formålet
var at skabe ideer til hvordan man på private fællesveje
kan håndtere regnvandet på overfladen frem for at
sende det i kloakken. Vinderen af 40.000 kr. til udvikling
af projektet blev Grundejerforeningen Fredens Bo i
Amager Vest.

Læs mere

Opsamling på ”Hvad vil du med din gade?”
Søndag den 10. maj afholdte Miljøpunkt Amager
samtalesalon og workshop for alle der var nysgerrige på
grønne netværk og gerne ville møde andre fra Amager
der engagerer sig frivilligt i miljøarbejde. Læs mere om
de forskellige idéer til grønne projekter og se billeder fra
dagen.

Læs mere

Lav sammen kompost i baggården
Tirsdag den 12. maj afholdte Miljøpunkt Amager
sammen med Planteklubben, Kompost KBH og Stine
Laurberg Hansen et gå-hjem-møde om kompostering i
boligforeningen. Find gode råd til fælles kompostering i
denne nyhed.

http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=yzx
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=zad
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=zaj


Læs mere

Husk at sommerlukke for varmen
Varmt tip: Kender du din sommerventil? Det bør du.
Med blot et drej på den rette ventil på
fjernvarmeanlægget kan en almindelig villafamilie
nemlig spare op til 5 procent på varmeregningen og
gøre miljøet en tjeneste. Læs hvordan du gør på
HOFOR og Energitjenestens hjemmeside: 

Læs mere på sommerluk.dk

Kalender for miljøaktiviteter på Amager

10. og 24. juni: Skal der ske noget i dit kvarter? 
I juni holder lokaludvalget sammen med Frivilligcenter
Amager og Bibliotekshuset to workshops, hvor du kan
få hjælp til at gøre dine idéer til virkelighed. Kom og
mød andre fra lokalområdet, find på idéer sammen og
find ud af, hvordan det kan realiseres. De to workshops
holdes 10. og 24. juni kl. 17-19 i Bibliotekshuset på
Rodosvej 4. Tilmelding senest 8. juni
til zu1d@okf.kk.dk.

Læs mere på AØLU.dk
          
17, juni: Campingplads på Fælleden på vej
Vidste du, at der er planlagt en campingplads
på Amager Fælled? Amager Vest Lokaludvalg inviterer
på gåtur langs det areal på fælleden, som er planlagt til
at indeholde en campingplads med teltpladser,
autocampere, fitnessområde mm. Kom og se de
konkrete planer og få svar på dine spørgsmål. Det er
den 17. juni kl. 17-19.30

Læs mere på AVLU.dk

26. juni: Cykelpitstop på Christmas Møllers Plads
Læs mere om arrangementet i nyheden i toppen af
nyhedsbrevet.

Juli: Sommerlukket i Miljøpunkt Amager
Vi holder lukket fra den 27. juni og åbner kontoret igen
den 3. august.

Find os på FACEBOOK 

Ønsker du at afmelde dig dette nyhedsbrev, gå hertil

Kvarterhuset - Jemtelandsgade 3, 4. sal - 2300 København S - Tlf: 82 32 58 10 - post@miljopunkt-amager.dk

http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=zch
http://sommerluk.dk/?page_id=18
http://www.xn--alu-0na.dk/nyheder/ideworkshops/
http://www.avlu.dk/2015/05/campingplads-pa-f%C3%A6lleden/
https://www.facebook.com/miljopunkt.amager
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