
Maj 2015

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. Hør oplæg med Borgerlyst om handlekraft i
hverdagen og bidrag med dine tanker og idéer.
Vi ses søndag d. 10. maj kl. 13. 

Læs mere

Kompost i boligforeninger - kom godt igang
Tirsdag den 12. maj inviterer vi til 'gå-hjem-møde´
i Bibliotekshuset. Stine Laurberg Hansen vil fortælle om,
hvordan de har fået gang i kompostering i deres
boligforening. Hør om forskellige typer kompostgrej,
hvordan man holder kompost i fællesskab, og hvad man
kan bruge komposten til i gården og på altaner.

Tilmeld dig på Facebook

Workshop: Vær med til at lave et grønt tag
Vær med til at lave grønne tage i UrbanplanTen
sammen med Planteklubben og Miljøpunkt Amager.
Deltag i vores workshop den 20. maj og få viden om
forskellige typer grønne tage og hvordan man kan
anlægge dem.

Læs mere

Workshop: Lær at dyrke din altan
Vil du gerne fylde din altan med krydderurter,
chiliplanter eller måske blomster? Men ved du ikke helt,
hvordan du griber det an? Så kom med til
altandyrkningsworkshop den 18. eller 21. maj. Det er
gratis for beboere i Helhedsplanens 15 boligafdelinger,
mens der er en deltagerbetaling for andre på 100 kr.

Læs mere

Plantebyttemarked
Kom til plantebyttemarked den 9. maj kl. 12-14
i Bibliotekshuset, Rodosvej 4. Alle er velkomne til at
deltage og bytte stauder, stiklinger, løg og frø.
Byttemarkedet afholdes af Planteklubben i samarbejde
med Miljøpunkt Amager og UrbanplanTen.

Læs mere

http://www.miljopunkt-amager.dk/netvaerksworkshop
https://www.facebook.com/events/919453684773748/
http://www.miljopunkt-amager.dk/workshop-groenne-tage
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=ynj
https://bibliotek.kk.dk/arrangementer/diverse/bytteplantemarked


En grønnere Langebro
Vi har de seneste måneder haft besøg af tre
amerikanske studerende, som har lavet et forslag til,
hvordan Langebro kan gøres grønnere, hvis trafikken
føres under overfladen. Se forslaget på vores
hjemmeside (in English). 

Læs mere

Billeder fra kurset 'Mad med omtanke'
Se et billedgalleri med fotos fra miljøambassadørkurset
'Mad med omtanke'. Deltagerne lærer om madspild,
kemikalier i mad og kompostering – og skal til slut
fortælle det videre til andre, så den nye viden kan nå
bredere ud.

Se billederne

Miljøet på Amager 2014
Miljøpunkt Amagers har gennemført et væld af
spændende og inspirerende aktiviteter i løbet af 2014:
cykelpitstop, byttemarked, Eat Your City konference,
miljøambassadørkursus, udlån af æblemosteri, foredrag
om klimatilpasning, anlæggelse af gadehaver,
byttemarked og meget meget mere. Du kan læse mere
om Miljøpunkt Amagers arbejde i 2014 i årsberetningen.
God fornøjelse!

Se årsberetningen

Kalender for aktiviteter på Amager

Frem til 9. maj: Tøjgenbrug
Ryd op i klædeskabet og vær med i Danmarks største
tøjindsamling "Smid tøjet Danmark!". Røde Kors sælger
tøjet videre i deres genbrugsbutikker og bruger pengene
til at hjælpe mennesker i nød. Du kan aflevere dit brugte
tøj i Røde Kors-butikker og i deres containere over hele
landet (fx lige uden for Kvarterhuset). Fra den 1.-9. maj
kan du også aflevere tøj i Coops butikker. 

Læs mere på Røde Kors hjemmeside

9. maj: restaurant på Amager Fælled med Byhøst
Nyskud er et nyt madinitiativ, hvor foreningen
Byhøst hver måned laver en pop up restaurant med vild
mad et nyt sted i København. Den 9. maj er det på
Amager Fælled. 

Læs mere på Byhøst facebookside
 
9. maj: Plantebyttemarked i Bibliotekshuset
Se detaljer i ovenstående nyhed.

10. maj: Netværksworkshop i Kvarterhuset
Se detaljer i ovenstående nyhed.

12. maj: 'Gå-hjem-møde' om kompostordninger i
boligforeninger i Bibliotekshuset
Se detaljer i ovenstående nyhed.

18. og 21. maj: Workshop om dyrkning på altan
Se detaljer i ovenstående nyhed.

http://www.miljopunkt-amager.dk/langebro-design
http://www.miljopunkt-amager.dk/billeder-mad-med-omtanke
http://www.miljopunkt-amager.dk/side/arbejdsplaner
http://www.rodekors.dk/det-goer-vi/genbrug
https://www.facebook.com/events/1598212773789675/


20. maj: Workshop om at lægge et grønt tag
Se detaljer i ovenstående nyhed.
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