Marts 2015
Få styr på elregningen
Er du i tvivl om, hvilke elektriske apparater det er, der
trækker din elregning i vejret? Hvor meget bruger du
egentligt på standby-produkter? Har du svært ved at
læse din elregning - hvad er forbrug og hvad er afgifter?
Så kan du få en hjælpende hånd. Lån vores energisparetaske og tjek dit hjem eller ring og få en forklaring
på din elregning.
Læs mere

Lån elcykler på Amager
Vend modvinden til medvind med en cykel med elmotor.
Lån gratis el-ladcykler hos Amager Vest Lokaludvalg og
Miljøpunkt Amager eller bliv medlem af Bicycle
Innovation lab og afprøv forskellige typer af elcykler
både med og uden lad.
Læs mere

Familiehaver i Kornblomstparken
Der er stadig åbent for medlemmer til
Kornblomstparkens nye familiehaver. Bor du i
nærheden af Kornblomstparken, så mød op til
intromøde mandag d. 16. marts kl. 17-18 på
Sundholmsvej 8.
Læs mere

Amerikanske drømme på Amager
Miljøpunkt Amager får igen i år besøg af studerende fra
Worcester Polytechnic Institut (WPI) fra Massachusetts i
USA. De studerende skal arbejde med, hvordan
området ved Stadsgraven og Åboulevarden vil kunne se
ud, hvis bilerne flyttes under jorden eller ud under
Øresund (i Havnetunnelen).
Læs mere

Aktiviteter i marts
12. marts: Hvad er skovhaver? Mød Heidi Durhuus fra
foreningen Permakultur Danmark, der kommer og
fortæller om skovhaver og deres bidrag til naturen og
havekulturen. Oplægget er arrangeret af Planteklubben
og finder sted kl. 17-18.30 i Bibliotekshuset på
Rodosvej 4.
16. marts: Intromøde om familiehaverne i
Kornblomstparken. Se nyhed længere oppe i mailen.

21. marts til 6. juni: Røde Kors Hovedstaden tilbyder
gratis cykelkursus (link til Facebook) kl. 11-13 alle
lørdage i perioden. Det er både for dig der ikke har lært
at cykle og dig der er utryg ved at cykle i trafikken. Der
er cykler og hjelme på stedet. Mødestedet er
Bondegården, Peder Lykkesvej 71.
22. marts: Sæsonåbning af Metrohaverne kl. 15-17.
Deltag i haveaktiviteter for børn og voksne og få lidt
lækkert med hjem til altanen. Hør mere om den
planlagte udvidelse af haverne og deltag i
generalforsamlingen. Læs mere på deres facebookside.
Find os på FACEBOOK
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