Oktober 2015
Byttemarked på Peder Lykke Skolen
Den 25. oktober er der traditionen tro byttemarked på
Peder Lykke Skolen. Det er fjerde år i træk at
byttemarkedet afholdes. De foregående år har der hver
gang været mere end 1 ton brugbare ting og sager som
har skiftet ejermand til gavn for deltagerne og miljøet.
Så kig forbi og giv hvad du har - tag hvad du kan bruge.
Læs mere på vores Facebookside

Informationsmøde om klimasikrings- og
forskønnelsesprojekter i boligforeninger
Den 27. oktober kl. 17-19 i Kvarterhuset kan du høre
om det store klimasikrings- og forskønnelsesprojekt i
boligforeningen Jyllandshuse og hvordan det blev
gennemført uden at koste beboerne ’fem flade øre’. Få
også konkrete ideer til hvordan din boligforening kan
komme i gang med et klimasikrings- og
forskønnelsesprojekt.
Læs mere om informationsmødet

Temaaften om private fællesveje
Kom til lancering af den nye håndbog "Vejledning om
private fællesveje" den 29. oktober kl. 19-22 på Loftet,
Øresundsvej 6. Bliv klogere på håndbogens indhold og
kom i direkte dialog med fagfolk fra Københavns
Kommune om de temaer og problemstillinger, som er
særligt relevante for netop dig og din forening.
Arrangementet er for alle beboere og foreninger i
Amager Vest og Amager Øst, som har private
fællesveje. Tilmelding senest den 22. oktober
til info@aoelu.dk.
Se vejledningen og programmet

Billedserie: Park in a Week
Fra d. 11. til 18. september omdannede vi Prags Plads
til en lommepark for at sætte fokus på de grønne byrum
på Amager. Sammen med de forbipasserende byggede
vi blandt andet haver og hønsehus - og fortalte om de
mange miljøtiltag på Amager. Se billeder fra fredag d.
18. hvor også Hollænderdybet fik en parkeringshave.
Se billederne på Facebook

Efterårsferie og ny adresse
Kontoret holder lukket i perioden 10. til 18. oktober og

åbner igen på 4. sal i Kvarterhuset.
Vores adresse efter ferien er:
Kvarterhuset,
Jemtelandsgade 3, 4. sal
2300 Kbh. S.
Vi ses på 4. sal

Kalender: Miljøaktiviteter på Amager
10. - 18. oktober: Miljøpunkt Amager holder
efterårsferie
Kontoret holder lukket i perioden og åbner igen på 4. sal
i Kvarterhuset.
25. oktober: Byttemarked på Peder Lykke Skolen
Se nyhed ovenfor. Tilmeld dig på Facebook.
27. oktober: Foredrag om klimatilpasning for fem
flade øre
Se nyhed ovenfor.
29. oktober: Temaaften om "Vejledning om private
fællesveje"
Se nyhed ovenfor.
Find os på Facebook
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