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Park in a Week - festival på Prags Plads
Fra 11. til 18. september omdanner Miljøpunkt Amager
Prags Plads (Prags Boulevard ved Amagerbrogade) til
et midlertidigt grønt byrum. Vi inviterer til en række
gratis aktiviteter for både børn og voksne. Deltag i
workshops og debatter, byg hønsehus, lav frøbomber
og hængende haver samt mange andre spændende
aktiviteter.

Se programmet

Bryggens fødselsdag - kom og vær med
Bryggen fylder i år 110 år og det bliver fejret med en
stor byfest lørdag d. 5. september fra kl. 11. 
Gunløgsgade er lukket for trafik og fyldt med boder og
leg. Vi er også med, og vil blandt andet fortælle om
underjordiske affaldsløsninger. Kig forbi.

Se programmet på Handelstandsforeningens side 

Cykelpitstop på Prags Plads
Miljøpunkt Amager elsker cykler og derfor vil vi gerne
forkæle Amagers cyklister med gratis kaffe og et hurtigt
cykeltjek fredag d. 11. september kl. 9-12. Kig forbi og
nyd den midlertidige park og få en snak med os om
brugen af byens fælles rum. Prags Grill & Steakhouse
giver kaffen og Bicycle Innovation Lab, dit lokale
cykelkulturhus, står for cykeltjek.

Vi ses på Prags Plads (Prags Blvd. ved Amagerbrogade)

Loppemarked på Prags Plads
Lørdag den 12. september kl. 10-17 er der loppemarked
på Prags Plads. Loppemarkedet er en del af festivalen
Park in a Week. Kom forbi og gør et loppefund og oplev
den midlertidige park. Hvis du selv har ting du vil sælge
kan du booke en stand hos Prags Grill og Steakhouse. 

Miljøpunkt Amager stiller med en byttebod fra kl. 10-15,
hvor du kan bytte ting og sager. Få også info om,
hvordan du undgår madspild i hverdagen.

Vi ses på Prags Plads (Prags Blvd. ved Amagerbrogade)

Vild festival - bålmad og mosteri
Brug en sensommerlørdag på opdagelse i byens vilde

http://www.miljopunkt-amager.dk/parkinaweek
http://www.islandsbrygge.net/


natur til Vild Festival d. 19. september på Amager
Fælled. Vores miljøambassadørerne laver egnsretter fra
deres hjemlande med nordiske råvarer. Kig forbi bålet
og hør, hvilke af råvarerne du selv kan finde i naturen. 

Du kan også moste dine egne æbler sammen med os
og Planteklubben. Kan du ikke selv nå at moste, kan du
donere dine æbler til Planteklubben - aflevér dem i
Bibliotekshuset fra d. 14.-18. september. Kontakt
Pernille fra Planteklubben på tlf. 33 17 16 09 eller
pescha@kff.kk.dk. 

Læs mere på Byhøsts facebookside

Most dine æbler og nyd smagen af sensommer
Æblesæsonen er i gang og det giver en masse
muligheder for at få spændende smagsoplevelser. Hos
Miljøpunkt Amager kan du låne en mostpresse og lave
din egen æblemost. Har dine naboer også æbletræer
kan du invitere til fælles mostpresning. Det er nemt,
hyggeligt og smager godt. 

Er du i tvivl om hvordan du ”moster” dine æbler, så kig
forbi på Musiktorvet, lørdag d. 12. september kl. 12-16.
Her inviterer Miljøpunkt Amager og Amager Øst
Lokaludvalg til fælles mosteri.

Læs mere om mostpressen

Medfinansiering til private fællesveje
Miljøpunkt Amager har i samarbejde med Københavns
Kommune og HOFOR lavet en vejledning til, hvordan
grundejere på private fællesveje kan gå sammen om at
søge medfinansiering til klimatilpasningsprojekter på
private fællesveje og fællesarealer. 

Se vejledningen på HOFORs hjemmeside eller besøg
os fra d. 11. - 18. september på Prags Plads og hør
mere om muligheden.

Se vejledningen på HOFORs hjemmeside

Kalender for miljøaktiviteter på Amager

5. september: Bryggens 110 års fødselsdag
Se nyhed ovenfor.

10. september: Tur til grønne tage på Amager
Jann Kuusisaari og Planteklubben på Amager inviterer
på en tur rundt til Amagers grønne tage kl. 15-17.
Vi starter med det grønne tag i Njalsgade Teknik og
Miljøforvaltning. 
Mødested: Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade
13. OBS: Tilmelding på tlf.: 33  17 16 00 eller
mail: pescha@kff.kk.dk

Læs mere på Bibliotekshusets hjemmeside 

https://www.facebook.com/events/929151183789818/
http://www.miljopunkt-amager.dk/mosteri
http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/skab-plads-til-regnvand/
https://bibliotek.kk.dk/arrangementer/foredrag-oplaeg-og-debat/groenne-tage-paa-amager


11. - 18. september: Park in a Week
Miljøpunkt Amager arrangerer festival på Prags Plads
med aktiviteter for børn og voksne om cykler, planter,
høns, kompostering, genbrug, klimatilpasning og meget
mere.

Se programmet på vores hjemmeside

12. september: Mostpresseri til 'Lørdag på
Musiktorvet'
Se nyhed ovenfor.

12. september: Naturens dag - madskole med
bålmad og vilde urter
For at fejre Naturens Dag afholder VILDT et kursus på
Kalvebod Fælled hvor skovens urter og bålets kræfter
er i centrum.

Læs mere på VILDTs facebookside

19. september: Vild festival på Amager Fælled
Se nyhed ovenfor.

23. september: Klimatilpasnings-cykeltur
Kom med på klimatilpasnings-cykeltur og mød
bestyrelser og borgere, der har gennemført
klimatilpasningsprojekter, og få mulighed for at stille
spørgsmål til fagfolk. Turen viser eksempler på
klimatilpasning i lavt etagebyggeri, rækkehuse og
villaer. Turen arrangeres af miljømedarbejderne i fem af
Københavns lokaludvalg i samarbejde med
miljøpunkterne. 

Hent invitationen som pdf

24. september: Foredrag om tang med Anita Dietz 
Spiser du tang? Nå ikke, - fordi det lugter? Så har du
nok aldrig smagt frisk tang. Du ville nok også sige nej til
al frugt, hvis du kun kendte til rådden nedfaldsfrugt.
Tang som madvare skal ikke bedømmes på det, der er
opskyllet på stranden, men på de friske råvarer fra det
blå hav. Kom til oplæg med Planteklubben i
Bibliotekshuset fra 19-20.30. Der vil blive serveret et par
smagsprøver. OBS: Tilmelding på tlf.: 33 17 16 00 eller
mail: bibbro@kff.kk.dk 

Læs mere på Bibliotekshusets hjemmeside
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