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Trafiklegeplads på Formosavej
Kom og vær med til at skabe en midlertidig
trafiklegeplads hvor Formosavej møder Backersvej.
Trafiklegepladsen bliver en sjov og sikker ramme for
ungerne, når de skal øve sig i at blive sikre trafikanter.
Hjælp med at indrette den 10/4 og kom til åbningen den
30/4.

Læs mere om trafiklegepladsen

Bliv medlem af Prags byhaver
Vil du gerne dyrke dine egne grøntsager og være en del
af den nye byhaveforening på Prags Boulevard? Så
kom til etableringsmøde mandag den 11. april kl. 18.30 i
Støberigården og hør om hvordan du bliver medlem af
foreningen og kan sikre dig et højbed. Arrangementet
byder også på et inspirationsforedrag med den erfarne
og havekyndige Jens Juhl.

Læs mere på Facebook

Spørgeskema: grønne løsninger derhjemme
Vi har besøg af fire studerende fra  Worcester
Polytechnic Institute, USA, som hjælper os med at
undersøge grønne løsninger til hjemmet og haven. Vi vil
sætte stor pris på det, hvis du vil bruge et øjeblik på at
udfylde deres spørgeskema. 

Se spørgeskemaet

Nordisk byttedag på Amager
D. 16. april inviterer Miljøpunkt Amager og Amagerbro
Kultur til byttemarked. Det sker i Sundbyøsterhallen fra
kl. 14-17. Medbring ting i god stand, som du ikke
længere bruger (dog ikke store ting som møbler) – og
tag så frit hvad du kan bruge af andres aflagte skatte.

Læs mere på Facebook

Affaldsdag på Amager Fælled
Kom og vær med til affaldsindsamling på Amager
Fælled søndag den 17. april kl. 10 og igen kl. 16. Hjælp
den nystiftede forening ”Amager Fælleds Venner” med
at gøre forårsrent i Amagers største naturområde.
Arrangementet er et led i Danmarks
Naturfredningsforening landsdækkende
affaldsindsamling.

http://www.miljopunkt-amager.dk/trafiklegeplads
https://www.facebook.com/events/261078740895404/
https://docs.google.com/forms/d/1jCsWNc_Nq5M-fRvmbd_1ETx4TVx-1OYJTowzA--YTsU/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/events/1558240301135756/


Læs mere på Facebook

Barselscafé: Sund baby indenfor 
Babyfabrikken, Miljøpunkt Østerbro og Miljøpunkt
Amager m.fl. inviterer til gratis barselsforedrag den 19.
april. Det er for gravide og forældre og handler om at
undgå skadelig kemi i babys hverdag. Denne gang
handler om at få et godt indeklima.
  

Læs mere på Facebook

Workshop: Gør din cykel forårsklar
Gør din cykel klar til lune dage på cykelstien. Få smurt
og rengjort de vigtige steder og lær at lave små
justeringer der gør cykelturen bedre. 28. april kl. 18.15 -
19.45 uden for Cykelbiblioteket i containerne hvor
Vermlandsgade og Prags Boulevard mødes. Det er
gratis at deltage. Tilmeld dig på lise@miljopunkt-
amager.dk hvis du vil være sikker på, at der er plads til
dig i workshoppen.

Læs mere på Facebook

Bytteplantedag i Bibliotekshuset
På bytteplantemarkedet kan du bytte løg, frø eller
stauder. Det sker lørdag d. 7, maj kl. 12-14 i
Bibliotekshuset på Rhodosvej. Alle er velkomne og
tilmelding er ikke nødvendig. Vi deltager med en bod
om Amager Frugtlaug. Det er et fællesskab hvor dem
med have kan finde hjælp, til at få brugt havens frugter,
blandt dem der ikke selv har en have.

Læs mere på Facebook
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