Nyhedsbrev august 2016
Cykelbiblioteket er tilbage fra sommerferie
Cykelbiblioteket er åbent igen fra torsdag d. 4/8.
Hvis du ikke allerede er medlem, så kan du melde dig
ind for 300 kr. årligt, og få adgang til at låne cykler i
alverdens former og design.
Læs mere om cykelbiblioteket her

Lørdag på Musiktorvet - madspild og fællesspisning
Miljøpunkt Amager og Madskolen Jorden Rundt, sætter
fokus på madspild og fællesspisning til Lørdag på
Musiktorvet d. 13/8.
Madskolen Jorden Rundt vil servere en rygende varm,
velkrydret ret med smag af Mellemøsten for kun 25 kr.
Derudover kan du møde Miljøambassadørerne og
Kompostbudene og få inspiration til, hvordan du kan
minimere madspild, samt starte kompostering, der hvor
du bor.
Læs mere på Facebook

Kvartersdag for Sundholmskvarteret
Tag med Miljøambassadørene og Kompostbudene til
gadefest, når der afholdes Kvartersdag for
Sundholmskvarteret d. 20/8 fra kl 10.
Her vil der være mulighed for at lære sine naboer bedre
at kende, samt møde lokale foreninger.
Læs mere om programmet på Facebook

Ørestad Naturdag på Amager Fælled
Tag med på vandretur og møde nogle af Amager
Fælleds grønne aktører. I forlængelse af Ørestad
Kulturdag inviterer Miljøpunkt Amager, Kompostbudene,
Københavns Kogræsserlaug, Hjerteforeningen
København S og Amager Fælleds Venner til Ørestad
Naturdag søndag den 21/8 fra
kl. 10-14. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke
nødvendigt.
Læs mere på Facebook

Foredrag: Få succes med din have uden gift
Torsdag d. 8/9 kl. 19 fortæller forfatter og haveekspert
Jens Juhl om, hvordan du kan holde din have flot og
frodig, uden brug af sprøjtegifte. Foredraget er gratis og

foregår i Bibliotekshuset på Rodosvej 4. Tilmelding er
nødvendig pr. mail: pescha@kff.kk.dk.
Foredraget er arrangeret af Planteklubben og Miljøpunkt
Amager.
Læs mere på Facebook

Lørdag på musiktorvet - den nye Amargermad
Den nye og bæredygtige Amagermad skal kåres.
Lokale bidragydere er kommet med deres bud på en
sund, lokal og bæredygtig Amagermad.
Vinderen kåres lørdag d. 10/9 til Lørdag på Musiktorvet,
hvor der vil være dommerpanel og smagsprøver.
Foto: Lise Falck
Læs mere i Amagerbladet

Kalender
Borgermøde om det nye Amager Fælled Kvarter
Onsdag d. 10/8 kan du tage med til borgermøde, hos
Amager Vest Lokaludvalg, angående det kommende
boligkvarter, som skal bygges nord for Vejlands Allé, ud
mod Ørestad Boulevard.
Mødet foregår i HOFOR´s kantine, hvor der vil blive
budt på kaffe og kage.
Læs mere på Facebook
Vind Amager Vest Lokaludvalgs forskønnelsespris
Hvis du og dine naboer har gjort noget ekstra ud af
jeres indgangsparti, forhave, legeplads, facade eller
byrum, så kan I nu deltage i konkurrencen om at vinde
10.000 kr.
Du kan læse mere om kriterierne og tilmelding her
Find Miljøpunkt Amager på Facebook
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