December 2016
Er du en jule-miljøhelt?
... ellers kan du blive det til Juledag i Kvarterhuset den
26. november. Hele huset fyldes med juleløjer og
vi inviterer alle børn til at komme og prøve vores
julekalender og teste deres viden om, hvordan vi får en
lidt mere miljøvenlig jul. Der er sjove aktiviteter og en
lille præmie til deltagerne. Det er gratis at deltage.
Læs mere på Facebook

Folkemøde om Amager Fælled Kvarteret
Skal der bygges boliger på Amager Fælled? Det
spørgsmål bliver taget op på et åbent folkemøde
onsdag den 30. november kl. 19-21 på Skolen på
Islands Brygge (idrætssalen), Artillerivej 57, 2300
København.
Det er Amager Vest Lokaludvalg, Danmarks
Naturfredningsforening København, Amager Fælleds
Venner, Dansk Botanisk Forening, NOAH, Børn i Byen,
Islands Brygges Lokalråd, Dansk Ornitologisk Forening
– København, Sundby Lokalråd og Miljøpunkt Amager
der står bag arrangementet.
Læs mere på Facebook

Ville du opgive toiletpapir for at redde verden?
Tag med os og Filmklubben Nicholson i biffen og se
dokumentaren 'No Impact Man'. Beavan familien fra
Manhattan forsøger at leve et år uden at gøre skade på
miljøet - og det kræver sine ofre, men giver også
gevinster. Det er gratis og foregår i Kvarterhuset den 8.
december kl. 19-21. Webmagasinet Sustain Daily
holder også oplæg om at leve miljøvenligt i hverdagen.
Tilmeld dig på Facebook

Fem tips til en mere miljøvenlig jul
Når vi samles i julen er der ofte fokus på, at der skal
være nok af det hele. Både af glæde såvel som mad og
gaver, men hvordan balancerer du det med at tage
hensyn til miljøet? Få fem tips til, hvordan du kan være
med til at tage hånd om miljø, klima og natur i juletiden.
Læs mere

Vil du have et partnerskabstræ?

Da Københavns Kommune gerne vil inddrage borgerne
i at skabe en grønnere by, kan du søge om et
partnerskabstræ. Partnerskabstræet planter og passer
du selv, mens kommunen betaler for selve træet. Der vil
over de næste 2 år foræres træer til københavnerne for
1,4 mio. kr. Læs mere på linket og find ud af hvordan du
søger om et partnerskabstræ.
Læs mere og tilmeld dig

Tips til at undgå madspild
I samarbejde med Multikulturel Kvindeklub og
Syværkstedet under Amagerbro Helhedsplan er vi i
gang med en række workshops om madspild.
Læs mere om forløbet og få fire tips til hvordan du kan
minimere madspild.
Læs mere

Ny projektmedarbejder i Miljøpunkt Amager
Maja er nyligt ansat på kontoret, hvor hun kommer til at
arbejde med Grøn Bydel, Klimatilpasning, Amager
Frugtlaug og Affaldsforebyggelse og genbrug.
Se kontaktoplysninger på ansatte

Ny studentermedhjælper i Miljøpunkt Amager
Jeppe er ansat som studentermedhjælper frem til 1.
februar, hvor han kommer til at arbejde med
kommunikation.
Se kontaktoplysninger på ansatte

Andre begivenheder i december 2016
3/12: Kompostbudene til julemarked i Saxogade:
Når der igen i år afholdes julemarked i Saxogade vil
Kompostbudene være med. Kom forbi og hør om
hvordan du kan komme til at kompostere eller få tips til
hvordan du kan forbedre dine kompostmuligheder.
Læs mere på Facebook
21/12: Kontoret holder julelukket
Fra d. 21 december til d. 2. januar 2017 holder
Miljøpunkt Amagers kontor lukket grundet juleferien. Vi
glæder os til at arbejde videre med miljø- og
klimaprojekter i det nye år.
Find Miljøpunkt Amager på Facebook
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