Februar 2016
Invitation: Kompostseminar
Tirsdag den 9. februar kl. 17-19 inviterer Kompostbudene og Miljøpunkt Indre By-Christianshavn til
miniseminar om kompostering i byen. Der vil være en
række korte oplæg, fra bl.a. Miljøpunkt Amager, om det
at kompostere, fx hvordan du kommer i gang, hvad det
kræver, og hvad man kan bruge komposten til. Vi
snakker også om de udfordringer der kan være pga.
forskellige regler eller simpel uvidenhed - og drøfter så,
hvilke løsninger man kunne finde.
Bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål og tale
med andre kompostinteresserede over en forfriskning.
Arrangementet er gratis og åbent for alle. Af hensyn til
indkøb af forfriskninger, skal du melde dig til på
sabine.soerensen@a21.dk eller tlf. 33 93 21 21.
Se eventen på Facebook

Kan du bruge et Naboskab?
Du gør det sikkert allerede. Låner en boremaskine når
reolen skal sættes op eller en cykelpumpe når
cykelhjulet skal have luft. Foreningen Naboskab har
udviklet en fysisk deleplatform, et Naboskab med
elektronisk lås, så vi let kan dele. At dele sparer
miljøbelastende ressourcer til gavn for alle, samt plads
og penge for den enkelte. Miljøpunkt Amager og
Naboskab leder efter boligforeninger på Amager som
kunne være interesseret i et Naboskab. Kontakt gerne
Naboskab direkte på info@nabo-skab.dk hvis I er
interesserede.
Læs mere om Naboskab

Hørgården genåbner med sjov eftermiddag
Kom med når nærgenbrugsstationen i Hørgården
genåbner d. 12. februar kl. 15-17. Teknik- og
miljøborgmester Morten Kabell er hovedtaler til
arrangementet, der bl.a. byder på konkurrencer,
fodboldturnering og børneskraldeolympiade. På dagen
kan du også møde Miljøpunkt Amager og
Kompostbudene og høre om, hvordan du kan
kompostere i din boligforening.
Se hele programmet her

Årsplan 2016: Kompostbude og bevarelse af
Amager Fælled
Også 2016 bliver et år med tryk på for Miljøpunkt

Amager. I samarbejde med lokaludvalgene på Amager
har Miljøpunkt Amager aftalt at den lokale miljøindsats
skal være ambitiøs og målrettet. I den sammenhæng
bør fremhæves to indsatser, som vil tegne Miljøpunkt
Amager på ny. Vi vil etablere lokale kompostsystemer
og kompostbude, samt skabe oplevelser på og
opmærksomhed om Amager Fælled som et særligt
naturområde i storbyen.
Læs mere om vores indsatser i 2016

Kalender
9. februar - Kompostseminar
Kom til miniseminar om kompostering. Se nyheden
ovenfor.
12. februar - Hørgården genåbner
Vær med til en hyggelig eftermiddag i den nyrenoverede
nærgenbrugsstation. Se nyheden ovenfor.
23. februar - idémøde om Amagerbro Torv
Københavns Kommune skal udvikle et ideoplæg til
fremtidens Amagerbro Torv i samarbejde med
rådgivningsfirmaet Schønherr, Amager Øst Lokaludvalg
- og måske dig? Alle er i hvert fald velkomne til idémøde
i Kvarterhuset om, hvordan pladsen bliver til størst mulig
glæde for dem der bor og færdes omkring torvet. Det
kunne måske være med andre
cykelparkeringsmuligheder?
Der vil være en let aftensmad samt kaffe, the og vand.
Har du børn er de også meget velkomne – enten til
selve workshoppen eller i børnebiblioteket, hvor der vil
være aktiviteter for børn under opsyn af en voksen.
Læs mere på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside
3. marts - Cykelbiblioteket åbner
Bicycle Innovation lab starter sæsonen for cykeludlån
torsdag den 3. marts. Se udvalget af lånecykler på
hjemmesiden
www.bicycleinnovationlab.dk/cykelbiblioteket
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