Maj 2016
Følg os på Instagram!
Du kan nu også følge Miljøpunkt Amager på Instagram.
Her vil vi komme med inspiration til, hvordan du med
små skridt kan få en mere miljøvenlig hverdag. Vi har
gang i en masse spændende tiltag, og vi vil så gerne
gøre det nemmere for endnu flere Amarkanere at leve
grønt.
Find os på Instagram under navnet @miljopunktamager
Link til profilen

Åbning af trafiklegeplads
Kom med til åbningsfest d. 30/4 mellem kl. 14-17, på
den nye trafiklegeplads hvor Formosavej møder
Backersvej. Det vil blive en dag fyldt med lege,
konkurrencer og præmier.
Bicycle Innovation Lab vil være til stede, med et
cykelpitstop, hvor der vil være mulighed for at få tjekket
ungernes cykler af en cykelmekaniker.
Se mere på Facebookeventet

Debataften: Mobilitet uden trængsel - Hvordan
udvikles trafikken i København bæredygtigt?
Mandag den 2/5 kl. 18.30-21 inviterer Bicycle Innovation
Lab til oplæg ved trafikforsker Per Homann Jespersen
og temadebat med fokus på alternative
transportløsninger som et svar på vores tids
trafikudfordringer.
Tilmelding pr. mail til mail@bicycleinnovationlab.dk
senest fredag d. 29/4.
Læs mere om debataftenen

Tag med på guidet tur til UrbanPlanten
Hvis du vil se den grønne oase UrbanPlanten, samt
høre mere om hvordan du selv kan komme igang, med
at anlægge et grønt tag, så tag med på guidet tur til
Urbanplanten d. 2/5 kl 15-16:30.
Afslutningsvis vil vi sammen, planlægge datoer for de 3
næste workshops, hvor vi vil bygge grønne tage i
UrbanPlanten.
Se mere på Facebookeventet

Vær med til at diskutere Amager Fælleds fremtid
Kom til åbent debatmøde d. 3/5 kl. 19-21 om Amager

Fælleds Fremtid i Islands Brygges Kulturhus. Initiativet
Amager Fælleds Venner inviterer forskellige parter, der
er engageret i bevarelse af Amager Fælled til debat.
Kom og vær med til at tale om den kommende
campingsplads, Naturpark Amager og byggeriet af
motorvejstunnelen under Fælleden.

Se mere på Facebookeventet

Tag med ud og smag på Amager Fælled
Det er blevet forår, og nu har du muligheden for at få
indblik i, hvilke spiselige planter Amager Fælled byder
på.
Tag med fredag d. 29/4 kl. 16. Turen er gratis og vi
mødes ved DR Byen metrostation. Den
forventede turlængde er omkring 5 km og varer et par
timer.
Se mere på Facebookeventet

Et grønnere Bryggen
Miljøpunkt Amager samarbejder med initiativet "Et
Grønnere Bryggen" om en forgrønning af gaderne på
Islands Brygge. Lige nu arbejdes der i særlig grad på at
skabe nye grønne løsninger på Isafjordsgade.
Læs mere om projektet på avlu.dk

Lav dit eget byttemarked
Lørdag d. 16. april holdt Miljøpunkt Amager
byttemarked i Sundbyøsterhal 2, i forbindelse med den
internationale dag "Nordisk byttedag".
Et byttemarked kan afholdes i alle størrelser, alt efter
kapacitet. Hvis du har lyst til at arrangere et
byttemarked, så kontakt Miljøpunkt Amager eller læs
mere om det i linket.
Læs mere om at holde et på byttemarked.nu

Nye medarbejdere
Siden sidst er to nye medarbejdere blevet ansat i
Miljøpunkt Amager, Ida og Lotte.
Ida er ansat som projektmedarbejder og skal arbejde
med indsatsområdet "Miljøambassadører".
Lotte er vores nye studentermedhjælper, der til dagligt
studerer Geografi- og Geoinformatik på Københavns
Universitet.
Læs mere om Miljøpunkt Amager

Årsberetning
Er du nysgerrig i forhold til hvad vi lavede i 2015? Nu er
vores årsberetning online.
Læs om Park in a Week, Kompostbudene,
madspildskursus, byttemarkeder, æblemosteri og meget
andet i beretningen for Miljøpunkt Amager 2015 i linket
nedenfor.
Årsberetning 2015 (PDF)

Kalender
På denne plads fremhæver vi forskellige relevante
miljøaktiviteter.
Send os en mail på post@miljopunkt-amager.dk, hvis
du har info om et miljøarrangement, som det giver
mening for folk på Amager at kende til.
Husk at sommerlukke for din radiator!
Søndag d. 15/5 er national sommer-lukkedag.
Du kan spare op til 5 % på din varmeregning, ved at
sommerlukke for fjernvarmen. For et almindeligt
parcelhus er det ca. 1300 kr om året. Så gå ind og læs
mere om, hvordan du nemt kan lukke for fjernvarmen,
og spar både på pengepungen og miljøet!
Få mere information og vejledning om sommerluk
Barselscafé - Baby i køkkenet
Tirsdag d. 17/5 kl. 10-12, inviterer Babyfabrikken og
Miljøpunkt Østerbro til barselsforedrag.
Denne gang vil det omhandle babys mad og
opbevaring. Foredraget vil blive afholdt af Kirsten
Mikkelsen, som er ernærings-og husholdningsøkonom
og forfatter til bogen "Mad til spædbørn og småbørn".
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Læs mere på Facebookeventet
Cykelworkshop 3 - Lær at justere dine gear og
bremser
Torsdag d. 19/5 kl. 18:15-19:45 inviterer Bicycle
Innovation Lab til cykelworkshop. Det er gratis at
deltage, men hvis man vil være sikker på at få en plads
skal man tilmelde sig på mail til: lise@miljopunktamager.dk
Se mere på Facebookeventet
Find os på Facebook
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