Marts 2016
Kemi-barselscaféer på Amager
Kunne du tænke dig gode råd til, hvordan du undgår
skadelig kemi i din babys hverdag? Så kom med til
gratis barselscaféer i Babyfabrikken. Datoer og emner
er følgende: 15/3 - "Babys udstyr", 19/4 - "Sund baby
indenfor", og 17/5 - "Baby i køkkenet".
Læs mere på Miljøpunkt Østerbros hjemmeside

Giv førstehjælp til din cykel
Kunne du tænke dig gode råd til, hvordan du holder din
cykel ved lige? Så kom med til gratis workshops i
Bicycle Innovation Lab. Datoer og emner er følgende:
31/3 - "Lær at lappe din cykel", 28/4 - "Gør din cykel
forårsklar", og 19/5 - "Få styr på dine bremser og gear".
Se begivenhederne på BILs Facebookside

Vil du dyrke dine egne grøntsager?
Nu nærmere foråret sig og Kornblomstparkens
Familiehave starter den nye havesæson med flere
plantekasser til gavn for flere familier. Så kom til
infomøde tirsdag d. 15. marts kl. 17.00-18.00 i
Foreningshuset på Sundholmsvej 8.
Læs mere på Facebook

Hele Norden bytter den 16. april
Den 16. april er der Nordisk Byttedag, hvor Danmark,
Sverige, Norge og Finland sætter fokus på genbrug,
ressourcespild og bæredygtighed. Har du lyst til at være
med til at arrangere et byttemarked på Amager, er du
velkommen til at kontakte os for et samarbejde.
Se vores kontaktinfo i bunden af mailen

Kompost til dig
Kompostbudene og Miljøpunkt Amager søger
boligforeninger, institutioner og virksomheder som er
interesserede i at kompostere deres affald. Senest er
Kompostbudene gået i gang med kompostering på Den
Grønne Friskole og hos WeFood. Er du interesseret i at
din boligforening eller arbejdsplads begynder at
kompostere, så kontakt Kompostbudene på 4247 7724.
Læs mere om Kompostbudenes aktiviteter

Byhave på Prags Boulevard
Miljøpunkt Amager er med i en arbejdsgruppe, der
arbejder på at realisere beboernes ønsker om initiativer
som vil skabe netværk og tryghed på Prags Boulevard.
Kunne du tænke dig at være en del den kommende
byhave eller skolehave på Prags Boulevard?
Læs mere

Åbning af WeFood
Vi er glade til at kunne byde velkommen til Danmarks
første butik med overskudmad. WeFood er åbnet på
Amagerbrogade 151 og vi deltog med en madspildsquiz
mens Kompostbudene satte fokus på det grønt der
ryger ud i sidste ende. Vi ser frem til et godt samarbejde
med Wefood, hvor vi sammen kan sætte fokus på
ressourceforbrug og socialt engagement.
Se billeder fra åbningen på Facebook

Tag en snak med miljøborgmesteren
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) afholder
i øjeblikket lyttemøder rundt omkring i Københavns
bydele. Næste møde foregår den 15. marts kl. 16.3018.00 i Prismen, Holmbladsgade 71. Ideen er at give
borgerne mulighed for at komme til orde med gode
ideer og stille spørgsmål inden for hans fagområde –
trafik, miljø og byplanlægning.
Læs mere på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside

Påskelukket på kontoret
Miljøpunkt Amager holder påskelukket fra fredag den
18. marts og åbner igen tirsdag den 29. marts.
Vi ønsker jer en god påske

Kalender over miljøaktiviteter på Amager
15. marts + 19. april + 17. maj: Gratis barselscaféer
om baby og kemi. Se nyheden ovenfor.
15. marts: Infomøde om Kornblomstens familiehaver.
Se nyheden ovenfor.
15. marts: Lyttemøde med Morten Kabell i Prismen. Se
nyheden ovenfor.
19. marts - 3. april: Kickstart foråret med VækstMuld
Fra 19. marts til 3. april kan du hente VækstMuld på
Vermlandgade Genbrugsstation.
Læs mere på ARCs hjemmeside
31. marts + 28. april + 19. maj: Workshops i Bicycle
Innovation Lab hvor du lærer at holde din cykel i form.

Se nyheden ovenfor.
16. april: Nordisk Byttedag
Skal du være med til at lave et byttemarked på
Amager? Se nyheden ovenfor for mere info.
Følg os på Facebook
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