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Opstart af Blomstrende By
Vil du gerne adoptere et bed i dit lokalområde?
Blomstrende By er et projekt, der er ved at starte op
på Amager, hvor borgerne kan være med til at skabe et
smukkere og grønnere Amager ved at adoptere et
vejbed, så blomster og hjælpe med pasning. Læs mere
om hvornår vi starter ved at følge linket.  

Læs mere

Dokumentar: "I Morgen" (Demain)
Kunne du godt bruge lidt optimisme i forhold til klimaet?
Sustain Daily og Miljøpunkt Amager inviterer til visning
af dokumentarfilmen “I Morgen” (Demain), som kun
kortvarigt har været vist i de danske biografer - og
som hylder håbet, viljen og kampen for en grønnere
verden. 
Dokumentaren vises i Kvarterhuset den 21/11 kl. 19.
Billetpris: 30 kr.

Læs mere

Byt til nyt på Amagers hyggeligste byttemarked
Byttemarked på Peder Lykke Skolen er efterhånden en
fast tradition. D. 30. oktober er det femte år i træk, at vi
sætter fokus på genbrug og hvor mere end 1 ton
brugbare ting og sager skifter ejermand til gavn for alle
og miljøet. 
Så kig forbi og giv hvad du har - tag hvad du kan bruge.

Læs mere på Facebook

Spørgeskema: Nye tiltag i Cykelbiblioteket
Amager har sit eget cykelbibliotek hvor du kan låne
alternative cykeltyper. Vi vil også gerne bruge
Cykelbiblioteket til andre ting som fx et åbent værksted
hvor du kan lave din cykel samt workshops hvor du kan
lære at vedligeholde og reparere din cykel.
Vi har lavet et meget kort spørgeskema for at få dine
input til vores nye ideer.

Deltag her via Surveymonkey

Dialog og madlavning til at bekæmpe madspild 
Hvert år ryger tons og tons af mad ud i skraldespanden.
Der er brug for mere viden og ændringer i holdninger og

http://www.miljopunkt-amager.dk/blomstrende-by-til-amager
http://www.miljopunkt-amager.dk/film-i-morgen
https://www.facebook.com/events/1737169036535213/
https://da.surveymonkey.com/r/MSK69FR


vaner. Sammen med miljøambassadørerne afholder
Miljøpunkt Amager en række formidlingsaktiviteter om
madspild. 

Igennem dialog og madlavning vil deltagerne få
kendskab til forskellige problemstillinger og
handlemuligheder. Du kan også få besøg af
miljøambassadørerne og få inspiration til, hvordan du
kan minimere madspild og ressourceforbrug i hjemmet. 

For mere information kontakt Hodan Osman på
hodan@miljopunkt-amager.dk.

Læs mere

Kalender: November 2016  

Biodiversitetsforedrag i Kvarterhuset
Der er foredrag om biodiversitet og hvordan mennesket
påvirker denne. Lektor Finn Borchenius livestreames fra
Aarhus Universitet og fortæller om naturens økologiske
systemer og hvordan vi kan vende udviklingen.
Arrangement er gratis.

Læs mere

Bicycle Innovation Lab til Prismens fødselsdag 
Kom og mød cykelbibliotekaren Joe og Bicycle
Innovation Lab til Prismens fødselsdag fredag d. 28
november fra 15-20. Du vil have mulighed for at lappe
din cykel og andre mindre reparationer.

Læs mere på Facebook

Weekendkursus i Permakultur 
I weekenden 2.-4. december har du mulighed for at
lære om permakultur og hvordan du kan gøre dit liv
mere bæredygtigt. Tjek linket nedenfor, hvor du kan
læse mere om hvad workshoppen handler om og finde
oplysninger om hvordan du melder dig til.

Læs mere på Facebook

Find Miljøpunkt Amager på Facebook
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