Oktober 2016
Lær at lave en regnhave
Kom til workshop om regnhaver den 5/10 kl. 19-21 i
Verdensrummet, 1. sal i Kvarterhuset. Vi har inviteret
Erling Holm, der i 40 år har arbejdet med vand. Han
deler ud af sin store viden om, hvordan haven kan
indrettes til at bruge regnvandet på en god måde.
I første del fortæller Holm om regnbede og andre
løsninger til haven eller gården og i anden del kan du få
gode råd til indretningen af din have. Hvis du har lyst, så
medbring en skitse med mål for din grund.
Arrangeret af Planteklubben på Amager og Miljøpunkt
Amager. Tilmelding pr. mail til lise@miljopunktamager.dk
Læs mere på Facebook

Vær med i Miljøpunkt Amagers filmklub
Miljøpunkt Amager inviterer til filmklub de sidste tre
måneder af 2016. De tre film vi viser er:
The True Cost den 24/10, "Demain (I Morgen)" den
21/11 og "No Impact Man" den 8/12. Alle tre film vises i
Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3.
Klik på linket for at se mere om de enkelte film og de
tidspunkter vi viser dem. Kom og få inspiration til en
mere bæredygtig tilværelse og en god oplevelse!
Læs mere

Byt til nyt på Amagers hyggeligste byttemarked
Byttemarkedet 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

Blomstrende By opstart på Amager
På Park(ing) Dag d. 16. september har Miljøpunkt
Amager og Amager Øst Lokaludvalg omdannet nogle
parkeringspladser på Holmbladsgade til en skøn grøn
oase. Det var bl.a. startskuddet på projektet
Blomstrende By, hvor borgerne kan være med til at
skabe en smukkere og grønnere Amager ved at

adoptere et vejbed, så blomster og hjælpe med
pasning. Hør mere på opstartsmøde i slutning af
oktober.
Hold øje med vores hjemmeside og facebook for mere
info.
Find os på Facebook

Ny skolehave på Islands Brygge
Noget er i gære i det grønne område over for Kigkurren
på Islands Brygge. Lokale kræfter arbejder for at
etablere en skolehave på Islands Brygge. Projektet har
lokal og kommunal opbakning og er nu i gang med
fundraising.
Bliv støttemedlem i foreningen Skolehaven Islands
Brygge og følg med i arbejdet med etableringen af
skolehaven.
Læs mere

Den dag Isafjordsgade blev grøn
D. 16 september lavede Miljøpunkt Amager og Islands
Brygges Lokalråd en del af Isafjordsgade om til en grøn
byoase. Nu arbejdes der på at gøre forslaget til et
permanent grønt byrum.
Læs mere om Park(ing) Day og de fremtidige planer
her.
Læs mere

Den ny Amagermad er fundet
Efter en tæt konkurrence er den Ny Amagermad fundet.
Øens Spisested har lavet en mad, der er tværkulturel,
bæredygtig og som, ikke mindst, smager godt. Læs her
om, hvad den nye Amagermad består af og hvad
tankerne er bag Amagermaden.
Foto: Lise Falck
Læs mere

Billeder fra Naturens Dag på Amager Fælled
Naturens dag blev afholdt på Amager Fælled, hvor
Miljøpunkt Amager og vores samarbejdspartnere
inviterede til en dag i naturens navn. Se billeder fra
dagen, hvor børn og voksne kunne nyde naturen og det
gode vejr med workshops, samvær og dejlig mad!
Se billedserie på Facebook
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