
Nyhedsbrev april: Folkering,
debatarrangement og spiselige ture til
Amager Fælled

Byen På Hjul - Trængsel &
Sundhed
Fredag d. 21/4 er det tid til det 4. indslag
af debatrækken "Byen På Hjul". Denne
gang vil fokus være på, hvilke
samfundsøkonomiske potentialer cyklen
har som transportmiddel. 
Det foregår i "Salen" i Kvarterhuset på
Jemtelandsgade, fra kl 15-17. Som altid er
det ganske gratis at deltage i
arrangementet.
Læs mere om arrangementet her.

Folkering om Amagerfælled
d. 7. maj
Succesen fra sidste år gentages, og så lidt
til! Denne gang er planen nemlig, at lave
en folkering rundt om hele Amager
Fælled, og ikke kun der hvor det er planen
at det nye Amager Fælled Kvarter skal
ligge. Sidste år var der stort fremmøde til
demonstrationen, som demonstrerer mod
det planlagte boligkvarter, så klik ind på
eventet og meld dig til her. 
 

Årets første spiselige tur til Nye medlemskabstyper i
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Amager Fælled
Så er Jann Kuusisaari endnu engang klar
med en guidet tur til Amager Fælled. 
Arrangementet finder sted d. 26/4, fra kl.
17:30-19:30. Tag med og bliv klogere på,
hvilke spiselige skatte som Fælleden
gemmer på. Der er en
deltagerbegrænsning på 20 personer, så
skynd dig at tilmeld dig på følgende mail:
Hodan@miljopunkt-amager.dk

Arrangementet er gratis og du kan læse
mere om det her.

Bicycle Innovation Lab
Det er nu muligt at vælge, om man kun vil
være medlem af værkstedsordningen eller
udlånsordningen (Cykelbiblioteket) hos
Bicycle Innovation Lab. Det er nu også
muligt at være medlem i et halvt år ad
gangen. 
Læs mere om Bicycle Innovationlab og
medlemskabstyper her.

Amagers
Bæredygtighedskonference
2017
Onsdag d. 14. juni kan du tage til Kofoeds
Skole og deltage i en lærerig
bæredygtighedskonference.Her vil der
bydes på oplæg ved bl.a. Signe
Wenneberg, BoGro mm., samt
efterfølgende markedsplads, hvor du kan
møde forskellige foreninger (byhaver mm.)
og socioøkonomiske virksomheder. Det
hele er ganske gratis og du kan også
deltage som forening/virksomhed, hvis du
arbejdet med bæredygtighed og gerne vil
vise det frem på markedspladsen. 
Læs mere om arrangementet her.
 

Hent VækstMuld på din lokale
genbrugsplads
Er du igang med at spire til drivhuset, eller
drømmer du om flotte blomster på altanen
til sommer? Så tag forbi din lokale
genbrugsplads og hent VækstMuld fra d.
8-23. april. 
Læs mere om hvor du kan afhente her. 
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Kontoret holder lukket
Grundet påskeferie holder Miljøpunkt
Amager lukket i uge 15. Du kan derfor
ikke leje ladcykler mm. i denne uge.
 

Kalender april 2017
7/4-2017: Åbningsceremoni hos
Skolehaven Islands Brygge fra kl. 13-13.
Læs mere her. 
22/4-2017: Naturcenter Amager Strand
holder fødselsdag fra kl. 11-15. Læs mere
her.
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