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Byen På Hjul 
I løbet af foråret vil der hos Bicyle Innovation Lab blive
afholdt en række workshops og debatarrangementer,
som sætter fokus på trængsel i Københavns trafik. 
Tag med og få blandt andet mere afvide om, hvilke
problematikker vi står overfor i fremtiden, når det
kommer til fremkommelighed, forurening og støj. Der vil
også blive sat fokus på, hvordan vi kan mindske disse
udfordringer og specielt hvordan cyklen kan blive den
helt store problemløser
 

Se datoer og læs mere om projektet her

Workshop i Bicycle Innovation Lab
Miljøpunkt Amager og Bicycle Innovation Lab vil i de
kommende måneder afholde en række forskellige
workshops om reparation, vedligehold og nybyg af din
cykel. 
Arrangementerne foregår i containerne hos Bicycle
Innovation Lab bagved Prismen på Holmbladsgade 71. 
Første workshop finder sted d. 4. februar.
Tilmeld til her: mail@biycleinnovationlab.dk

 
Læs mere om arrangementet her

Workshop: Det spirende forår! 
Kompostbudene og Miljøpunkt Amager inviterer
til aktiv workshop for børn og voksne, hvor man
får fingrene i mulden. Kom og arbejd med frø,
jord, regnorme, kompost og blive klogere på
grønne kredsløb og produktion af eget jord.
Arrangementet er gratis og vil finde sted d. 4.
marts 2017.

Find arrangementet på Facebook her

Vær med til at forme Sundby
Amager har fået en ny områdefornyelse med fokus på
bl.a. bynatur og byliv. Områdefornyelsen Sundby
inviterer alle, der bor, arbejder eller færdes i området til
bidrage til udvikling af bydelen. Miljøpunkt Amager vil
selvfølgelig gerne være med og det kan du også. 
Se kort over Sundbyområdet her

Læs mere og tilmeld til her

http://www.bicycleinnovationlab.dk/aktiviteter?show=wzo
https://www.facebook.com/events/1823185384602324/
https://www.facebook.com/events/257016941405363/
https://www.kk.dk/sites/default/files/oversigtskort_omraadefornyelse_sundby.pdf
http://www.kk.dk/omraadefornyelsesundby


Lån en Lånehave
Hos Miljøpunkt Amager bliver det snart en mulighed at
låne en Lånehave. Miljøpunkt Amager er i øjeblikket i
fuld gang med at få bygget de første plantekasser i
samarbejde med TagTomat, der skal bruges til
Lånehaver. Lånehaver bliver et til tilbud til caféer/
restauranter på Amager. Lyder det som noget du er
interesseret i? Så klik på linket for at læse mere.  

Læs mere om projektet her
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