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Nyhedsbrev maj: Politisk Debat, Folkering og Cykelpitstop

Cykelworkshop hos Bicycle
Innovation Lab
Lørdag d. 6.maj kl. 14 til 17, kan du tage til
cykelworkshop og lære hvordan du kan
slippe for dyre regninger hos
cykelmekanikeren. Denne gang handler
det om hvordan du kan vedligeholde og
endda også opbygge dit eget hjul.
Workshoppen er ganske gratis. Du kan
læse mere om det her.

Folkering om Amagerfælled
Søndag d. 7. maj kl. 10 er der endnu
engang folkering om Amager Fælled,
denne gang om fælleden! Der er derfor
brug for at i møder talstærkt op og viser
jeres utilfredshed mod bebyggelsen af det
nye Amager Fælled Kvarter. Efter
folkeringen vil dagen fortsætte med taler,
musik og endnu mere god stemning.
Læs mere om arrangementet og
mødesteder her.

Kom og vær med til at plante
plantekasser
Onsdag d.10. maj kl. 15-17 vil Miljøpunkt
Amager i samarbejde med Planteklubben
og TagTomat holde et lille arrangement,
hvor vi vil planter forskellige planter i vores
plantekasser, så de er klar til foråret. Det
kommer til at foregå uden for kvarterhuset
på caféområdet. Så hvis du har lyst til at
give hånd med, så kom forbi og vær med

Smag på Amagerfælled
Onsdag d. 17. maj er der endnu engang
gratis guidet tur til Amager Fælled med
Jann Kuusisaari. Her bliver du klogere på
hvilke spiselige ting du kan finde, på din
gåtur.
Der er et begrænset antal pladser, så
husk derfor at tilmeld dig til os på mail:
hodan@miljopunkt-amager.dk
Find Facebookeventet her.

til at plante.
Læs mere her.

Byen På Hjul - Politisk debat
D. 19. maj kl. 15 til 17 afholdes det 5. og
sidste debatarrangement i debatrækken
"Byen På Hjul" i Kvarterhuset, Salen.
Denne gang bliver det en politisk debat,
hvor du kan komme og høre hvad
repræsentanter fra de forskellige partier,
mener er vigtigt at have i fokus, for at
fremme bæredygtig mobilitet. Til at styre
slagets gang, kommer journalist og TVvært, Lene Johansen. Så hvis du vil vide
mere om hvad dine politikere har af cykelholdninger op til det kommende

Cykelpitstop på Christmas
Møllers Plads
Fredag d. 19. maj mellem kl. 7:30 og 10
kan du holde ind ved Christmas Møllers
Plads og få et gratis cykeltjek og kaffe. Vi
hos Miljøpunkt Amager møder op,
sammen med vores skarpe
cykelmekanikere, som står klar til at få
gjort din cykel lækker til sommeren. Alt
imens du bare kan nyde en ganske gratis
kop kaffe imens.

kommune- og regionsvalg, så tag til
politisk debat - det er gratis at deltage.
Læs meget mere om programmet her.

Læs mere her.

Kalender
6/5 - Bytte plantedag med Planteklubben På Amager. Læs mere her.
6/5 - Arbejdsdag på Trafiklegepladsen ved Formosavej/Backersvej. Læs mere her.
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