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Nyhedsbrev marts:
partnerskabstræer,
permakultur og lånehaver

Send dit indput til
partnerskabs træer i
København
Inden udgangen af 2025 skal der i
Københavns Kommune plantes 100.000
nye træer. Som borger kan du være med
til at give dit input til, hvor du synes der
mangler træer i dit lokalområde. Klik på
linket og marker op til 10 steder på kortet
som dit input.
Der er deadline 12. marts.

Send os dine inputs til
særligt værdifulde træer
Udover partnerskabstræ kampagnen, har
Københavns Kommune også igangsat en
undersøgelse omkring hvor der findes
bevaringsværdige træer i kommunen.
Derfor beder vi dig som borger, om at
sende billeder ind til os, af
bevaringsværdige træer i dit lokalområde.
Du kan enten sende os en mail til
post@miljopunkt-amager.dk eller tagge os
på Instagram, vores profil hedder
@miljopunktamager.
Deadlinen til afsendelse af inputs er 17.

Læs mere og giv dit bud her

marts.
Læs mere om Københavns Kommunes
træpolitik

Wulf & Konstali indviede
Lånehaverne

Permakultur
introduktionskursus i april

D.1. februar blev Miljøpunkt Amagers nye

Den Grønne Friskole holder i weekenden

koncept Lånehaver indviet hos Wulff &

d. 21-23. april et kursus i permakultur.

Konstali på Lergravsvej 57.

Kurset foregår i København og giver dig

Lånehaven skal være med til at gøre

den grundlæggende viden omkring

gaderne på Amager grønnere og består af

permakultur og hvordan du selv kan

plantekasser med forskellige

bringe permakultur ind i din dagligdag.

sæsonbetingede planter i, der er lavet i

Kurset har begrænsede pladser, så husk

samarbejde med TagTomat.

derfor at tilmelde dig til:

Lånehaven er et tilbud til caféer og

heididurhuus@gmail.com

restauranter i Amager Øst.
Læs mere om kurset på Facebook her.
Hvis du vil vide mere, så klik her

Ørestad Urbane haver

Nyt på medarbejderfronten

I slutningen marts afholder Ørestad

Siden sidst er der sket nye ting her på

Urbane Haver generalforsamling. Mødet

kontoret.

finder sted onsdag d. 29. marts kl.17.30-

Ida er startet som projektmedarbejder og

18.00 i pavillonen på Prags Boulevard.

vores studentermedhjælper Lotte, er
kommet tilbage fra udveksling i Ghana.

Link til Ørestad Urbane Havers

Facebookside

Læs mere om vores ansatte

Kalender
17/3 - Byen på hjul workshop - Trængsel og fremtidens by - Se event her.
Årsplan - se vores årsplan for Miljøpunkt Amager i 2017 her.
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