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Indledning
I denne årsberetning kan du læse om de projekter og aktiviteter Miljøpunkt Amager har gennemført i løbet af 2019. Beretningen er en opsamling af hvordan målsætningerne beskrevet i årsplanen for 2019 er opfyldt samt en beskrivelse af de
konkrete aktiviteter, som er afviklet under de indsatsområder
og projekter som Miljøpunkt Amager har arbejdet med i 2019.
Miljøpunkt Amagers drift og aktiviteter er hovedsageligt
finansieret af lokaludvalgene på Amager. Derudover kommer
mindre beløb, som Miljøpunkt Amager har søgt fra eksterne
puljer gennem løbende projektudvikling og fundraising.
Miljøpunkt Amagers opgave
Det er Miljøpunkt Amagers opgave at varetage ’det lokale miljøarbejde’ på Amager på vegne af Amager Øst Lokaludvalg og
Amager Vest Lokaludvalg.
Årsplanen og de aktiviteter der er gennemført i 2019 er derfor
resultatet af et positivt og fremadrettet samarbejde mellem
Miljøpunkt Amager og lokaludvalgene, og der er en direkte sammenhæng mellem de aktiviteter Miljøpunkt Amager
gennemfører og mange af de opgaver, lokaludvalgene får af
Københavns Kommune på teknik- og miljøområdet. Miljøpunktet understøtter arbejdet i lokaludvalgene på miljøområdet og giver input til lokaludvalgene i sager hvor Miljøpunkt
Amager har særlig viden og kompetencer. Miljøpunkt Amager
bidrager ligeledes til lokaludvalgenes arbejde med bydelsplaner og lignende og Miljøpunkt Amagers arbejde er derfor også
målrettet realiseringen af lokaludvalgenes bydelsplaner.
Omdrejningspunktet for Miljøpunkt Amagers arbejde er at
understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hos
miljøpunktet er alle indsatser relateret til verdensmålene
og Miljøpunkt Amager ser arbejdet med at understøtte verdensmålene og udbrede kendskabet til dem som en vigtig
opgave for miljøpunktet. Københavns Kommune vedtog i 2017
en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene og Miljøpunkt Amager viser gennem sit arbejde, hvordan verdensmålene kan realiseres i praksis på lokalt plan.

To-go-kop workshop til Amager Klima- og
Demokratifestival, Musiktorvet

Miljøpunkt Amagers mål i 2019
Årsplanen for Miljøpunkt Amagers arbejde i 2019 var en
ambitiøs årsplan med målsætning om at bidrage til at
børn, voksne, institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder på Amager bliver opmærksomme på deres miljøpåvirkninger, ser dem i en større
sammenhæng og får redskaber til at påvirke dem i en
positiv retning. Miljøpunktet skulle motivere til aktiv deltagelse til udviklingen mod en bæredygtig udvikling samt
synliggøre og forstærke handlemulighederne og bidrage
til at identificere og overvinde barrierer for en bæredygtig
udvikling. Handlemulighederne skulle styrkes blandt andet
gennem lokal dialog, opbygning af netværk og formidling
af relevant viden og andre kompetencer.
For at indfri disse mål har Miljøpunkt Amager i 2019 haft
syv indsatsområder, hvor størstedelen af Miljøpunkt Amagers aktiviteter falder inden for:
•
•
•
•
•
•
•

Grønne Byrum
Lige adgang til miljø
Mad og bæredygtighed
Affald cirkulær økonomi (Amager Øst)
Cykel fælleskaber (Amager Øst)
Østlig Ringvej/Havnetunnel (Amager Vest)
Amager Fælled (Amager Vest)

Generelt har der været stor aktivitet indenfor alle indsatsområderne og aktiviteterne har været med til at sikre
at målsætningerne for årsplan 2019 er realiseret til fulde
og ofte mere til. Flere aktiviteter i 2019 har skabt stor
opmærksomhed og dermed gjort det muligt at synliggøre
miljøproblematikker og inspirere til handlemuligheder for
en mere bæredygtig udvikling. De konkrete målsætninger
og aktiviteter er beskrevet i det følgende.
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Oversigt over årets aktiviteter
Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Workshops i
Elektronikværkstedet

Hele
året

Affald og
cirkulær økonomi

21. marts

Grønne byrum

Plastikpose-frit
Amager

Vintergrøn 4: Foredrag om
fortovshaver

Hele
året

Affald og
cirkulær økonomi

27. marts

Grønne byrum

Miljømesse i Sundby
Væksthus

Workshop
Bella Byhave

21. januar

Lige adgang til miljø

Bevarelse af grønne
frivillighedsprojekter

30. marts

Grønne byrum

Januar - juni

Grønne byrum

Informationsmøde om
opgangshaver med
Amagerbro Helhedsplan

Parkbrugerråd for
Sundbyvesterparken

Januar-april

Grønne byrum

Byttemarked på Skolen på
Amagerbro

6. april

Affald og cirkulær
økonomi

Kampagner om ’Teknisk
akademi’ hos HOFOR

Februar - marts og
september - november

Lige adgang til miljø

7. april

Lysfest i
Englandsparken

1. februar

Grønne byrum

Mad og bæredygtighed,
Affald og cirkulær økonomi,
Grønne byrum,
Lige adgang til miljø

Vintergrøn 3: Optimal dyrkning på begrænset plads

6. februar

Mad og bæredygtighed

Foredrag om
biodiversitet

16. april

Grønne byrum

Filmaften: ‘Shirley og Hinda
- oprørske oldemødre’

7. februar

Aktiviteter og mindre
projekter

Info om affaldssortering til
Urbanfestival

4. maj

Affald og cirkulær
økonomi

Sundbymøbler til
Musiktorvet

Marts - juni

Grønne byrum

’Åbent hus’ om
pendlercykler

9. maj

Cykelfællesskaber

Plastikpose-frit Amager
workshop på Den grønne
friskole

7. marts

Lige adgang til miljø

‘Amager sorterer’ – udstilling af affaldssorteringsløsninger og bytteskab

10. - 24. maj

Affald og cirkulær
økonomi

WPI-projekt: Kortlægning af
cirkulær økonomi hos små
virksomheder

8. marts - 1. maj

Affald og cirkulær
økonomi

11. maj

Grønne byrum

Udstilling til
miljøgudstjeneste

18. marts

Affald og cirkulær
økonomi

14. maj

Amager Fælled

Etablering af Byhaver i
Havnestaden Islands
Brygge

21. marts

22. maj

Affald og cirkulær
økonomi

Grønne byrum

Amager Klima- og
Demokratifestival

Plantebyttemarked
Sanketur på Amager Fælled
Rundvisning på
plastsorteringsanlægget på
ARC
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Oversigt over årets aktiviteter
Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Pop up park på
Kirkepladsen/Ørestad Syd

25. maj

Grønne byrum

Tang-workshop

2. juni

Mad og
bæredygtighed

Familiefest i
Børnekulturhuset
Cykelpitstop
Naturkrea i
sommerferien
Opdatering af ’Vejledning
om private fællesveje’
Indvielse af
cykellegepladsen
Netværksmøde i
Transportnetværk Amager
Plantedag i Kvarterhuset

Uddannelse af
miljøambassadører i vand
og affald
Affaldstema til Bryggens
Fødselsdag
Fælledens Dag

15. juni

Lige adgang til miljø

21. juni

Aktiviteter og mindre
projekter

8. - 12. juli

Lige adgang til miljø

August - december

Aktiviteter og mindre
projekter

17. august

Cykelfællesskaber

28. august

Aktiviteter og mindre
projekter

29. august

Grønne byrum

September- november

Lige adgang til miljø

7. september

Affald og cirkulær
økonomi

8. september

Amager
Fælled

Park-dag på
’Bremens Plads’

11. september

Grønne byrum

Oplæg om
mikroplastik

17. september

Lige adgang til miljø

Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Sy-workshop for skoleklasser som en del af et to-dages forløb med fokus på
plastik, miljø og genbrug

24. september

Lige adgang til miljø

Byttemarked i Kulturhuset
på Islands Brygge

6. oktober

Affald og cirkulær
økonomi

Puljeaften hos Amager Vest
Lokaludvalg

9. oktober

Aktiviteter og mindre
projekter

Event i forbindelse
C40-borgmestertopmøde

11. oktober

Aktiviteter og mindre
projekter

Kulturnat i
Kvarterhuset

11. oktober

Lige adgang til miljø

Filmaften:
’En verden af plastik’

21. oktober

Affald og cirkulær økonomi

Guidet tur om grønne
facader

24. oktober

Grønne byrum

30. oktober

Aktiviteter og mindre
projekter

’Åbent hus’ om
pendlercykler

31. oktober

Cykelfællesskaber

Juleudstilling i
Kvarterhuset

November - december

Mad og bæredygtighed

Walk-shop om bynatur på
Prags Boulevard

11. november

Grønne byrum

Filmaften: ‘ReDane’

11. november

Affald og cirkulær
økonomi

Opstartsmøde om
æbletræer på
Prags Boulevard

14. november

Grønne byrum

Filmaften: Tre kortfilm om
cirkulær økonomi

18. november

Affald og cirkulær
økonomi

Brændeovnsmøde
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Oversigt over årets aktiviteter
Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Juledag i Kvarterhuset

23. november

Mad og bæredygtighed

Temamøde om transport og
luftforurening

28. november

Østlig Ringvej

December

Aktiviteter og mindre
projekter

Oplæg om el, vand og
varme

3. december

Lige adgang til miljø

Gaveværksted i
TinkerTank

3. december

Affald og cirkulær
økonomi

Oplæg om ’Glæde ved
bordet’

4. december

Mad og bæredygtighed

Dialog med
grundejerforening om
affaldsløsninger

10. december

Affald og cirkulær
økonomi

Cykling hele året workshop
i Bicycle Innovation Lab

12. december

Cykelfællesskaber

Trafikforum

6
Urbanfestival, Urbanplanen

Grønne byrum
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Grønne byrum
Med indsatsområdet ’Grønne byrum’ har Miljøpunkt
Amager haft til formål at bidrage til, at gøre byens rum
grønnere og mere modstandsdygtige over for klimaændringer. Med et særligt fokus på at identificere nye
mulige grønne byrum og skabe de nødvendige rammer
for at flere grønne byrum kan realiseres. Et vigtigt element i indsatsen har været at inddrag borgere og virksomheder i arbejdet for en grønnere by. Miljøpunktet
har i 2019 arbejdet med tre konkrete projekter, hvor
målene har været at udvikle og forankre nye grønne
byrum, skabe et fokus på og en dialog om byens rum
samt inspirere borgere til at i gangsætte projekter der
bidrager til grønne forbindelser på tværs af Amager.
Indsatsen har særligt fokus på verdensmålene 2, 11,
13, 15 og 17 der blandt andet sætter fokus på bæredygtig produktion, bæredygtige byer, ansvarligt forbrug og
produktion, økosystemer og klimaforandringer samt
partnerskaber.

Sundbymøbler til Musiktorvet
I foråret samarbejdede Miljøpunkt Amager med Fritidsakademiet (FRAK) om projektet ’Sundbymøblet’. I
løbet af tre workshops blev der skabt oplevelser, netværk og dialog på tværs af samfundsgrupper omkring
fremstillingen af grønne plantemøbler til Musiktorvet,
som stadig står der. Udover Miljøpunkt Amager deltog
FRAK, TinkerTank, Amager Kultur samt Partnerskabet
Urbanplanen. Vores opgave var at bidrage med erfaringer, organisering af lokale frivillige og at udbrede
kendskabet til projektet.

Udvikling og forankring af grønne byrumsprojekter har
været målet for dette projekt. Miljøpunkt Amager har
realiseret dette gennem følgende aktiviteter:

Opgangshaver med Amagerbro Boligsociale
Helhedsplan
I forbindelse med vores arbejde om at sætte fokus
på biodiversitet og giftfri haver deltog Miljøpunkt
Amager i et informationsmøde og workshop den 30.
marts i Støberigården, Vibo afd. på Holmbladsgade.
Her blev Amagerbro Helhedsplans nye pilotprojekt om
opgangshaver introduceret og deltagerne fik tips til
planter til altan og haver samt hvordan man sammensætter et bed med minimalt vedligehold. Miljøpunkt
Amager delte viden og information om forskellige typer planter så som lys/skyggeelskende planter. Der var
15 deltagere, hvor af de fleste tilmeldte sig initiativet.
Målet med pilotprojektet er at fremme fællesskaber og
forskønne udearealerne.

Etablering af byhaver i Havnestaden
Islands Brygge
Den 21. marts delte Miljøpunkt Amager ud af sine
erfaringer om byhaver, udfordringer samt fundraising
i forbindelse med etableringen af den nye byhaveforening i Havnestaden på Islands Brygge til den stiftende generalforsamling. Byhaveforeningen er startet af
Islands Brygge Lokalråd sammen med lokale borgere.
Formålet med byhaven er at skabe et grønt og levende mødested for beboerne i det forholdsvis nybygget
område mellem Irma i syd og Sturlasgade i nord. Til
mødet var der 13 husstande, som tilmeldte sig i foreningen. Foreningen er i dialog med grundejerforeningen Havnestad om at få jord.

Lånehaver
I løbet af 2019 har lånehaverne været udlånt til fem
butikker. Formålet med lånehaverne er, at man som
virksomhed kan tage del i og ejerskab for udviklingen
af et grønnere Amager ved at låne en have (forskellige
typer af plantekasser) i en afgrænset periode. Efter
sidste års kontrakt med Maxzoni på Bremens Plads
udløb rykkede de syv plantekasser i foråret til Prags
Boulevard 43. Her blev de fordelt mellem tre butikker,
som holder til i Pelican Storages butikslokaler. Her
stod de indtil udgangen af året, hvor fire af lånehaverne blev rykket til COBRAcph som er en ny urban
gårdbutik, der er åbent i Ørestad. Der er blevet indgået
en aftale om de tre andre lånehaver med butikken ’Din

Etablering af nye
grønne byrum

Planteven’ som åbnede i efteråret 2019 på Amagerbrogade. De vil blive hentet og opstillet i starten af 2020.
Derudover har Miljøpunket en ’parkeringshave’, som er
et en større lånehave. Det har været udlånt til Amager
Kulturpunkt efterfulgt af TinkerTank.
Guidet tur om grønne facader
Den 24. oktober holdt Planteklubben på Amager og
Miljøpunkt Amager en inspirationstur om facadebeplantning og dens effekter for klima, sundhed og
miljø. Rundturen foregik i Indre By med guider fra
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. På Amager
findes mange tomme gavle og mure og formålet med
den guidede tur var at give deltagerne inspiration til
hvordan man kan være med til at gøre Amager grønnere samt hvad der er sandt eller falsk når det kommer
til effekten på facaden. Der deltog 15 på turen. Arrangementet var støttet af Amager Vest og Amager Øst
lokaludvalg.

Lånehaver foran butikslokaler
Pelican Self Storage

8

Walkshop om bynatur
I samarbejde med Growing Pathways og Care var
Miljøpunkt Amager medarrangør i en ’walk-shop’ om
bynatur den 11. november. På walk-shoppen blev der
lavet en mini bioblitz, snakket om naturen og optaget
lydfiler. Growing Pathways arbejder videre med de
inputs der blev givet på dagen. Der er et ønske om at
skabe et ’Naturpartnerskab Prags Boulevard’. Cirka 30
borgere deltog på dagen.

Park dag i Amager Øst
Den 11. september holdt Miljøpunkt Amager Parkdag på Bremens Plads, hvor miljøpunktet udover at
få skabt fokus på at gøre byens rum grønnere, var i
dialog med borgerne omkring input til miljøpunktets årsplan 2020. Der blev indsamlet 22 besvarelser.
Park-dagen blev gennemført i samarbejde med pladsens lille kaffebar Maxizoni som har fået bevilling
fra Sharing Copenhagen samt tilladelse til at afprøve
forskellige midlertidige byrumsmøbler for at gøre
pladsen grønnere. De nye møbler og plantebede var
desværre forsinkede på dagen, men Maxizoni inviterede til plantedag senere i oktober.

Opstartsmøde om æbletræer på Prags Boulevard
Medlemmer fra Amager Øst Lokaludvalg vil gerne
have flere frugttræer i bydelen. Miljøpunkt Amager
havde foreslået at plante æbletræer ved Prags Boulevard. Torsdag den 14. november blev der holdt et kickoff møde i Prismen, hvor foreninger og lokale mødtes
omkring et samarbejde omkring flere frugttræer. Ca.
25 borgere/foreninger deltog. Arrangementet er blevet
omtalt i Ama’røsten.

Grønne forbindelser på
tværs af Amager
Under projekttitlen ’Grønne forbindelser på tværs af
Amager’ har formålet været at inspirere borgere til at i
gangsætte projekter der bidrager til grønne forbindelser samt biodiversitet på tværs af Amager. Dette mål
har miljøpunktet opnået ved at holde en række arrangementer med det fokus samt bidraget med viden på
området i parkbrugerrådet for Sundbyvesterpark.

Park-dag
Miljøpunkt Amager har i 2019 holdt to park-dage i
henholdsvis Amager Øst og Amager Vest og dermed
opfyldt projektets succeskriterie om at arrangere en
park-dag i hver bydel. Udover at bruge arrangementet
til at skabe fokus på og en dialog om at gøre byens
rum grønnere blev Park-dagen også brugt til at komme i dialog med borgerne og få deres input til bynatur
til Kommuneplanen 2019 samt input til miljøpunktet
årsplan 2020.
Pop up park på Kirkepladsen/Ørestad Syd
I samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg holdt
Miljøpunkt Amager ’Pop up park’ på Kirkepladsen/
Ørestad Syd den 25. maj med det formål at få borgernes input til bynatur til Kommuneplan 2019. Der
deltog omkring 50 voksne og 50 børn. Miljøpunktet
var i dialog med de besøgende omkring biodiversitet
og uddelte frøposer. Der deltog 25 personer i quiz om
bier og biodiversitet samt insekthotel-workshoppen
var velbesøgt.

Pop-up park
Kirkepladsen/Ørestad Syd

Vintergrøn 4: Oplæg om fortovshaver
Den 21. marts holdt Miljøpunkt Amager oplæg om
fortovshaver i Bibliotekshuset på Rodosvej. Her blev der
fortalt om de praktiske forhold som tilladelser, økonomi,
udseende og samarbejde. Oplægget berørte også bi-venlige blomster. Formålet med foredraget var at opfordre
til mere biodiversitet og flere grønne lommer på Amager,
som kan skabe grønne forbindelser gennem byen.
Planteklubben på Amager var medarrangør og fortalte
om deres aktiviteter. Frøbiblioteket blev åbnet for sæsonen. Det er en kartotekskasse med frø, hvor borgerne
tager frø med til biblioteket og kan tage nye med hjem.
Planteklubben Amager tog også planter med til at dele
ud af og deltagerne kunne tage overskydende planter eller stiklinger med og give dem videre til andre. Oplægget
var en del af Vintergrøn - en række af gratis foredrag og
workshops som Miljøpunkt Amager og samarbejdspartnere holdt hen over vinteren. Der var 22 deltagere.
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Plante- og kompostdag, Kvaterhuset

Spire-workshop til Amager
Klima- og Demokratifestival
Til Amager Klima- og Demokratifestival den 7. april
holdt Miljøpunkt Amager en spireworkshop, hvor
deltagerne lavede spirepotter af avispapir og plantede
solsikkefrø. Fokus for workshoppen var at få deltagerne til at tage stilling til bier og andre insekters vilkår
og blive introduceret til giftfri haver for at opfordre til
mere biodiversitet i haverne på Amager. Til workshoppen reklamerede miljøpunktet også for foredraget som
Miljøpunkt Amager havde arrangeret den 16. april om
biodiversitet.
Foredrag om biodiversitet i haven
Planteklubben på Amager inviterede i samarbejde med
Haveselskabet København og Miljøpunkt Amager til
aftenkursus med biolog Michael Stoltze den 16. april.

Han gav forskellige bud på, hvad man kan plante i
villahaver, altan- og plantekasser m.m. for at øge biodiversiteten.
Kurset var støttet med midler fra Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg samt Haveselskabet. Der deltog i
alt 62 på kurset.
Plantebyttemarked lørdag den 11. maj
I samarbejde med Planteklubben på Amager blev der
traditionen tro holdt plantebyttemarked på Bibliotekshuset Rodosvej den 11. maj, hvor der var mulighed for
at bytte plante, frø og stiklinger.
Parkbrugerråd og parktræf for Sundbyvesterpark
Miljøpunkt Amager blev inviteret til at sidde med i
parkbrugerrådet for Sundbyvesterpark, i folkemunde
kaldet Englandsparken. Formålet var at give input til
kommunens udvikling af parken og fremtidige drift.

Miljøpunkt Amager leverede input i forhold til frugttræer, biodiversitet, tryghed og borgerdrevne aktiviteter under de to workshops og det åbne møde i parken.
Lysfest i Sundbyvesterparken
Den 1. februar holdt Urbanplanen Lysfest i Sundbyparken. Miljøpunkt Amager deltog med en bod med det
formål at informere om udviklingsplanen for parken
og sætte fokus på bier og biodiversitet. Derudover var
formålet også at få input til parkens udvikling i forhold til hvad de besøgende ønsker at bevare i parken
og ideer til forbedring af den. I løbet af de tre timer
uddelte Miljøpunkt Amager 25 frøposer og børn havde
mulighed for at lave bivokslys. Miljøpunktet var i dialog med i alt 150 besøgende, 54 deltog i miljøpunktets
quiz om bier og biodiversitet, hvoraf to vandt præmier
honning fra Bybi.
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Plante- og kompostdag i Kvarterhuset
Den 29. august holdt Miljøpunkt Amager plante-og
kompostdag, hvor børn og voksne gav en hånd til at
gøre plantekasserne foran kvarterhuset klar. Børnene
var især begejstrede for kompostormene og bænkebiderne. Kompostbeholderne blev tømt og brugt til
gødning af plantekasserne. Arrangementet blev holdt
i samarbejde med Sundby Bibliotek og Kvarterhuset og
som en afslutning på Kvarterhuset og Kompostbudenes komposteringstest i 2018.

Understøtte eksisterende grønne
byrum
Miljøpunkt Amager har gennem årene opbygget
konkrete erfaringer med udvikling, igangsætning og
lokalforankring af grønne byrumsprojekter og har i
2019 hjulpet med at understøtte følgende eksisterende
grønne byrumsprojekter.

Hannemans Allé. Amager Urbane Haver deltog i en
plantedag, hvor beboerne var inviteret til forskønnelse
af midlertidig grønt byrum med buske og pileplanter.
Bestyrelsen arbejder på at få en samarbejdsaftale med
By & Havn på plads så opstart af byhaverne går i gang
til foråret 2020.
Bevarelse af grønne frivilligprojekter
Med opsigelsen af de kommunale grønne frivillighedsprojekter i december 2018 har der i 2019 været en
større opgave med at sikre videreførelsen af de mange
toneangivende og populære grønne frivillighedsprojekter, der er på Amager. Miljøpunkt Amager har
haft løbende kontakt til forvaltningen og byhaverne
og leveret input til forvaltningens statusoversigt. De
grønne rum i byen er et vigtigt element i at skabe en
robust og klimatilpasset by med en styrket biodiversitet og gode rammer for et aktivt byliv. Resultatet blev
at alle de velfungerende byhaver på Amager fik lov at
fortsætte.

Workshop Bella Byhave
Miljøpunkt Amager blev kontaktet af Bellakvarter
Projektselskab A/S, som gennem årene har faciliteret Bella Byhave. De ønskede at samarbejde omkring
forankring af havefællesskabet som en selvstændig
forening og samtidig sætte fokus på fællesskab. I
den forbindelse faciliterede Miljøpunkt Amager en
opstartsworkshop den 27. marts. Programmet bød på
inspirationsoplæg og erfaringer fra Byhaven på Sundholm. De knap 30 fremmødte bestående af både eksisterende medlemmer såvel som nye medlemmer, gav
bud på foreningens vedtægter, herunder visioner for
haven, fastsættelse af kontingent. Efterfølgende blev
bestyrelsen valgt, som fremadrettet driver byhaven
sammen med de øvrige medlemmer. Byhaven består af
30 højbede. Der rekrutteres også nye medlemmer.
Amager Urbane Haver
Med hjælp fra Miljøpunkt Amager har byhaven
’Amager Urbane Haver’ været i dialog med Ørestad
grundejerforening og siden med By & Havn. Dette
har resulteret i mulighed for at etablere byhaver i
Ørestad, nærmere bestemt på et tomt byggefelt ved

Insekthotel, Ørestad
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Lige adgang
til miljø
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Lige adgang til miljø

Miljøbevidsthed i hverdagen

Med indsatsen ’Lige adgang til miljø’ har Miljøpunkt
Amager haft til formål at søge, at skabe en bedre social
balance i miljøarbejdet. Fokus har været at inddrage
og delagtiggøre alle samfundsgrupper i indsatsen for
et bedre miljø og et mindre ressourceforbrug, men
med et særligt fokus på at vejlede borgere i etageboliger. Indsatsen har særligt fokus på verdensmålene 11,
12 og 17, der blandt andet sætter fokus på bæredygtige
byer, ansvarligt forbrug og produktion samt partnerskaber.

Med projektet ’Miljøbevidsthed i hverdagen’ har
formålet været at sikre større viden om miljøaftryk og
ressourcebesparelser hos borgere. Det skulle ske ved
en målsætning om at uddanne 25 vandambassadører
og holde mindst to faglige arrangementer om ressourceforbrug i hverdagen. I 2019 blev der uddannet 14
vandambassadører på uddannelsesforløbet om vand
og affald (ud af 27 tilmeldte). For at nå målsætningen om at uddanne de 25 vandambassadører lavede
Miljøpunkt Amager derfor en række andre aktiviteter.
Miljøpunktet deltog blandt andet med en workshop i
forbindelse med et to-dages forløb om plastik, miljø
og genbrug målrettet skoleelever arrangeret af Kulturhuset Islands Brygge. Til workshoppen deltog 48
elever. Derudover formidlede miljøpunktet sammen
med en af de uddannede vand- og affaldsambassadører om vand- og affaldsbesparelser til Kulturnatten i
Kvarterhuset samt to foredrag hos syværkstedet KLAB.
Gennem disse aktiviteter har miljøpunktet formidlet
om vandbesparelser m.m. og nået ud til en større målgruppe end målsat og dermed opfyldt målsætningerne.

Kollektiv ressourcestyring i
etageejendomme
Med projektet ’Kollektiv ressourcestyring i etageejendomme´ har succeskriteriet været at efteruddanne
ejendomsfunktionærer fra mindst fem etageejendomme med det formål at opnå besparelser på energi- og
ressourceforbrug i ejendomme. Dette mål har Miljøpunkt Amager indfriet i tæt samarbejde med HOFOR.
Efteruddannelse af ejendomsfunktionærer
Miljøpunkt Amager har i 2019 videreformidlet og
oplyst ejendomsfunktionærer om mulighederne for
efteruddannelse som kunne lede til at opnå besparelser på energi- og ressourceforbrug i etageejendomme.
Det gjorde miljøpunktet ved at formidle HOFORs
tilbud om to tekniske akademier i vand og varme
for driftsteknikere og bestyrelsesmedlemmer. Miljøpunktet gjorde opmærksom på tilbuddet gennem
vores nyhedsbrev og sociale medier, samt ved at tage
kontakt til Amagerbro Helhedsplan og helhedsplanen
Partnerskabet i Urbanplanen. Til det første akademi
deltog knap ti personer. Det er dog ikke til at sige, om
de kom fra Amager. Mødet i november endte med at
blive flyttet til 2020.

Miljømesse hos Sundby Væksthus
I samarbejde med Hverdagsaktivisterne, Idrætsprojektet og Københavns Kommune deltog Miljøpunkt
Amager den 21. januar til miljømesse hos Sundby
Væksthus. Her deltog miljøpunktet med en workshop
om at genanvende sylteglas til vandglas, snackbokse og to-go-kopper. Fokus var på ressourceforbrug i
hverdagen og formålet var at vise, hvordan man kan
bruge hvad man allerede har frem for engangsservice
og nyanskaffelser. Målgruppen var fysisk og psykisk
udviklingshæmmede fra alle Københavns institutioner.
Genanvendelses- og reparationsworkshops til
Amager Klima- og Demokratifestival
Til Amager Klima- og Demokratifestival den 7. april
arrangerede Miljøpunkt Amager fire workshops med
fokus på ressourceforbrug i hverdagen. Her formidlede

miljøpunktet viden om genanvendelse og om at bruge
hvad man allerede har, frem for engangsservice og
nyanskaffelser. De fire workshops var:
• Lav to-go-kopper af sylteglas
• Lav zero waste madindpakning med bivoks
• Sy stofposer med Plastikpose-frit Amager
• Reparationsworkshop ved Elektronikværkstedet
		 og Repair Café Danmark
Uddannelse af vand- og
affaldsambassadører
I samarbejde med Partnerskabet Urbanplanen og
HOFOR arrangerede Miljøpunkt Amager et uddannelsesforløb i vand og affald, hvor kursisterne som en del
af forløbet var være med til at formidle deres viden i
udvalgte boligforeninger. I løbet af kursets syv undervisningsgange besøgte kursisterne blandt andet ARC,
HOFOR, TinkerTank og Hørgårdens Nærgenbrugsstation. Inden deltagerne fik overrakt diplom, skulle de
ud og formidle til minimum fire personer hver især
for at øve sig i at formidle deres nye viden. På 2,5 uge
talte 10 af dem med over 120 mennesker og det har
allerede betydet ændringer, fx hos de kunder som er
blevet opfordret til at genbruge deres ting frem for at
smide dem ud. For arbejdspladsen som blev opmærksom på, at toilettet løb, hvilket kan koste mange penge
på et år. Og for sønnen der lige pludselig fik skåret sit
bad ned fra halvanden time til 10 minutter. Der var
diplomoverrækkelse den 4. november med deltagelse
af Overborgmester Frank Jensen og formanden for
3B, Steffen Morild. Kurset startede med 27 tilmeldte,
men endte med 14 uddannede ambassadører, som til
gengæld er meget engagerede. Miljøpunkt Amager
har nu uddannet over 200 miljøambassadører med 18
forskellige nationaliteter. Kurset blev dækket med 6
artikler i henholdsvis Amager Bladet, Ama’røsten og
Opslagstavlen, Urbanplanens beboerblad.
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Oplæg om mikroplastik
Den 17. september holdt Miljøpunkt Amager et oplæg i
KLAB - Syværkstedet på Prags Boulevard i samarbejde
med Amagerbro Boligsociale Helhedsplan. Syværkstedet er en blanding af frivillige og et beskæftigelsestilbud. Syværkstedet lavede i denne sæson klude
og miljøpunktet perspektiverede deres indsats med et
oplæg om mikroplastik med det formål at fortælle om,
hvordan det opstår, hvilke effekter det har og hvordan
man kan minimere sin udledning af mikroplastik.
Sy-workshop for skoler
Den 24. september faciliterede Miljøpunkt Amager og
Plastikpose-frit Amager en tre timers sy-workshop
for 48 elever fra 7. klasse på Skolen på Islands Brygge,
hvor eleverne syede og tegnede på 21 stofposer til Plastikposefrit-Amager. Poserne blev efterfølgende uddelt
til Amagers butikker. Workshoppen var en del af et
to-dages forløb som blev holdt af Kulturhuset Islands
Brygge. Programmet havde fokus på plastik, miljø og

Diplomoverrækkelse af Overborgmester Frank Jensen
til de nyudannede miljøambassadører

genbrug og der var oplæg af Plastik Change og Green
Peace, og var derfor med til at understøtte målet om at
uddanne flere til vand- og affaldsambassadører.
Kulturnatten
Miljøpunkt Amager deltog på Kulturnatten i Kvarterhuset den 11. oktober. Her hjalp miljøpunktet med at
sætte fokus på Plastikpose-frit Amager. Miljøpunktet
lavede en interaktiv udstilling om plastik, mikroplastik
og hvad der sker med plastik i naturen. Til arrangementet deltog også en af de miljøambassadører, som
var under uddannelse som vand- og affaldsambassadør. Hun formidlede om affald og vandbesparelser og
der blev blandt andet uddelt vandspare-perlatorer og
badeure. Kulturnatten i Kvarterhuset var dog ringe besøgt og det lykkedes kun at tale med 15 personer over
tre timer. Det virker i høj grad som om, at det er den
del af Kulturnatten som foregår i Indre By og de steder
der sjældent er åbne, der tiltrækker borgerne.

Oplæg om el, vand og varme i Syværkstedet
Miljøpunkt Amager besøgte Syværkstedet på Prags
Boulevard den 3. december med det formål at holde
et oplæg om el, vand og varme. En af de nyuddannede
miljøambassadører deltog og delte sine erfaringer.
Syværkstedet er en blanding af frivillige og et beskæftigelsestilbud, som drives af Amagerbro Helhedsplan.

Miljøindsats i børnehøjde
I 2019 havde Miljøpunkt Amager også fokus på aktiviteter målrettet børn og unge. Projektet ’Miljøindsats i
børnehøjde´ havde derfor til formål at engagere børn
og unge i at tage hånd om miljøet og succeskriteriet
om at holde to aktiviteter med fokus på dårlige forbrugsvaner blandt børn og unge blev opfyldt gennem
følgende aktiviteter.
Workshop på Den grønne friskole
Sammen med Kvarterhuset og Plastikpose-frit Amager
faciliterede miljøpunktet en workshop på Den grønne
friskole den 7. marts. Workshoppen blev holdt som
en del af skolens Nørkleriet- fællesskab for forældre
og børn med fokus på håndarbejde og ”makeri”. Der
deltog 8 familier, hvor børnene med hjælp fra deres
forældre nåede at sy 12 stofposer. Udover fokus på at
lave stofposer af genbrugsmaterialer snakkede miljøpunktet undervejs om problematikken med plastikposer og hvad man selv kan gøre i hverdagen. Efterfølgende videreførte en af lærerne initiativet og startede
med at sy poser med nogle af børnene i forbindelse
med symaskine-kørekort.
Familiefest i Børnekulturhuset
Kvarterhuset, Børnekulturhus Ama´r og Mødrehjælpen
Amager holdt den 15. juni en vellykket fest målrettet
familier på Amager. Miljøpunkt Amager bidrog i den
forbindelse med tre aktiviteter som havde fokus på det
grønne hverdagsliv og at øge bevidstheden om de gode
forbrugsvaner. Gennem sjove miljølege testede børn
og unge deres viden om energi, madspild og affaldssortering. Deltagerne blev kåret miljøhelte og fik
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diplomer efter gennemførelse af grønne missioner. De
skulle blandt andet deltage i skraldekonkurrence og
sortere affald, lære at undgå madspild samt lave strøm
på en særlig cykel ´BikeBite’ og blende smoothies af
overskudsfrugt og grønt ved pedelkraft.
Overskudsvarerne var doneret af Meny på Vermlandsgade. Cirka 300 børn og voksne deltog og arrangementet kan betegnes som en succes trods silende regn.
Arrangementet blev støttet af Amager Øst Lokaludvalg
og Amager Vest Lokaludvalg.
Naturkrea i sommerferien
Fra den 8. juli til 12. juli arrangerede Miljøpunkt Amager sammen med Clorofille en uge med daglige grønne
workshops á 3 timers varighed på Byggeren. Formålet
var at inspirere til, at bruge naturen i hverdagen og
engagere børn og unge i at tage hånd om miljøet. Deltagerne lavede blandt andet naturlige plejeprodukter,
som fx tandpasta, sæbe, læbepomade samt blomsterslik, modellervoks og macramé (hængeplanteholder).
Workshopene gav en hands–on oplevelse blev holdt
udendørs så børn og unge selv efterfølgende kunne
gå på opdagelse og bruge naturen på en bæredygtig
måde. Målet med projektet var også at få børn og unge
fra forskellige miljøer med i aktiviteterne som kan
skabe mulighed for fællesskaber på tværs af sociale
og kulturelle forskel. Projektet blev støttet af Nordea
Fonden og FerieCamp og blev afholdt i samarbejde
med Den bemandede byggelegeplads i Remiseparken
og Urbanplanten. Godt 190 børn deltog i forløbet og
der arbejdes på at gentage succesen i 2020.

Naturkrea workshop på Byggeren, Urbanplanen
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Mad og bæredygtighed
Med indsatsen ’Mad og bæredygtighed’ har Miljøpunkt
Amager haft fokus på vores forbrug af mad, herunder
hvordan vores madvalg påvirker miljøet negativt lokalt
og globalt. Fokus har især været at skabe handlemuligheder for producenter og den enkelte forbruger på
Amager. Indsatsen har særligt fokus på verdensmålene 2, 11, 12 og 17, der blandt andet sætter fokus på
bæredygtig produktion, bæredygtige byer, ansvarligt
forbrug og produktion samt partnerskaber.

Spis bæredygtigt

at mindske sit klimaftryk på fødevarer samt hvor på
Amager man kan købe lokale fødevarer. Dette skete
gennem informationsplancher og en quiz om klima og
fødevarer. For at besvare quizzen skulle svarerne findes på forskellige fødevarer (udlånt af Verdens Skove),
der havde en varedeklaration, der viste hvor meget
CO2 den bestemte vare udleder og forslag til, hvad
man kan gøre, som forbruger, hvis man vil mindske sit
klimaaftryk. Der deltog 41 i quizzen og cirka 30 skrev
sig op til Miljøpunktets nyhedsbrev. Vinderen af quizzen fik et svampe-kit til at dyrke egne svampe.

Målet med projektet ’Spis bæredygtigt’ har været at
øge kendskabet til klimaaftrykket fra madvarer og
inspirere til lokalproduktion. Det skulle ske ved at
holde mindst to arrangementer om klimaaftryk fra
vores madvaner og inspiration til produktion af lokal
mad. Med følgende aktiviteter har Miljøpunkt Amager
opfyldt målsætningen.

Juleudstilling i Sundby Bibliotek
I november og december lavede Miljøpunkt Amager
sammen med Sundby Bibliotek en udstilling i både
børne- og voksenafdelingen på Sundby Bibliotek. Der
var flyers om at undgå madspild i julen og flyers med
fem tips til en bæredygtig jul. De var opstillet sammen
med julebøgerne.

Vintergrøn 3 - Optimal dyrkning på
begrænset plads
Den 6. februar arrangerede Miljøpunkt Amager et
inspirerende foredrag med Mads fra TagTomat med
fokus på optimal dyrkning på begrænset plads. Formålet var at give folk der bor i lejeligheder inspiration til,
hvordan man kan dyrke lokalt. Mads gav deltagerne
et årshjul til ’altankursus og dyrkning i byen’, så de fik
viden om forspiring, såning m.m. fordelt hen over året.
Der blev også snakket valg af frø, sorter, jord m.m.
Derudover demonstrerede han hvordan man nemt kan
lave en kapillærpantekasse af en stor murebalje, nogle
flamingobakker og plastikflasker. Knap 30 personer
deltog.

Filmaften: ’ReDane’
Den 11. november holdt Miljøpunkt Amager filmaften med Auteur Film. Her vistes ReDane, som er en
kortfilmsdokumentar fra en konkurrence i 2013, hvor
blandt andet arkitekter skulle være med til at svare på,
hvordan man kunne omstrukturere Danmark i en mere
bæredygtig retning. ReDane fokuserer på den danske
svineproduktion som er problematisk for miljøet. Efter
filmen svarede instruktøren på spørgsmål om filmen
og debatten gik om både de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af det danske svinelandbrug,
og der blev delt idéer til, hvordan man kunne komme
problemerne til livs. Til filmaftenen deltog omkring 15
personer.

Madquiz og informationsbod
Til Amagers klima- og demokratifestival den 7. april
deltog Miljøpunkt Amager med en informationsbod,
der havde fokus på mad og klima. Formålet var at øge
kendskabet til, hvor meget CO2 forskellige fødevarer
udleder, give inspiration til hvad man kan gøre for

Juledag i Kvarterhuset
Miljøpunkt Amager deltog i Juledag i Kvarterhuset den
23. november. Fokus for dagen var klimaaftryk fra mad
og ansvarlig forbrugeradfærd. Miljøpunkt Amager
havde lavet en stor planche med fem tips til en mere

bæredygtig jul og uddelte foldere om at undgå madspild samt GoGreen Danmarks kort over bæredygtige
butikker m.m. i København. Miljøpunkt Amager havde
lavet en quiz der fik deltagerne til at orientere sig i
de forskellige materialer som blev uddelt. Derudover
holdt miljøpunktet også en kreaworkshop hvor børnene kunne lave julekort, mens de voksne quizzede.
Cirka 50 deltog i vores aktiviteter og der blev lavet 20
quizzer.
Glæde ved bordet
Den 4. december holdt Frugtformidlingen inspirationsaften for den travle børnefamilie i Øens Spisested.
Miljøpunkt Amager bidrog i den forbindelse med
sparring om lokalitet samt formidling af foredraget.
Til foredraget fortalte Nicoline Lund Gundtoft - underviser, småbørnsmor, husholdningslærerinde, hverdagsmads- og økologiformidler, om hvordan man i en
travl hverdag får madglæden med, og gav gode tips til
klimavenlig mad og hvordan man kan tilberede sund
og børnevenlig mad med forskellige smage. Knap ti
personer deltog.

Lokal mad
Under projektet ’Lokal mad’ har Miljøpunkt Amager
haft som formål at styrke netværk af lokale producenter og køkkener samt synliggøre mulighederne for at
indkøbe lokalt. Succeskriteriet var at være medarrangør for og deltagelse i et lokalt marked. En målsætning
som er blevet opfyldt i forbindelse med planlægningen
og deltagelsen af Amager Klima- og Demokratifestival.
Amager Klima- og Demokratifestival
Miljøpunkt Amager spillede en stor rolle i planlægning
og afvikling af den første Amager klima- og demokratifestival på Musiktorvet søndag den 7. april. Vi anslår
at der deltog ca. 1000 mennesker i løbet af dagen. Miljøpunkt Amagers centerleder holdt velkomsttalen. Der
var et kort indslag om festivalen i TV2 Lorry samme
aften.
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Miljøpunkt Amager bidrog med:
Miljøpunkt Amager spillede en stor rolle i planlægning og afvikling af den første Amager Klima- og Demokratifestival på Musiktorvet den 7. april. Det anslås,
at der deltog cirka 1000 mennesker i løbet af dagen.

Miljøpunkt Amagers centerleder holdt velkomsttalen
og der var et kort indslag om festivalen i TV2 Lorry
samme aften.
Miljøpunkt Amager bidrog med at tilrettelægge en

paneldebat om cirkulær adfærd. Temaindslaget bestod
af fire oplæg, hvor forskellige oplægsholdere præsenterede, hvad der sker på forskellige niveauer i samfundet ift. at skabe cirkulær adfærd. Oplægsholderne
bestod af Michael Søgaard fra Aalborg Universitet,
Jonas Åbo Mortensen fra Teknik & Miljøforvaltningen
i Københavns Kommune, Kim Borch fra Elektronikværkstedet samt repræsentanter fra TinkerTank.
Derudover bidrog Miljøpunkt Amager med generel
projektledelse og som medarrangør af dagen, hvor
der blandt andet var fokus på lokale madproducenter:
Øens Spisested (biodynamisk grønt fra Møn), Naturtørst, BRØL (øl på overskudsbrød), Max Honning (lokal
producent), Planteslagterne (grøn abonnementsordning), Kofoeds Skole med æblemost, Wefood (overskudsmad), Kalles Kaffe.
Miljøpunkt Amager havde en lang række workshops
i løbet af dagen, som er uddybet under de respektive
indsatsområder andet stedes i årsberetningen:
• Bees wrap-workshop
• Spireworkshop
• Madquiz
• To-go-kopper
• Kortlægning af steder på Amager der understøtter
		 cirkulær adfærd samt kortlægning af hvad folk
		 deler, ønsker at dele og udfordringer ved at dele
• Reparationsworkshop ved Elektronikværkstedet
		 og Repair Café Danmark
• Syworkshop med Plastikpose-frit Amager

Amager Klima- og Demokrati festival 2019, Musiktorvet
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Vild mad
Med projektet ’Vild mad’ har formålet i 2019 været at
sætte fokus på den spiselige vilde natur i byen ved at
holde mindst to ture/arrangementer om vilde planter og vild mad på Amager. Målsætningen er opfyldt
gennem to arrangementer om spiselig vild natur på
henholdsvis Amager Fælled og Amager Strand.
Sanketur på Amager Fælled
Den 14. maj inviterede Miljøpunktet til en guidet tur
på Amager Fælled med forfatter og urteguide Julie
Swane. Formålet med turen var at vise eksempler på
alle de vilde spiselige planter, som man kan finde på
Amager Fælled. Der var stor interessere for arrangementet og for miljøpunktets arbejde generelt blandt
de deltagende. På mindre end en halv dag blev turen
fuldt booket og flere kom på ventelisten. Der var plads
til 30 deltagere.
Lær at høste tang
Den 2. juni holdt Planteklubben Amager i samarbejde med Miljøpunkt Amager og Naturcenter Amager
guidet tur om tanghøst med det formål at sætte fokus
på vild mad. På turen fortalte medarbejdere fra Naturcenter Amager Strand om bæredygtig høstning af tang
ved Amager Strand. Efter høstning af tang, blev der
lavet små enkle, smagfulde retter ud af tangen. Kurset
var støttet af Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest
Lokaludvalg. Der var 40 deltagere og arrangementet
blev booket på en dag.

Guidet tur om tanghøst, Amager Strand
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Affald og cirkulær økonomi
Under indsatsområdet Affald og cirkulær økonomi
har Miljøpunkt Amager haft fokus på at spille en aktiv
rolle i at realisere København Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024. Planen sætter stor fokus på
cirkulær økonomi, hvor ressourcerne anvendes igen
og igen. Københavns Kommunes mål er blandt andet
at genbruget skal tredobbles i de kommunale bytte- og
genbrugsfaciliteter og et flertal af københavnerne skal
gøre brug af dele-, bytte-, eller genbrugsordningerne.
En del af strategien er også at øge muligheden for at
reparere, så ting får en længere levetid. Miljøpunkt
Amager har bidraget til realiseringen af målene gennem aktiv deltagelse i planens udførelse og udvikling
af lokal best-practice løsninger. Indsatsen har særligt
fokus på verdensmålene 11, 12 og 17, der blandt andet
sætter fokus på bæredygtige byer, ansvarligt forbrug
og produktion samt partnerskaber.

Byttemarked i Kulturhuset på Islands Brygge
Den 6. oktober holdt Miljøpunkt Amager byttemarked
i Kulturhuset Islands Brygge. Hele 1000 kg tøj, sko,
legetøj og andre ting og sager blev indleveret og på
tre timer havde 828 kg skiftet ejermand. De resterende 172 kg blev doneret til velgørenhed. Der var fire
frivillige, der hjalp med afvikling af byttemarkedet.
Børnene kunne også deltage i redesign workshop med
Plastikpose-frit Amager. Under kyndig vejledning af
tekstildesigner Pernille Dons fik ti børn lavet stofposer. Derudover kunne de besøgende quizzer med en af
de kommende miljøambassadører, der satte fokus på

affald og genbrug. Omkring 300 bytteglade voksne og
børn deltog i byttemarkedet.

Reparationssteder
Med projektet ’Reparationssteder’ har formålet været
at vise konkrete eksempler på hvordan man kan forlænge levetiden på ting samt synliggøre alternativer
til kassering fx reparationer og up-cycling. Det skulle
ske gennem udvikling af to reparationssteder (en i
hver bydel) og mindst to workshops for borgere. Med
følgende aktiviteter er succeskriteriet opfyldt.

Byttemarkeder
Målet har været at holde to byttemarkeder for at
opfordre borgere til at lade eksisterende ting cirkulere
flere gange for dermed at forlænge tingenes levetid
samtidig med at skabe muligheder og opfordre til
direkte genbrug. Der er holdt et byttemarked i Amager
Øst og et i Amager Vest.
Byttemarked på Skolen på Amagerbro
For andet år i træk holdt Miljøpunkt Amager byttemarked sammen med Skolen på Amagerbro. Byttemarkedet blev holdt den 6. april – samme dag som Nordisk
Swap dag. På dagen tog 6. klasseeleverne imod cirka
350 kg tøj og ting. De besøgende byttede i alt 250 kg
ting og sager og de resterende 100 kg blev doneret
til velgørenhed. Udover bytteriet var der re-design
værksted, hvor børnene sammen med de voksne syede
stofposer af gamle tekstiler under kyndig vejledning af
Lise Marker. Værkstedet blev afviklet i samarbejde med
Plastikpose-frit Amager.

Byttemarked, Islands Brygge Kulturhus
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Alle workshops i Elektronikværkstedet
Miljøpunkt Amager har holdt 14 reparationsworkshops i 2019. 13 i Elektronikværkstedet og 1 til Amagers klima- og demokratifestival i samarbejde med Repair Café Danmark. På alle workshops har folk kunne
komme og få hjælp til at reparere eget elektronik. Der

flotte stofposer, farverige kopper, tallerkener og æsker
af genbrugsmaterialer. I løbet af fire timer var godt 25
gaver produceret. Gaveværkstedet blev arrangeret i
samarbejde med Plastikpose-frit Amager, Kvarterhuset Amagerbro og værkstedsfællesskabet TinkerTank.

Green Loop City
Udgangspunktet for projektet ‘Green Loop City’ har
været at finde løsninger på, hvordan vi kan beholde
og recirkulere flere ressourcer lokalt på Amager til
fordel for miljø og samfund. Mål har været at inddrage
virksomheder i en cirkulær omstilling og helt konkret
ved at introducere stofposer af genbrugsmaterialer til
lokale virksomheder.

´Åbent reparationsværksted´,
Elektronikværkstedet

er blevet repareret alt fra højtalere, høretelefoner og
dejrøremaskine. Der har deltaget mellem 4-20 personer pr. gang. Og især i den sidste del af året har der
været et mere stabilt og højt deltagerantal.
Fra yt til nyt - gaveværksted for børn og voksne
Den 3. december holdt Miljøpunkt Amager gaveværksted i TinkerTank. Arrangementet var todelt. Den
første del, som foregik fra kl. 14-16 var målrettet børn
fra SFO ved Peder Lykke Skolen og anden del kl. 17-19
var åbent for alle. Børnene og deres voksne kunne lave

Plastikpose-frit Amager
I 2019 understøttede Miljøpunkt Amager fortsat projekt Plastikpose-frit Amager. Ved udgangen af året er
der blevet syet 1400 stofposer, som er blevet uddelt i
22 af Amagers butikker og to biblioteker heriblandt;
Zittans, Leben CPH, Engblomsten, Smukt & Brugt,
Ø-helse, Broders, Alrum Galleri, Glad Sol, Byens Sycenter og Sundby bibliotek. Butikkerne synliggjorde
deres støtte med et klistermærke på vinduet. I 2019
kom der større og større opmærksomhed på Plastikpose-frit Amager. Flere butikker ville gerne være med
i projektet og endnu flere borgere på Amager spurgte
efter stofposerne. Ideen med projektet er, at stofposerne erstatter de plastikposer, man ellers ville bruge/
købe. Derfor blev kunderne opfordret til at låne stofposerne og aflevere det tilbage til en af de butikker,
der er med i projektet.

workshops. Eksempelvis Skolen på Bryggen, Den grønne friskole, Fritidshjemmet ved Peder Lykke Skolen.
Derudover var der samarbejde med KLAB Syværksted,
Aktivitetscenter Sundholm og Kofoeds Skole, som donerede stofposer, syede af henholdsvis lokale kvinder
og praktikanter/jobsøgende fra Jobcenter København.
Næstehjælperne-Amager donerede også genbrugsstof.
Plastikpose-frit Amager deltog i Amagers Klima- og
Demokratifestival samt byttemarkederne på Skolen på
Amagerbro og i Kulturhuset Islands Brygge. Projektets
initiativtager Mona blev også inviteret til Bornholm
og Plastikpose-frit Bornholm opstartede efterfølgende
i Nexø.
Plastikpose-frit Amager til Folkemødet
Den 13. juni deltog Miljøpunkt Amager til Folkemødet
på Bornholm. Miljøpunktet havde fået plads i boden
ved Klimateltet, hvor miljøpunktet uddelte stofposer

For at kunne følge med den stigende efterspørgsel og
skaffe flere frivillige blev der også startet en sy-dag op
i Bibliotekshuset på Rodosvej. Det startede den 23. oktober. Flere frivillige syede også stofposer derhjemme.
Miljøpunkt Amager hjalp med kommunikation, rekruttering af frivillige og at engagere skoler og institutioner i Plastikposefrit-Amager stofposer gennem

Plastikpose-frit Amager, Bibliotkshuset Rodosvej
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og fortalte om projektet Plastikposefrit-Amager. På
under en time var alle 25 stofposer uddelt. Poserne er nu kommet til Sjælland, Fyn og Jylland. I hver
pose lå der et postkort om projektet og information
om Miljøpunkt Amager. Centerlederen fremhævede
også projektet til en debat om cirkulær økonomi. En
stofpose blev givet til debatpaneldeltager Ida Auken.
Det er første gang at Miljøpunkt Amager deltager til
Folkemødet. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn,
Miljøpunkt Nørrebro og flere agendacentre deltog
også. Centerlederen lagde et foto op fra Folkemødet på
LinkedIn som på kort tid havde fået cirka 2300 visninger. Derudover har det været omtalt i TV2 Lorry, Artikler i Familie Journalen, Hendes Verden, Ama´røsten og
film fra Amager Vest Lokaludvalg.
Studerende fra Worcester Polytechnic Institute
I 2019 havde Miljøpunkt Amager for femte gang besøg
af studerende fra Worcester Polytechnic Institute
(WPI). I år kom der fire studerende, som skulle være
hos Miljøpunkt Amager fra den 8. marts – 1. maj. De
studerende havde fået til opgave at kigge på cirkulær økonomi hos små virksomheder på Amager og
miljøpunktet havde bedt dem lave en kortlægning af
virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi,
deleøkonomi, genbrug m.m. De skulle arbejde videre
med Green Loop City – recirkulation af ressourcer.
De studerende fik udarbejdet en omfattende rapport
’Circular Economy in Small Companies Within Amager’ mens de var hos Miljøpunkt Amager. De besøgte
fire fødevarevirksomheder på Amager og talte med
eksperter inden for cirkulær økonomi. Derudover deltog de til Amager Klima- og Demokratifestival. De fik
lavet en kortlægning af virksomheder på Amager som
deler, reparerer, genbruger m.m. Den vil Miljøpunkt
Amager bearbejde og lægge på vores hjemmeside i
2020. De fremlagde deres rapport på kontoret den 26.
april, og der var fælles fremlæggelse for alle WPI-studerende der havde været i København den 29. april på
Århus Universitet, hvor centerlederen deltog.

Studerende fra Worchester Polytechnic Institute
Amager Klima- og Demokratifestival

Andre affaldsaktiviteter
Udover årsplanens målsætninger har Miljøpunkt Amager deltaget og bidraget i en lang række andre affaldsaktiviteter, der har været med til at sætte fokus på indsatsen for at flere til at gøre bruge af dele-, bytte- eller
genbrugsordningerne.
Miljøgudstjeneste
I forbindelse med Nathanaels kirke miljøgudstjeneste
den 18. marts bidrog Miljøpunktet med en plakatudstilling med forslag til, hvordan man kan være med
til at passe bedre på de fælles ressourcer. Plakatudstillingen hang ved indgangen til kirken og kunne ses
på dagen, hvor miljøgudstjenesten blev holdt og de
efterfølgende dage.
Urbanfestival
Den 4. maj deltog Miljøpunkt Amager til Urbanfestival
i Remiseparken. Her fortalte miljøpunktet om affaldssortering og om den nye kampagne ’KBH sorterer’,

hvor man kan søge tilskud til et indendørsaffaldssorteringssystem. Miljøpunkt Amager brugte også
arrangementet til at rekrutterer personer til miljøambassadør-kurset. Derudover deltog børnene i en
affaldskonkurrence, hvor de dystede om at sortere i de
rigtige faktioner på tid.
Rundvisning på plastsorteringsanlægget
Den 22. maj havde Miljøpunkt Amager inviteret til
rundvisninger på test-plastsorteringsanlægget på
Amager Ressourcecenter (ARC). Knap 40 spørgelystne
borgere deltog på de to rundvisninger. Borgerne fik et
unikt indblik i processen med at sortere og genanvende plastaffald, og der var stor ros fra deltagerne.
Affaldstema til Bryggens Fødselsdag
Den 7. september deltog Miljøpunkt Amager til Bryggens fødselsdag. Miljøpunktet gik i dialog med borgerne om ønsker til den kommende årsplan og fik 37
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besvarelser. Miljøpunktet snakkede også om affaldssortering med borgerne og havde en quiz om nedbrydningstider for affald der er henkastet i naturen.
Her deltog cirka 75 borgere. Derudover deltog centerlederen i ’Samtaler om skrald’ sammen med ARC,
Letz Sushi og Egils Deli.

hvor instruktør, Jacob Kjærsgaard Bendtsen og lektor
ved Institut for Planlægning Aalborg Universitet København, Michael Søgaard Jørgensen deltog. Der var
forberedt oplæg med slides som tillæg til filmene, og
der var åbent for spørgsmål til både Jacob og Michael.
Til denne filmaften deltog 13 personer.

Udstilling: ’Amager sorterer’
Miljøpunkt Amager havde skaffet en affaldssorteringsudstilling, som skulle inspirere borgerne til
hvordan de kan indrette deres køkken/hjem til mere
optimal sortering. Udstillingen stod i Kvarterhuset i
perioden 10. - 24. maj. Derudover var der et Bytteskab
som var lejet fra NABOSKAB, hvor borgerne kunne
komme og bytte mindre ting og sager, de ikke længere selv brugte, men der var for gode til at smide
ud. Det var et samarbejde med Kvarterhuset. Der
var også være en genbrugsworkshop søndag den 12.
maj i Børnebiblioteket som Børnekulturhuset stod
for. Udstillingen var udlånt af Miljøpunkt Indre By
& Christianshavn og projektet var støttet af Amager Øst Lokaludvalg. Projektet ’Amager sorterer’ har
inspireret Kvarterhuset til at få deres eget bytteskab i
foyeren i 2020.

Dialog med grundejerforening om affaldsløsninger
Den 10. december holdt Miljøpunkt Amager møde med
den affaldsansvarlige i et nyt boligområde i Ørestad
Syd med henblik på at inspirere til nye affaldsløsninger. Sorteringen i foreningen fungerer ikke optimalt og
miljøpunktet bidrog med materialer og inspiration til
nye tiltag for at fremme fællesskabet om sortering.

Filmaften: ’En verden af plastik’
Den 21. oktober holdt Miljøpunkt Amager filmaften
i samarbejde med Auteur Film. Filmen ’En verden af
plastik’ var flere kortfilm, som zoomede ind på forskellige dele af plastikproblemet i verden. Mellem og
efter kortfilmene var der spørgerunde med lektor ved
Institut for Planlægning Aalborg Universitet København, Michael Søgaard Jørgensen. Denne filmvisning
skulle både sætte fokus på, hvor stort problemet med
plastikforurening er, men også diskutere løsningsmuligheder og dele tips til, hvad man selv kan gøre. Der
var otte deltagere.
Filmaften: ’Cirkulær økonomi’
Den 18. november holdt Miljøpunkt Amager endnu en
filmaften om miljøet i samarbejde med Auteur Film.
Her blev der vist tre kortfilm om cirkulær økonomi,

Miljøpunkt Amager, Bryggens fødselsdag
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Cykelfællesskaber
(Amager Øst)
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Cykelfællesskaber
Med indsatsen ‘Cykelfællesskaber’ har Miljøpunkt
Amager haft fokus på at understøtte en fortsat bæredygtig udvikling på trafikområdet med et særligt fokus
på cyklisme. Det er af stor positiv betydning for byens
udvikling, at meget af den afholdte trafik foregår på
cykel. Det skaber mindre støj, mindre luftforurening,
mindre trængsel, færre alvorlige trafikulykker og mere
sundhed. Med så mange cyklister er der også mulighed
for at skabe yderligere dynamik gennem udvikling af
stærke cykelfællesskaber, der kan understøtte en fortsat bæredygtig udvikling på trafikområdet. Indsatsen
har særligt fokus på verdensmålene 9, 11, 12 og 17, der
blandt andet sætter fokus på bæredygtig infrastruktur,
bæredygtige byer samt partnerskaber.

ner til det første åbent hus på trods af at det regnede
meget. Arrangementet havde stor synlighed idet miljøpunktet lagde lille video om at cykle på elcykel, info
om BIL mm på FB. Den fik 172 visninger. På centerlederens LinkedIn profil var der 708 visninger, 29 likes og 9
kommentarer.

Langt størstedelen af Miljøpunkt Amagers arbejde på
cykelområdet foregår i et koordineret samarbejde med
et tidligere projekt under Miljøpunkt Amager, Bicycle Innovation Lab. Miljøpunkt Amager sidder med i
bestyrelsen og støtter foreningens aktiviteter.

Åbent hus om Bicycle Innovation Lab og
pendlercykler til C40
Den 10. oktober holdt Miljøpunkt Amager sammen med
Bicycle Innovation Lab ’Åbent hus’ som en del af Københavns værtskab for det såkaldte C40 borgmestertopmøde ’Live Like Tomorrow’. Arrangementet var åbent
for alle inklusiv gæster fra C40 mødet der kom fra byer
verden over. Formålet var at udbrede kendskabet til og
konceptet af cykelværkstedet og cykelbiblioteket til
andre byer og samtidig udbrede kendskabet til forskellige elcykler og speed pedelecs. Der blev tilbudt mange
events under C40, så eventet druknede, men en person
fra Dublin deltog og 418 har set eventet på facebook.

Kør længere på cykel

Cykling hele året

Formålet med projektet ´Kør længere på cykel’ har
været at inspirere flere til at vælge cyklen til længere
afstande. Det skulle ske ved at holde ét arrangement
om pendlercykler, der skulle inspirere til at køre længere på cykel. I 2019 har Miljøpunkt Amager holdt flere arrangementer om pendlercykler i samarbejde med
Bicycle Innovation Lab og succeskriteriet er dermed
opfyldt.

Under projekt ’Cykling hele året’ er der i 2019 blevet
holdt tre workshops med det formål at opfordre flere
til at cykle året rundt på velholdte cykler, og dermed
opfyldt succeskriteriet.

Åbent hus om pendlercykler
Den 9. maj holdt Miljøpunktet i samarbejde med Bicycle Innovation Lab ´Åbent hus om pendlercykler’. Her
kunne besøgende få lov til at høre om og teste en af
de mange cykler, der er velegnede til pendling. Fx en
el-cykel (25 km/t) eller en af de nye speed pedelecs (45
km/t). Arrangementet var især henvendt til borgere i
Amager Øst, der pendler til arbejde og virksomheder
som er beliggende i Amager Øst. Der deltog 7 perso

Cykelpitstop
Den 21. juni holdt Miljøpunkt Amager det årlige cykel-pitstop. Pitstoppet foregik på Christmas Møllers
Plads, hvor morgencyklister kunne få et gratis cykeltjek
af en af de tre cykelmekanikere. Cykel-pitstoppet skulle
blandt andet være med til at skabe fokus på vigtigheden
af at vedligeholde af sin cykel, så man kan cykle på den
hele året. Mens folk ventede på cykeltjek fik de en gratis
kop kaffe og en snak med os om at køre (længere) på
cykel hele året og om Bicycle Innovation Lab. Der blev
udført 89 cykeltjek og uddelt 160 kopper kaffe på de to
timer vi takkede alle der cyklede for at bidrage til en by
med renere luft.

Åbent hus om pendlercykler
Miljøpunktet holdt i samarbejde med Bicycle Innovation Lab endnu et ´Åbent hus´ den 31. oktober. Ideen
med at holde to åbent hus med pendlercykler var, at
elcykler og speed pedelecs også kan være gode alternativer til folk der ikke har lyst til at cykle på deres
almindelig cykel hele året. Til arrangementet kunne
interesserede komme forbi og høre mere om værkstedet samt hvilke cykler, der findes samtidig med at give
mulighed for at prøve en elcykel eller speed pedelecs.
Formålet var at opfordre til at køre på cykel hele året
og evt. længere distancer. Fire meget begejstrede borgere deltog til workshoppen og 895 havde set det på de
sociale medier.

Cykelpitstop, Christmas Møllers Plads
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Workshop: Gør din cykel vinterklar
Den 12. december holdt Miljøpunkt Amager i samarbejde med Bicycle Innovation Lab en workshop,
hvor man kunne komme og gøre sin cykel vinterklar.
Formålet med workshoppen var at sætte fokus på
hvordan man klargøre sin cykel til forskellige sæsoner.
Bicycle Innovation Lab hjalp med at få styr på cykelplejen og gav gode råd til, hvordan man vedligeholder
sin cykel. Cirka 20 deltog.

Cykellegepladsen
Med projektet ’Cykellegepladsen’ har formålet været
at udbrede kendskabet til ´Cykellegepladsens’ muligheder gennem ét arrangement på Cykellegepladsen.
Målsætningen er blevet opfyldt med en cykelworkshop
for børn der blev holdt i forbindelse med åbningen af
cykellegepladsen.
Indvielse af cykellegeplads
Den 17. august åbnede cykellegepladsen på Formosavej 4. Miljøpunktet har været aktive i opstartsfasen.
Miljøpunkt Amager deltog sammen med Bicycle Innovation Lab med en cykelworkshop for børn. De vil lære
at pumpe dæk, stramme kæde og andre nyttige ting
i forhold til at cykle hele året. Der var flere hundrede
borgere på dagen. Miljøpunkt Amager deltog sammen
med Bicycle Innovation Lab med en cykelworkshop for
børn. Derudover blev der samlet input til den kommende årsplan. Der kom 17 input.

Andre cykelaktiviteter
Udover de prioriterede indsatser har Miljøpunkt
Amager fortsat understøttet Bicycle Innovation Lab
ved at deltage i foreningens bestyrelse og udvikling
af visionerne for den lokale cykelindsats. Miljøpunkt
Amager har også været med til at udbrede kendskabet
til at virksomheder kan få besøg af cykelbiblioteket og
afprøve cykler som alternativ til biltransport.
Cykelworkshop til åbningen af Trafiklegepladsen,Formosavej
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Transport og
luftforurening

- tidligere Østlig
Ringvej/Havnetunnel
(Amager Vest)
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Transport og luftforurening tidligere Østlig Ringvej/
Havnetunnel
I miljøpunktets årsplan for 2019 stod der, at vi skulle
arbejde med indsatsen Østlig Ringvej/Havnetunnel.
Men da forundersøgelsen af Østlig Ringvej blev udskudt til 2020 gav det ikke mening at holde et arrangement specifikt om Østlig Ringvej/Havnetunnel. Efter
godkendelse fra Amager Vest Lokaludvalg konverterede Miljøpunkt Amager derfor en del af midlerne
fra indsatsen over til et temamøde om transport og
luftforurening i Amager Vest, for at tegne et billede af
situationen lige nu. Den planlagte borgerpanelundersøgelse blev gennemført som en del af årsplansprocessen. Det var derfor kun emnet for temaarrangementet,
der blev ændret.
I den gennemførte borgerpanel-undersøgelse lavet i
forbindelse med to-årsplan 2020-2021 kunne miljøpunktet se at 53 % af borgerne syntes det var meget
vigtigt og 30 % ret vigtigt, at miljøpunktet arbejder for
at skabe mindre luftforurening. Og ved spørgsmålet til
hvad de ser som den største udfordring/problem for
miljøet og klimaet på Amager, så var der rigtig mange
borgere, der i friteksten skrev at trafik og luftforurening er presserende emner. Så det er tydeligt et emne
der optager borgerne i Amager Vest, og der er generelt
et stort fokus på luftkvaliteten i byen.
Rambøll har sammen med Ørestad Innovation Copenhagen City (ØICC) gennemført en trafikmønsteranalyse på Amager og Copenhagen Solution Lab samarbejder med Google om at måle luftforurening på alle
gader i København.
Der blev holdt et temamøde om transport og luftforurening den 28. november hos Rambøll i Ørestad, hvor
disse helt nye data blev præsenteret for borgerne. Mødet var arrangeret af miljøpunktet i samarbejde med
ØICC. Der var 23 deltagere. Der var stor spørgelyst
og ros fra deltagerne til arrangementet. Vi lavede en
opsamling fra mødet, der blev sendt til begge lokaludvalg.

Temamøde om transport og luftforurening, Rambøll i Ørestad
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Amager Fælled
(Amager Vest)
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Amager Fælled
Amager Fælled er et unikt naturareal i København. Det
består af områder med værdifuld oprindelig natur. På
trods af at der er indgået en politisk aftale som lægger
op til bebyggelse på Amager Fælled, så har Miljøpunkt
Amager fortsat haft et særligt fokus på Amager Fælled
i 2019. Det er Amager Vest Lokaludvalgs ønske at
friholde Amager Fælled for byggeri og beskytte hele
området.
Gennem en række arrangementer og aktiviteter har
Miljøpunkt Amager opretholdt det store fokus på
Amager Fælled og udbredt kendskabet til Amager
Fælleds og dens kvaliteter som naturområde. Indsatsen har særligt fokus på verdensmålene 11, 12, 15 og
17, der blandt andet sætter fokus på bæredygtige byer,
bæredygtig udvikling i harmoni med naturen, økosystemer samt partnerskaber.
Miljøpunkt Amager har også understøttet Amager
Vest Lokaludvalgs arbejde med Amager Fælled. Miljøpunktet har bidraget med miljø- og naturfaglig støtte
til Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med at bevare
Amager Fælled, og vi har i løbet af 2019 skrevet flere
høringssvar vedrørende Amager Fælled.

Guidede ture
Miljøpunkt Amager samarbejdede med lokale foreninger og institutioner som DN København, Københavns Kogræsserlaug, Amager Fælledens Venner,
Amager Vest Lokaludvalg, Max Honning og som noget
nyt med Kofoeds Skole, Idrætsprojektet. Over 1000
børn og voksne lagde vejen forbi til Fælledens dag.
Arrangementet har opfyldt målet om at skabe fokus
på Amager Fælled som et unikt naturareal.

Formålet med ’Guidede ture’ har været at skabe fællesskabsdannelse om Amager Fælleds kvaliteter samt
oplysning om fremtidsperspektiver. I den forbindelse
havde Miljøpunkt Amager arrangeret tre guidede ture
med fokus på spiselige planter på Amager Fælled og
dermed opfyldt succeskriteriet.

Fælledens Dag
Formålet med ´Fælledens dag’ er at skabe fokus på
Amager Fælled som et unikt naturareal.
Fælledens Dag
For tredje år i træk holdt Miljøpunkt Amager Fælledens Dag den 8. september i forbindelse med den
årlige landsdækkende Naturens Dag. Temaet for
2019 var ’Mærk naturen’. Programmet bød på 20
aktiviteter, heriblandt guidede ture om henholdsvis
spiselige planter og til Lærkesletten, workshops for
de små med Danmarks Naturfedningsforenings (DN)
naturdetektiver, mulighed for at slå med le og hilse
på køerne, udstilling om fælledens natur, historie og
fremtid. Højdepunktet var naturjagt med Morten DD
og Vicky Knudsen fra TV2 serien ”1 døgn, 2 hold, 3
dyr”.

Blomsterkort-workshop, Amager Fælled
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Sanketure
Den 14. maj holdt miljøpunktet en guidet tur på Amager Fælled med forfatter og urteguide Julie Swane. På
turen viste Julie Swane eksempler på alle de spiselige
planter, som man kan finde ude på Amager Fælled.
Der var stor interessere for arrangementet og for miljøpunktets arbejde blandt de deltagende. Der var plads
til 30 deltagere. På mindre end en halv dag blev turen
fuldt booket.
Til Fælledes Dag blev der holdt to guidede ture i
samarbejde med Spiselige planter på Amager Fælled
ved Jann Kuusisaari med særligt fokus på fælledens
forskellige planter herunder spise- og nytteplanter.
Interessenten var som sædvanligt stor og der var i alt
godt 40 deltagere, som fik en guidet tur med intro til
spiselige planter på Amager Fælled. Derudover blev
der uddelt materiale om spiselige planter på Amager.

Guidet tur om spiselige planter, Amager Fælled

32

Aktiviteter og
mindre
projekter

33

Aktiviteter og mindre
projekter
Filmaften: ‘Shirley & Hinda - oprørske oldemødre’
Den 7. februar viste vi filmen ’Shirley og Hinda – oprørske oldemødre’ sammen med Filmklubben Nicholson fra Kvarterhuset. Filmen handlede om to kvinder
over 85 år, som stiller spørgsmålstegn ved om det
amerikanske samfund skal have kontinuerlig vækst,
når vi i forvejen bruger flere ressourcer end Jorden kan
nå at genere. Dokumentaren blev sat i perspektiv til
Amager Klima- og Demokratifestival, samt den civile
opmærksomhed der er på klimaudfordringerne lige
nu. Derfor havde vi også inviteret Bedsteforældrenes
Klimaaktion til at holde et kort oplæg. Bedsteforældrenes Klimaaktion er en samling af ældre borgere,
der sætter fokus på klimasagen. Der var 25 gæster til
arrangementet.
Transportnetværk Amager
Den 28. august var der møde i Transportnetværk Amager. Der var oplæg om supercykelstierne fra Københavns Kommune, Nordea fortalte om test af elcykler
og speed pedelecs som en del af ’Moving People´, og
Bicycle Innovation Lab fortalte om cykelbiblioteket.
Transportnetværket besluttede at brede emneområdet ud for netværket, så det drejer som mere om
bæredygtighed og klima, og ikke kun transport. Og det
blev derfor også besluttet at ændre navnet til ’Klimanetværk Amager’. Miljøpunkt Amager planlægger og
faciliterer de to årlige møder, som holdes på skift hos
de deltagende virksomheder. Der var otte der deltog til
mødet.
Oplæg om cykelpitstop til seminar om
cykelkampagner i Jelling
Miljøpunkt Amager delte vores erfaringer med at holde cykelpitstop til en seminardag om cykelkampagner
GoGreen Guide
De fire miljøpunkter har bidraget med en fælles tekst
og fotos til den nyeste version af GoGreen Guiden ’Her

handler du bæredygtigt’. Det er en guide til hvor du
handler bæredygtigt i København og Frederiksberg.
Guiden kan hentes hos miljøpunktet eller downloades
fra nettet som app. Derudover deltager centerleder til
netværksmøderne i GoGreen.
Vejledning om private fællesveje
Miljøpunkt Amager deltog i opdateringen af håndbogen ’Vejledningen om private fællesveje’ fra 2015.
Der er blevet udarbejdet et opdateringsark til vejledningen, så teksten er tidssvarende. Opdateringsarket
blev udarbejdet i et samspil mellem syv lokaludvalg og
kommunen og skrevet af en medarbejder hos Miljøpunkt Amager. Vi planlægger at bruge vejledningen
i vores arbejde i 2020 i forhold til at sætte fokus på
mulighederne for lokale samarbejder om fx klimatilpasning.
Puljeaften
Den 9. oktober deltog Miljøpunkt Amager til puljeaften hos Amager Vest Lokaludvalg. Formålet med
aftenen var at oplyse om bydelspuljen og sætte fokus
på, hvordan Frivilligcenter Amager og Miljøpunkt
Amager kan støtte lokale projekter og foreninger. Der
deltog 17 borgere og miljøpunktet var i dialog med fire
projekter, der var interesserede i at samarbejde med
Miljøpunkt Amager. Det var et vellykket arrangement.
Miljøpunktet uddelte også Københavns Kommunes
folder om bæredygtige arrangementer til deltagerne.
C40
København var vært for C40 borgmestertopmøde
fra den 9. - 12. oktober under overskriften ’Live like
tomorrow’. Miljøpunkt Amager havde budt ind med tre
aktiviteter som fremgik at det internationale program for ’side events’. Miljøpunktet havde åbent hus i
Bicycle Innovation Lab den 10. oktober, sy-workshop
i Kvarterhuset den 11. oktober (kulturnatten), og et
samarbejdsprojekt med Miljøpunkt Indre by & Christi

anshavn og Miljøpunkt Østerbro om Plastikpose-frit
København på Regnbuepladsen. Det var rigtig fint at
deltage med de andre miljøpunkter inde ved Rådhuset.
Teltet var godt besøgt på trods af regnvejret. Det var
dog ikke muligt at lave stempel-workshop pga. fugtige
poser. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager
Olsen fik overrakt en stofpose på Rådhuset. Foto blev
delt på LinkedIn hvor 817 personer har set det og 43
likes.
Orienterings- og debatmøde om brændeovnsmøde
og luftforurening
Den 30. oktober blev der holdt et debat- og orienteringsmøde om brændeovne og luftforurening for
borgere. Formålet med borgermødet var at udbrede
viden og forståelse omkring problemerne med brændeovnsfyring, diskutere hvor stort problemet er samt
give inspiration til hvad man kan gøre ved problemet.
Debatpaneldeltagerne kom fra Det Økologiske Råd,
Copenhagen Solutions Lab, Skorstensfejerlaugets
Miljøudvalg, Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening, repræsentant for forbrugeradfærd
(konsulentfirmaet bro), repræsentant for luftrensning gennem filterteknik (Proces Sander ApS). Living
Flames A/S, der skulle repræsentere alternativer til
brændeovne, blev desværre nødt til at aflyse på dagen
på grund af sygdom. Der deltog 35 til debatmødet og
der var stor spørgelyst blandt de fremmødte.
Efterfølgende blev der lavet en omtale af brændeovnsmødet med hovedpointerne og de gode råd. Omtalen
er sendt ud via nyhedsmail og Ama’ røsten, er tilgængelig på vores hjemmeside og delt med Amager Øst og
Amager Vest Lokaludvalg.
Trafikforum
Miljøpunkt Amager er blevet inviteret ind i ’Forum for
klima, trængsel og sundhed’ sammen med de andre
miljøpunkter, LetsGo, IDA, Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd), By- og pendler34

cykelfonden og Cyklistforbundet. Det er forummets
målsætning at understøtte en stærk grøn mobilitetsdagsorden i København, hvilket gøres gennem fælles
formulering af visioner, konkrete tiltag samt koordineret politisk arbejde. Der blev i forbindelse med KP19
indsendt et høringssvar som har afstedkommet en
række ændringer i KP19 mod en mere grøn mobilitet.
Samarbejde med Copenhagen Solutions Lab (CSL)
og Gehl
Miljøpunkt Amager blev kontaktet af Copenhagen
Solutions Lab i forhold til et samarbejdsprojekt, efter
at centerlederen under C40 skrev, at miljøpunktet var
interesseret i at samarbejde. Gehl Architects har fået
midler til et mindre testprojekt, hvor Amager og Indre
by er udvalgt som testområder. Projektet startede
december 2019 og slutter primo 2020.
På Amager blev der udvalgt en række lokaliteter inden
for afgrænsningen af Områdefornyelsen Sundby, hvor
Gehl Architects foretog fodgængertællinger og registrerede ophold af mennesker. Fokus var på Englandsparken i Amager Vest og omkring Sundbyøster
plads, Smyrnavej, Amagerbrogade, Grækenlandsvej og
Kirkegårdsvej i Amager Øst.
Udlån af ladcykel
Miljøpunkt Amager har gennem hele 2019 udlånt en
ladcykel. Det er blevet til 53 udlån i løbet af året.

Debatmødet om luftforurening ogbrændeovne,
Bibliotekshuset Rodosvej
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Høringssvar
Miljøpunkt Amager har i 2019 understøttet lokaludvalgene med input til en række høringssvar samt selv bidraget med høringsvar på relevante områder.

Aktivitet
Spildevandsplanen 2018
Forebyggelse af affald ved
minimering af engangsplast
fra arrangementer
Fingerplan 2019

Dato
28. februar

Indsatsområde
Grønne byrum, Aktiviteter
og mindre projekter

1. marts

Affald og cirkulær økonomi

20. marts

Havnetunnel, Amager Fælled, Cykelfællesskaber

Udviklingsplan for
Sundbyvesterpark

24. juni

Grønne byrum

Grøn frivillighed i København

14. maj

Grønne byrum

1. oktober

Amager Fælled

Ændret og udvidet fredning
på Amager
Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar
Byudvikling af Vejlands
Kvarter på Amager Fælled.
Afgrænsning af
miljøkonsekvensrapport

22. oktober

20 December

Havnetunnel, Amager
Fælled, Grønne byrum,
Cykelfællesskaber, Affald og
cirkulær økonomi, Aktiviteter og mindre projekter
Amager Fælled
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Organisation
Bestyrelsen for Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster
Lasse Rossen, formand (Agendaforeningen)
Eva Damgaard, næstformand (Agendaforeningen)
Jes König (Amager Erhvervsråd)
Gorm Gunnarsen (Københavns Kommune)
Martin Einfeldt (Sundby Lokalråd)
Ansatte i Miljøpunkt Amager 2019
Dorte Grastrup-Hansen, Centerleder
Hodan Osman, Projektleder
Lise Nygaard Arre, Projektleder
Maja F. Guldager, Projektleder
Lotte Angelica Kristensen, Studentermedhjælper (indtil 31. januar)
Maja Holmegaard, Studentermedhjælper (1. februar - 30. november)
Joe Storm, Cykelkonsulent
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