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Indledning
I denne årsberetning kan du læse om de projekter og aktiviteter Miljøpunkt Amager har gennemført i 2020. Beretningen er
en opsamling af hvordan målsætningerne beskrevet i to-årsplanen for 2020-2021 er opfyldt samt en beskrivelse af de
konkrete projekter og aktiviteter.
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 2020, er derfor
resultatet af et positivt og fremadrettet samarbejde mellem
Miljøpunkt Amager og lokaludvalgene. Miljøpunktet understøtter arbejdet i lokaludvalgene på miljøområdet og giver
input til lokaludvalgene i sager hvor Miljøpunkt Amager har
særlig viden og kompetencer.

Kjole lavet af genbrugsmaterialer fra
GoGreen butikkerne på Amager,
Temaugen ’Bæredygtig hverdag’ i
Kvarterhuset

Miljøpunkt Amagers mål i 2020
To-årsplanen for Miljøpunkt Amagers arbejde i 2020-2021 var
en ambitiøs plan med en målsætning om at skulle motivere til
aktiv deltagelse for udviklingen mod en bæredygtig udvikling
samt forstærke handlemulighederne. Handlemulighederne
skulle styrkes blandt andet gennem opbygning af netværk og
formidling af relevant viden.
For at indfri disse mål har Miljøpunkt Amager i 2020 haft fire
indsatsområder, hvor størstedelen af Miljøpunkt Amagers
aktiviteter falder inden for:
•
•
•
•

(By)natur
Grøn transport
Bæredygtig hverdag
Fra affald til ressource

2020 har været præget af COVID-19 situationen. Nedlukningen af samfundet og forsamlingsforbuddet har betydet, at
Miljøpunkt Amager har måtte omlægge og gentænke projekter
og aktiviteter for at sikre at målsætningerne for årsplan 2020
blev gennemført. Til de fleste arrangementer blev der indført
tilmeldinger samt begrænset antal deltagere og nogle arrangeOmdrejningspunktet for Miljøpunkt Amagers arbejde er at
menter blev holdt online. På den måde lykkedes det at opfylde
understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hos
alle årets succeskriterier på nær Amager Klima- og demokramiljøpunktet er alle indsatser relateret til verdensmålene
tifestival. Miljøpunktets arrangementer er populære og ofte
og Miljøpunkt Amager ser arbejdet med at understøtte verfuldt bookede. Flere aktiviteter i 2020 har på trods af situatiodensmålene og udbrede kendskabet til dem som en vigtig
nen skabt stor opmærksomhed og dermed gjort det muligt at
opgave for miljøpunktet. Københavns Kommune vedtog i
synliggøre miljøproblematikker og inspirere til handlemulig2017 en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene og
heder for en mere bæredygtig udvikling.
Miljøpunkt Amager viser gennem sit arbejde, hvordan verMiljøpunktets aktiviteter og projekter samt de guides vi har
densmålene kan realiseres i praksis på lokalt plan. I slutningen uddelt, har været handlingsanvisende, så de kan bidrage til
af 2020 er miljøpunktet gået et skridt videre i arbejdet med
at folk ændrer adfærd. De konkrete mål og succeskriterier og
verdensmålene og kigger på, hvordan miljøpunktet helt konaktiviteter er beskrevet i det følgende.
kret kan være med til bidrage til at nå målene og støtte op om
Københavns Kommune
handlingsplan for verdensmålene. Dette arbejdes der videre
med i 2021 og resultatet vil fremgå af den næste to-årsplan
2022-2023.
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Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Bytteskab i
Kvarterhuset

Hele året

Fra affald til ressource

Tour de France

Marts - juni

Grøn transport

Plastikpose-frit
Amager

Hele året

Fra affald til ressource

Workshop i
Elektronikværkstedet

7. marts

Fra affald til ressource

Trafikforum

Hele året

Grøn tranport/
Mindre projekter

Byttemarked i Kulturhuset
Islands Brygge

8. marts

Fra affald til ressource

Online-kampagne ’Mad uden
spild’

Januar

Bæredygtig hverdag

Amager Klima- og
demokrati Festival

24. maj - aflyst

Bæredygtig hverdag

Workshop i
Elektronikværkstedet

11. januar

Fra affald til ressource

GoGreen Amager

27. maj

Mindre projekter

Workshop om luftforurening i
Sundby Områdefornyelse

23. januar

Grøn transport/
Mindre projekter

Kommunikationskampagne
om Miljøpunkt Amager

Uge 24

Mindre projekter

GoGreen Amager

30. januar

Mindre projekter

Forløb om alternativ genbrugsstation i Urbanplanen

Juni - december

Fra affald til ressource

Bæredygtighedskort over
Amager

Februar

Bæredygtig hverdag

Workshop i
Elektronikværkstedet

6. juni

Fra affald til ressource

Workshop i
Elektronikværkstedet

1. februar

Fra affald til ressource

Børnecykelevent på
Cykellegepladsen

11. juni

Grøn transport

Forløb ’Spis bæredygtigt’ på
Højdevangen Skolen

Uge 8 - 9

Bæredygtig hverdag

Guidet tur til klimavej

16. juni

(By)natur

Tre upcyclingsyworkshops

Februar - april

Fra affald til ressource

Klimanetværk Amager

18. juni

Mindre projekter

Vandre- og cykelruter

Februar - april

Grøn transport

Guidet tur om vild mad

20. juni

(By)natur
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Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Workshop i
Elektronikværkstedet

4. juli

Fra affald til ressource

Workshop i
Elektronikværkstedet

5. september

Fra affald til ressource

Opstartsevent for Den mobile
aktionsskole for bynatur

31. juli

(By)natur

Cykelworkshop på
Kalvebod Fælled Skole

8. september

Grøn transport

Workshop i
Elektronikværkstedet

1. august

Fra affald til ressource

Konference om trafikøer

14. september

Grøn transport

FerieCamp

3. - 7. august

Bæredygtig hverdag

Den mobile byttestation

17. september - 2. november

Fra affald til ressource

Cykelpitstop Ørestad

21. august

Grøn transport

Rundvisning på
plastsorteringsanlægget på
ARC

24. september - aflyst

Fra affald til ressource

Cykelpitstop Sundbyøster
Plads

21. august

Grøn transport

Oplæg hos Sundbyernes
Grundejerfælleskab

28. september - aflyst

(By)natur

Undervisningsforløb om
madspild, affald og natur

Uge 39

Bæredygtig hverdag

Miniseminar: Amager cykler

30. september - aflyst

Grøn transport

WPI-studerende Clean Air Amager

6. august - 22. oktober

Grøn transport

Workshop i
Elektronikværkstedet

3. oktober

Fra affald til ressource

GoGreen Amager

4. september

Mindre projekter

FerieCamp

12. - 16. oktober

Bæredygtig hverdag

Holdbart Festival

10. september - aflyst

Grøn transport

Workshop grøn gavl
Bibliotekshuset

22. oktober

(By)natur

Kulturhavn Festival

12. september - aflyst

(By)natur

Udstilling i Kvarterhuset
’Bæredygtig hverdag’

4. - 30. oktober

Bæredygtig hverdag

Fælledens Dag

13. september - aflyst
Flyttet til 25. oktober og
24. november

(By)natur

Skrot og Tuti skraldeshow

24. oktober

Fra affald til ressource
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Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Sanketur og vild
efterårsmiddag

25. oktober

(By)natur

Grønne Bæredygtige Fællesskaber i Hørgården

3. november

(By)natur

ReDesign-workshop med
WAIR

26. oktober

Bæredygtig hverdag/
Fra affald til ressource

Rundvisning på
plastsorteringsanlægget på
ARC

5. november - aflyst

Fra affald til ressource

Plastikpose-frit Amager
workshop

27. oktober

Bæredygtig hverdag/
Fra affald til ressource

Temamøde om
luftforurening

10. november

Grøn transport

Foredrag om tang

27. oktober

Bæredygtig hverdag

Foredrag om grønne
mødesteder

11. november

(By)natur

Vandretur på Amager
Fælled

27. oktober - aflyst
Flyttet til den 24. november

(By)natur

GoGreen Amager

12. november

Mindre projekter

Foredrag Lev for det halve

28. oktober

Bæredygtig hverdag

Vandretur på Amager
Fælled

24. november

(By)natur

Inspiration til mindre
madspild

28. oktober

Bæredygtig hverdag

Foredrag om kemifri
hverdag

1. december

Bæredygtig hverdag

Genbrugsworkshop for børn

29. august

Bæredygtig hverdag/
Fra affald til ressource

Vinterklargøring af cykler

3. december

Grøn transport

Foredrag Kemi i
hverdagen

30. oktober - aflyst
Flyttet til 1. december

Bæredygtig hverdag

Workshop om ’Dome of Life’

3. december

(By)natur

Elektronik-workshop i
Makerspace

31. oktober

Fra affald til ressource

Elektronik workshop i
Makerspace

5. december - aflyst

Fra affald til ressource

Workshop med Paint it
Forward

31. oktober

Fra affald til ressource

Thrive Zone Amager

November - december

Grøn transport
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(By)natur
Med indsatsområdet (By)natur har Miljøpunkt Amager haft til formål at inspirere til at gøre byens rum grønnere og mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer. Der har været et særligt fokus på Amagers unikke naturarealer på Amager Fælled. Samtidig har miljøpunktet med sine indsatser understøttet Københavns
Kommunes visioner for et grønnere København.

Mål og succeskriterier
Prioriteret projekt

Mål

Succeskriterier

Klimatilpasning

Inspirere folk til
at gå i gang selv
og sætte fokus på
’Vejledning om
private fællesveje’

To årlige faglige
Amager Øst
oplæg/guidede ture Amager Vest

Sætte fokus på
naturkvaliteterne
i byen

To årlige ture/
arrangementer

Grønne tage,
facader og lokale grønne
byrum

Inspirere og opfordre flere til at
integrere grønne
løsninger

To årlige faglige
Amager Øst
oplæg/guidede ture Amager Vest

Amager Fælled

Udbrede kendskab
til Amager Fælled
og dens unikke
natur

Holde Fælledens
Dag og to guidede
ture på Amager
Fælled/Kalvebod
Fælled

Vild Amager

Bydel

Uddele vejledning
Amager Øst
Amager Vest

Dele en guide

Dele en guide

Dele en guide

Amager Vest

Kommentarer

Målet opfyldt.
Guidet tur til klimavej
Foredrag om grønne mødesteder.
Uddeling og promovering af vejledning og
guide.
Målet opfyldt.
Guidet tur om vild mad på Femøren.
Efterårsvandring på Amager Fælled.
Guide om vild mad/planter og en guide om
mad i sæson delt.
Målet opfyldt.
Workshop grøn gavl og grønne mødesteder.
Workshop om bynatur i samarbejde med
Naturpartnerskab Prags Boulevard.
Uddeling af guide om grønne mødesteder.
Målet delvist opfyldt.
Fælledens Dag blev aflyst, men aktiviteterne flyttet.
Efterårsvandring på Amager Fælled.
Sanketur og vild efterårsmiddag.
Guide om vilde planter på Amager og en
guide om mad i sæson delt.

7

Leverancer
Guidet tur til klimavej
Den 16. juni holdt Miljøpunkt Amager en guidet tur
til Prøvestens Allé, hvor grundejerforeningen har
renoveret vejen med grønne klimatilpasningsløsninger. En medarbejder fra klimatilpasningsteamet
i Københavns Kommune fortalte om skybrudsplanerne for Amager og hvilke tiltag man selv kan gøre
i forhold til at tilpasse byen til hverdagsregn og
skybrud, og en lokal beboer
fortalte om grundejerforeningens projekt og proces.
’Vejledning om private fællesveje’ blev uddelt og
efter arrangementet sendte Miljøpunkt Amager en
række links med guides til, hvordan deltagerne selv
kan igangsætte et klimatilpasningsprojekt.
Guidet tur om vild mad
Der var en guidet tur med Johannes Ruggard fra Die
wilde Möhre om vilde spiselige planter på Femøren
lørdag den 20. juni. På turen gav han tips til hvordan man bruger og tilbereder de vilde rødder i køkkenet. Til sidst blev der lavet matcha-te af udvalgte
vilde urter.
Opstartsevent på Prags Boulevard
Den 31. juli deltog Miljøpunkt Amager i kick-offarrangementet for Den mobile aktionsskole for
bynatur. Temaet var græs og arrangementet var en
del af et samarbejde, der er startet omkring naturen
på Prags Boulevard. Til eventet uddelte miljøpunktet det nye cykelkort over Amager samt Go Green
kortet over lokale bæredygtige butikker. Derudover
var der en audiowalk, græsser til uddeling, samt
snacks og drikke med græs.

Sanketur og vild tur om vild efterårsmiddag på Amager Fælled
Foto: Jakob Jakobsen
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Kulturhavn Festival
Miljøpunkt Amager skulle have deltaget i Kulturhavn
Festivalen ved Slusen lørdag den 12. september med
fokus på den spiselige bynatur. Kulturhavn Festival
blev aflyst i ugen op til på grund af øgede coronarestriktioner.
Fælledens Dag
Fælledens Dag skulle have været holdt den 13. september i anledningen af den landsdækkende Naturens
dag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening København og andre lokale aktører. Arrangementet blev aflyst i sidste øjeblik på grund af corona-restriktioner. De aktiviteter Miljøpunkt Amager
skulle have været holdt på Fælledens Dag blev rykket
til den 25. oktober og den 24. november.
Grøn gavl ved Bibliotekshuset
Den 22. oktober holdt Miljøpunkt Amager en praktisk
planteworkshop ved Bibliotekshuset. Her blev der
plantet klatreplanter op ad Bibliotekshusets facade.
Workshoppen blev holdt i samarbejde med Bibliotekshuset, Planteklubben på Amager og Områdefornyelsen
Sundby og var den første del af et temaforløb om grønne mødesteder. Der er blevet udgivet en guide som
også ligger online på Områdefornyelsens temaside
om grønne mødesteder samt på Miljøpunkt Amagers
hjemmeside. Guiden beskriver, hvordan man kommer
i gang med at skabe et grønt mødested og hvordan
man kan bruge planter inspireret af Amager Fælled og
Amager Strand.
Sanketur og vild efterårsmiddag
Den 25. oktober holdt Miljøpunkt Amager ‘Sanketur
og vild efterårsmiddag’ med kok Esben Grundtvig fra
Rødder og Johannes Ruggaard fra Die wilde Möhre.
Det skulle oprindeligt have været holdt på Fælledens
Dag, som blev aflyst på grund af corona-restriktioner.
Arrangementeblev delvis støttet af Vores Natur (Friluftsrådet) og holdt på bålpladsen på Fælleden.

Foredrag om grønne mødesteder
Bygartner Anne Tange holdt den 11. november foredrag om hvordan man kan lave grønne mødesteder
og hvordan man planter op ad facaden. Det foregik
i Bibliotekshuset og var anden del af temaforløbet
om grønne mødesteder arrangeret i samarbejde med
Bibliotekshuset, Planteklubben på Amager og Områdefornyelsen Sundby. Foredraget blev optaget på video
og kan ses på Områdefornyelsen Sundbys temaside om
grønne mødesteder.
Efterårsvandring på Amager Fælled
Den 24. november gennemførte miljøpunket en guidet
gåtur med Jann Kuusisaari med fokus på de vilde og
forvildede spiselige planter, der findes på Fælleden. På
turen blev der snakket om Amager Fælleds mangfoldige landskab, om forskellen på en park og et bynaturområde, og om hvorfor det er vigtigt, at vi har plads til
naturen i byen. Turen var oprindelig planlagt den 24.
oktober, men måtte udskydes på grund af forsamlingsforbuddet.

ning af drivhuset ’Dome of life’ samt forslag til aktiviteterne. Øvrige deltagere var fra Øresundskollegiet,
Kvarterhuset og lokale beboere.
Lånehaver
I løbet af 2020 har fem af plantekasserne fra ’Lånehaverne’ været lånt ud til Cobra Cph, en gårdbutik og
eventcafé i Ørestad Syd. De to sidste plantekasser har
stået udenfor Elektronikværkstedet ved Pelican Self
Storage. De store ’parkeringshaver’ står fortsat hos
TinkerTank og Kvarterhuset.
Eksisterende grønne byrum/haver
Miljøpunkt Amager har forsat hjulpet med at understøtte eksisterende byhaver og har blandt andet
bistået med administrativt arbejde og synliggørelse af
byhavernes aktiviteter. I 2020 har miljøpunktet også
været revisor for Amager Urbane Haver, som i foråret
2020 etablerede en ny byhave på et tomt byggefelt ved
Hannemans Allé.

Grønne Bæredygtige Fællesskaber
i Hørgården
Miljøpunktet var den 3. november inviteret til at være
med i en følgegruppe for et nyt projekt, som skal
udvikle og afprøve socialgastronomiske metoder til at
engagere beboere i sociale fællesskaber og opbygge
kompetencer indenfor klimavenlig mad, madspild og
haver. Projektet løber fra september 2020 til januar
2024 og er støttet af Velux Fonden. Projektets tovholder er Københavns Professionshøjskole og de studerende laver løbende aktiviteter for målgruppen. De
lave de blandt andet en mad-workshop på FerieCampen i august.
Workshop om Dome of Life
Miljøpunktet deltog i en workshop med Naturpartnerskab Prags Boulevard torsdag den 3. december.
På CAREs parkeringsplads bliver der etableret et nyt
mødested for bynatur og bæredygtighed. Deltagerne
på workshoppen bidrog med ideer til design og indret9

Grøn transport
Under indsatsområdet ‘Grøn transport’ har Miljøpunkt Amager haft til formål at understøtte kommunens målsætninger om at fremme bæredygtige transportformer, da
det indvirker positivt på luftkvaliteten i byen. Miljøpunktet har specielt haft fokus på at inspirere til at tage cyklen så ofte som muligt, bruge cyklen til længere distancer,
støtte op om eksisterende cykelfællesskaber samt være opmærksom på hvordan byudviklingen på Amager vil påvirke miljøtilstanden på Amager. Bedre luftkvalitet har
også haft et større fokus og er noget miljøpunktet arbejder videre med i 2021.

Mål og succeskriterier
Prioriteret projekt

Mål

Succeskriterier

Bydel

Kommentarer

Ren luft

Undersøge og få
viden om
luftforurening på
Amager

Et fælles fagligt
arrangement hvert
år

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Temamøde om luftforurening.
WPI-projekt Clean Air Amager.
Workshop med Gehl, Copenhagen Solutions
Lab og Områdefornyelsen Sundby.
Thrive Zone Amager projekt.

Transport i byen

Inspirere til andre
former for mindre
klimabelastende
transport

Et årligt fagligt
arrangement fx
oplæg eller event
(skiftevis)

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Oplæg om transport under Temamøde om
luftforurening.
Konference om trafikøer.
Deltagelse i Holdbart festival (aflyst).

Cykling for børn

Understøtte og sætte fokus på eksisterende kampagner,
der opfordrer børn
til at cykle

To workshops årligt

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Workshop på cykellegepladsen.
Cykelworkshop på Kalvebod Fælled Skole.
Guide om sikkerhed i trafikken og et cykelkort over Amager delt.

Kør længere på cykel

Inspirere flere til
at vælge cyklen til
længere afstande

Holde et årligt
arrangement om
pendlercykler og
speed pedelecs
(skiftevis)

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Cykeludstilling af pendlercykler under Temamødet om luftforurening.
Miniseminar Amager Cykler (aflyst).
Cykelworkshop i Bicycle Innovation Lab.

Cykeløen Amager

Styrke cykelkulturen To cykelpitstop
årligt
Opmuntre og inspirere til at cykle

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Cykelpitstop i Ørestad.
Cykelpitstop ved Sundbyøster Plads.
Cykelkort delt.

Dele en guide
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Leverancer
Workshop om luftkvalitet på Amager
Miljøpunkt Amager, repræsentanter fra Amager Øst
Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg samt Områdefornyelsen Sundby var inviteret til workshop om
resultaterne fra et luftkvalitetsprojekt på Amager hos
Gehl sammen med Copenhagen Solutions Lab torsdag
den 23. januar.
Vandre- og cykelruter
Miljøpunkt Amager var i løbet af februar til april i dialog med Københavns Kommune angående udvikling af
oplevelsesruter på Amager, både i form af gå- og cykelruter. Miljøpunktets input har i særlig grad fokuseret
på de mange spændende og forskelligartede former
for bynatur der findes på Amager. Kort over cykelruter
blev klar i løbet af foråret og den ene af de to vandreruter blev præsenteret før sommerferien. Samarbejdet
er kommet i stand på baggrund af centerlederens interessetilkendegivelse på et GoGreen netværksmøde.
Tour de France
I 2021 er København værtsby for indledningen til
Tour de France, hvor der var planlagt events op til og
under touren. I den anledning blev Miljøpunkt Amager
tilbudt at bidrage. Miljøpunktet deltog i planlægningsmøder med Københavns Kommune i marts og juni. De
efterfølgende møder blev stillet på stand-by på grund
af COVID-19 situationen og Tour de France er udskudt
i 2022.
Børnecykelevent på Cykellegepladsen
Den 11. juni arrangerede Miljøpunkt Amager en
vedligeholdelse-workshop på Cykellegepladsen i samarbejde med Cykellegepladsens Venner. Der blev hyret
en cykelkyndig fra Bicycle Innovation Lab til at forestå
de tekniske justeringer. Miljøpunkt Amager stod for
rengøring af cykler og en gennemgang af sikkerhedsudstyr. Målgruppen var de børn der brugte Cykellegepladsen og deres forældre. Miljøpunkt Mager uddelte

også en guide om sikkerhedsudstyr fra Rådet for Sikker
Trafik under eventet og som optakt på Facebook.
Cykelpitstop i Ørestad
Den 21. august om morgenen holdt Miljøpunkt Amager cykelpitstop ved Byparken i Ørestad. Pitstoppet
blev brugt til at sætte fokus på at køre længere på
cykel og til at reklamere for et arrangement under
navnet ‘Amager cykler’, der skulle have været holdt på
Ørestad Gymnasium den 30. september. Miljøpunkt
Amager holdt cykelpitstoppet samme med Ørestad
Innovation City Copenhagen og bød på gratis cykeltjek
samt økologisk kaffe/the til de forbipasserende.
Cykelpitstop ved Sundbyøster Plads
Om eftermiddagen den 21. august holdt Miljøpunkt
Amager endnu et cykelpitstop. Denne gang ved Sundbyøster Plads. Pitstoppet blev også her brugt til at
sætte fokus på at køre længere på cykel og til at reklamere for pendlerarrangementet under navnet ‘Amager
cykler’, der skulle have været holdt på Ørestad Gymnasium den 30. september. Miljøpunkt Amager bød på
gratis cykeltjek og økologisk is til de forbipasserende.
Clean Air Amager
Det er sjette gang at Miljøpunkt Amager har haft et
hold studerende fra Worcester Polytechnic Institute
(WPI). Miljøpunktet sendte i starten af året projektbeskrivelsen ’Clean Air Amager’ til de studerende fra
WPI. Grundet COVID-19 kom de studerende desværre
ikke til Danmark, så det har været et online-forløb.
Centerleder havde ugentlige skypemøder med de studerende og deres professorer. Projektet startede primo
august og sluttede onsdag den 22. oktober med en
online præsentation for de ansatte i miljøpunktet.
I projektet blev der arbejdet med luftforurening og
hvilke indsatser, der kan minimere den. Der har været
et rigtig godt samarbejde med Kalvebod Fælled Skole.

Der blev lavet en cykelworkshop med eleverne og
luftkvaliteten blev målt en morgen i ’afleveringssituationen’. Derudover har de studerende udarbejdet
to spørgeskemaer, som er sendt ud via miljøpunktets
nyhedsbrev og til forældre i de to første klasser, hvor
data indgår i rapporten. De har også kigget på lufttrafik og forurening fra brændeovne. Den færdige rapport
findes på miljøpunktets hjemmeside.
Cykelworkshop på Kalvebod Fælled Skole
Den 8. september holdt Miljøpunkt Amager en cykelworkshop med elever fra to første klasser fra Kalvebod
Fælled Skole. Klasserne havde som en del af samarbejdet med Miljøpunkt Amager tilmeldt sig cykelkampagnen Alle Børn Cykler (ABC), som forløb fra 7. - 18.
september.
Holdbart festival
Miljøpunkt Amager skulle have deltaget i Holdbart
festival, der blev aflyst på grund af corona. Miljøpunktet havde planlagt en udstilling om e-cargo bikes og
andre former for grøn varetransport til festivalen den
10.-12. september sammen med Bicycle Innovation Lab. Den 10. september havde miljøpunktet også
arrangeret at Copenhagen Solutions Lab skulle komme
og holde et oplæg om luftkvaliteten i København og
fortælle om vores nye samarbejde med Gehl.
Trafikforum
Miljøpunkt Amager har i 2020 fortsat været en del af
Forum for Klima, trængsel og sundhed sammen med
de andre miljøpunkter, LetsGo, IDA, Rådet for Grøn
Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd), By- og
pendlercykelfonden og Cyklistforbundet. Forummets
målsætning er at understøtte en stærk grøn mobilitetsdagsorden i København.
Der er i løbet af 2020 blevet udsendt en fælles kronik om trafikøer, som har været bragt i Berlingske og
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Cityavisen samt online på Altinget. Og omtalt
i The Guardian (web), Politiken (web) samt på
P4. Miljøpunkt Amager holdt møde med cykelgruppen i Amager Vest Lokaludvalg i marts, hvor
idéen om trafikøer blev præsenteret samt talt om
en fælles indsats om cyklisme i og omkring Ørestad. Idéen om trafikøer blev også præsenteret i
arbejdsgrupper i Amager Øst Lokaludvalg i april.
Derudover er der blevet holdt en konference om
trafikøer i september.
Konference om trafikøer
Den 14. september var Miljøpunkt Amager
medarrangør af en konference om trafikøer.
Konferencen blev arrangeret i samarbejde med
medlemmerne i ’Forum for klima, sundhed og
trængsel i København’. Der var meget stor interesse for konferencen og over 150 havde meldt
sig til, men grundet corona-restriktioner måtte
det fysiske deltagerantal begrænses til 50 personer og konferencen kunne streames af alle
andre interesserede. Der deltog journalister fra
P1, Politiken, Altinget og Ingeniøren. Efterfølgende er konferencen blevet omtalt i Politikken
og i P1 Orientering. Forum for klima, sundhed
og trængsel’ har dermed i den grad formået at
sætte trafikøer på dagsordenen. Hele konferencen
og dokumenterne derfra kan findes på Rådet for
Grøn Omstillings hjemmeside.
Amager cykler
Miniseminaret ’Amager cykler’ skulle have været
holdt onsdag den 30. september på Ørestad Gymnasium. Desværre måtte arrangementet aflyses
på grund af corona-restriktionerne samtidig med
at medarbejdere fra de inviterede virksomheder
var hjemsendte.
Arrangementet skulle have været med til at inspirere virksomheder og medarbejdere til at tage
cyklen. Blandt andet ved at fagfolk, virksomheder
samt praktikere skulle fortælle om fordelene ved
at pendle. På programmet var oplægsholdere fra

Cykelworkshop
Kalvebod Fælled Skole
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Cyklistforbundet, Aalborg Universitet, Københavns
Kommune og Sekretariatet for Supercykelstier samt
KMD. Efter oplæggene skulle tidligere professionel
cykelrytter og sportsdirektør Brian Holm have overrakt
præmier til vinderne af Ørestad Cykler til Arbejde.
Afslutningsvis skulle der have været mulighed for at
prøve pendlercykler. ‘Amager cykler’ blev arrangeret i
samarbejde med Ørestad Innovation City Copenhagen.

Vinterklargøring af cykler
I samarbejde med Bicycle Innovation Lab holdt Miljøpunkt Amager den 3. december en
workshop, hvor man kunne komme og gøre sin cykel
vinterklar til at understøtte indsatsen ’Cykling hele
året’. Bicycle Innovation Lab hjalp med at få styr på
cykelplejen og gav gode råd til, hvordan man vedligeholder sin cykel.

Thrive Zone Amager
Miljøpunkt Amager har i efteråret 2020 søgt penge fra
ICLEI Action Fund sammen med Copenhagen Solutions Lab (CSL), Gehl, Backscatter, Studio Profondo,
AU-DCE og Utrecth University til et luftforureningsprojekt under navnet ’Thrive Zone Amager’. Projektet
bygger videre på det samarbejde, der havde været med
CSL og Gehl ved årsskiftet. Projektet skal munde ud
i to demonstrationsområder – et ved Islands Brygge Metro og et i Ørestad City. Det skal undersøges
hvordan man kan lave guidelines til design af urbane
byrum, der beskytter borgerne mod skadelig luftforurening. Projektet fik bevilliget midler og opstartsfasen gik i gang i november.

Udlån af ladcykel
Miljøpunkt Amager har i 2020 udlånt vores
ladcykel 44 gange.

  

Temamøde om luftforurening
Den 10. november faciliterede Miljøpunkt Amager et
temamøde om luftforurening i byen. Mødet bestod af
tre oplæg. Et online-oplæg fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen, som
fortalte om København Kommunes nye initiativ med
luftmålestationer, deres nye hjemmeside ’Er luften
sund’ samt kampagnen ’Ren luft redder liv’ med anbefalinger til københavnerne. Jeff Risom fra Gehl fortalte
om sammenhænge mellem byrum, byliv og byluft.
Malene Freudendal-Petersen fra Aalborg Universitet
fortalte om transportvaner og hvordan vi kan blive
endnu bedre til at tage cyklen frem for bilen. Bicycle
Innovation Lab havde opstillet pendlercykler i lokalet
til inspiration og var til rådighed for spørgsmål vedrørerende pendlercykler. Temamødet erstattde miljøpunktet bidrag til Holdbart Festival og ’Amager cykler’.
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Bæredygtig hverdag
Med indsatsområdet ’Bæredygtig hverdag’ har Miljøpunkt Amagers mål været at øge borgernes bevidsthed om bæredygtighed i hverdagen og oplyse om hvilke
handlemuligheder der findes, og gøre det lettere at træffe de bæredygtige valg.

Mål og succeskriterier
Prioriteret projekt

Mål

Succeskriterier

Bydel

Kommentarer

Fornemmelse for mad

Øge kendskabet til klimaaftrykket fra forbrug
af mad og hvordan man
undgår madspild

En skoleklasse i begge
bydele årligt

Amager Vest

Mål delvist opfyldt.
Skoleundervisning for tre klasser i vest og ikke
en i hver bydel.

Klimabevidst hverdag

Inspirere til hvordan man
kan mindske sit klimaaftryk i
hverdagen og forbruge
med omtanke

En årlig aktivitet (skiftevis)

Amager Øst

Mål opfyldt.
Udstilling under temaugen ’Bæredygtig hverdag’
Foredrag om at mindske sit forbrug.
Madguide delt.
Online temaforløb om bæredygtighed.

Oplyse om konsekvenser
for miljø og sundhed ved
brug af kemi i hverdagen

Et årlig arrangement på
en skole/kollegie/
barselscafe (skiftevis)

Amager Øst

Mål opfyldt.
Foredrag om kemi i hverdagen.
Flyer uddelt.

Kemifri hverdag

Dele en guide

Dele en guide
Amager Klima- og
demokratifestival

Koble klimaindsatser og
politik til et lokalt niveau

Deltagelse i Amager
Klima- og demokratifestival med et fagligt oplæg/
workshop

Amager Øst
Amager Vest

Mål ikke opfyldt.
Indhold planlagt til den 24. maj og den 15.
august (begge aflyst).

Spis bæredygtigt

Øge kendskabet til klimaaftrykket fra forbrug af
mad.

En årlig aktivitet (skiftevis)

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Skoleforløb med Højdevangs skolen.
Udeundervisning om mad og affald.
Inspiration til at undgå madspild.
Online madspildskampagne.

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
FerieCamp i uge 32.
FerieCamp i uge 42.
Genbrugsworkshop for børn.

Inspirere til lokal produktion
Miljøindsats i
børnehøjde

Engagere børn og unge i
at tage hånd om miljøet

Dele en guide

En årlig aktivitet (skiftevis)
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Leverancer
Mad uden spild
I januar kørte Miljøpunkt Amager en online kampagne
med fokus på mad uden spild. Kommunens forløb ’Mad
uden spild’, hvor borgerne undervises i at nedbringe
deres madspild blev delt. Desuden blev guiden ’Kan
det stadig spises’ delt. Materialet blev også delt i miljøpunktets nyhedsbrev og online igen i maj/juni.
Bæredytighedskort over Amager
Miljøpunktet har registeret og samlet Amagers forskellige bæredygtige initiativer på et kort, som blev
lancereret i februar. Kortet opdateres løbende i takt
med at der kommer flere (eller færre) tiltag. Kortet
ligger på vores hjemmeside og er blevet delt med
lokaludvalgene samt på miljøpunktets Facebook-side,
hvor folk blev opfordret til at komme med input, hvis
de kender til flere steder, der skal med på kortet.
Spis bæredygtigt
Med fokus på emnet ’Spis bæredygtigt’ deltog
miljøpunktet i et to ugers-forløb for 7. klasse eleverne på Højdevangens skole. I løbet af ugerne
lærte de blandt andet om spiselige insekter, at dyrke melorme og grøntsager. Forløbet foregik i samarbde med klassernes madkundskabslærer samt Byggeren
og Bondegården i Remiseparken.
Amager Klima-og demokratifestival
Amager Klima- og demokratifestival var planlagt
til den 24. maj. På grund af corona blev den i første
omgang udskudt til 15. august for derefter at blive
aflyst. Der arbejdes på at holde en festival i 2021.
FerieCamp i august
I uge 32 var Miljøpunkt Amager vært for FerieCamp
i Urbanplanen på den bemandede byggelegeplads i
Remisparken. Der var fin deltagelse og afvikling af
aktiviteter trods corona. Sommerens program bød på
naturkrea- workshops med Clorofille samt sportsakti-

viteter med Rugbyklubben Speed Ungdom og Capoeira
Senzala. Knap 200 børn deltog i løbet af ugen. Desuden blev der lavet en video af Partenerskabet, der
blev estimeret til at nå ud til over 1000 lokale børn.

skudsvarer. Undervisningen forløb henover seks dage,
hvor klasserne havde teori, virksomhedsbesøg og madlavning. Forløbet blev udbudt af Miljøpunkt Amager i
samarbejde med Miljøpunkt Østerbro.

Undervisningsforløb om madspild, affald og natur
I uge 39 dannede Hørgårdens Byhave rammer for
et undervisningsforløb sammen med Mad & Miljø.
Miljøpunkt Amager samarbejdede med Dyvekeskolen
og 90 elever fra 3. - 4. klassetrin deltog i undervisning,
hvor de blandt andet lærte om grønsagskendskab og
madspild mens de lavede mad over bål. Derudover
indsamlede de affald i byhaven og lærte om affald og
genanvendelse. Projektet bidrog til udendørslæring
i naturen. Projektet ’Mad, affald, genanvendelse og
natur’ blev finansieret med tilskud fra Friluftsrådets
Akutpulje og i samarbejde med Partnerskabet Urbanplanen og Hørgården Nærgenbrugsstation i Hørgårdens Byhaver.
FerieCamp i efterårsferien
I uge 42 var Miljøpunkt Amager endnu engang vært
for FerieCampen i Urbanplanen, som bød på kreative
værksteder, teaterworkshops, rugby og capoeira. Nye
samarbejdspartnere var
Børnekulturpiloterne og De grønne pigespejdere i
Sundby Kirken samt studerende fra Københavns Professionshøjskole som er med i et projekt om Grønne
bæredygtige fællesskaber i Hørgården. 360 børn deltog
i løbet af ugen.
Fornemmelse for mad
I oktober havde tre klasser (fra 5. og 6. klasse) på
Skolen på Islands Bygge ‘Fornemmelse for mad’ på
skoleskemaet, hvor de lærte at bekæmpe madspild
i hverdagen. Eleverne lærte blandt andet at bruge
fødevarer der har en anden form eller er plettet. De
besøgte den lokale Netto, der fortalte om hvordan
de bekæmper madspild og lærte at lave mad af over-

Undervisningsforløb om
madspild, affald og natur,
Hørgårdens Byhave
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Bæredygtig hverdag
Den 24. oktober - 31. oktober holdt miljøpunktet
i samarbejde med Kvarterhuset en temauge under
navnet ‘Bæredygtig hverdag - inspiration til hverdagen med fokus på forbrug, miljø og klima’. Ugen bød
blandt andet på forskellige workshops og foredrag (se
nedenfor). I løbet af hele ugen var det muligt at se en
udstilling om tøj, miljø- og klimaaftryk samt genbrug
i bibliotekets foyer. Besøgende kunne også se en kjole
lavet af genbrugsmaterialer fra GoGreen butikker på
Amager samtidig med at de kunne se og låne de udstillede biblioteksbøger, der handlede om bæredygtighed.
På grund af corona-restriktionerne var der begrænset
antal deltagere til arrangementer samt krav om
tilmelding.
ReDesign-workshop
En ReDesign-workshop med WAIR blev holdt den 25.
oktober. På workshoppen kunne man blandt andet
lære at forvandle gamle skjorter og t-shirt til nye ting,
lære at lave t-shirt-garn og andre sjove ting. Det var
også muligt at få et mini-kursus i at bruge symaskine
og generelt lære mere om tekstilaffald og hvad vi kan
gøre, for at bidrage til en mere bæredygtig modeindustri.
Workshop med Plastikpose-frit Amager
Som en del af ’Bæredygtig hverdag’ blev der også holdt
workshop i samarbejde med Plastikpose-frit Amager
den 27. oktober. Her kunne alle komme og hjælpe med
at sy stofposer af genbrugsstof.

råd til at reducere madspild ved at lave inspirerende
madpakker og snacks. Prøvesmagninger, opskrifter og
gode huskeråd blev uddelt.
Foredrag Lev for det halve
Den 28. oktober gæstede forfatter Nanna Hyldgaard
Kvarterhuset med foredraget ‘Lev for det halve – og få
familieliv, forbrug og arbejde i balance’. Foredraget gav
inspiration til, hvordan man kan nytænke hverdagsog familielivet.
Genbrugsworkshop for børn
Den 29. oktober blev der holdt genbrugsworkshop for
børn i Kvarterhuset. Her kunne børn komme og være
med til at lave en halloween-lanterne af genbrugsmaterialer.
Foredrag Kemi i hverdagen
På grund af COVID-19 retningslinjerne, kunne det
planlagte barselsforedrag ’ Kemi i hverdagen’ den 30.
oktober ikke gennemføres. Arrangement blev i stedet
rykket til den 1. december 2020. Til foredraget var
det muligt at få gode råd og tips til, hvordan man skal
være ekstra opmærksom på kemien og hvor det ikke
betyder så meget. Foredraget blev holdt af forfatter
Lene Midtgaard.
Elektronikworkshop i Makerspace
Den 31. oktober blev der holdt åbent reparationsværksted i Makerspace i forbindelse med ’Bæredygtig
hverdag’.

Foredrag om tang
I samarbejde med Sundby Bibliotek inviterede Miljøpunkt Amager og Kvarterhuset på live-streamet
naturvidenskabeligt foredrag om tang og dets forunderlige egenskaber fra Aarhus Universitet tirsdag den
27. oktober.
Inspiration til mindre madspild
Den 28. oktober kunne man møde Marie Daugaard fra
’Mad og Miljø’ i Kvarterhuset. Hun gav gode ideer og
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Fra affald til ressource
Under indsatsområdet ’Fra affald til ressource’ har Miljøpunkt Amager haft fokus på at spille en aktiv rolle i at bidrage til at realisere målsætningen for København Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024. Miljøpunktet har bidraget ved at inspirere til handlemuligheder og best-practices løsninger, der er med til
forebygge affald, øge genanvendelsen af affald og minmere vores forbrug ved at bruge det man har længere.

Mål og succeskriterier
Prioriteret projekt

Mål

Succeskriterier

Bydel

Kommentarer

Zero Waste

Vise hvordan man kan forlænge
levetiden på ting

To årlige oplæg/
workshops

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Tre upcycling workshops.
Workshop med Paint it Forward.
ReDesign workshop.
Workshop - ReDesign af bamser.

Byt og del

Opfordre til at lade eksisterende ting cirkulere flere gange og
forlænge tings levetid og skabe
muligheder for direkte genbrug og
mindske forbrug

Holde et årligt
byttemarked (skiftevis)

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Bytteskab i Kvarterhuset.
Byttemarked i Kulturhuset Islands Brygge.
Byttecontainer ved CARE og lancering.
Udlån af mostpresse, kompostbeholder og
ladcykel.

To årlige
workshops

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Tre workshops ved Solvang Bibliotek.
Åben workshop i Kvarterhuset.

Fire workshops

Amager Øst

Mål opfyldt.
Syv workshops.

Forsøgsprojekt
med byttestation
(skiftevis)
Udlån af grej fra
Miljøpunkt Amager
(begge år)

Plastikpose-frit Amager

Tilbyde et alternativ til plastikposer på Amager (reducere plastaffald)
Inddrage borgere og virksomheder i
en cirkulær omstilling

Elektronikværkstedet

Mindske elektronikaffald
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Leverancer
Bytteskab
Miljøpunkt Amager har i samarbejde med Kvarterhuset
fået etableret et permanent ’Bytteskab’, der står i biblioteket. Skabet blev opsat i januar og er blevet flittigt
benyttet fra første dag. Miljøpunktet har også hjulpet
Sundby Bibliotek og Kvarterhuset med at indsamle
kasserede husholdningsredskaber via ’Bytteskabet’ til
en genbrugsworkshop for børn.
Workshops i Elektronikværkstedet
og Makerspace
Der blev holdt workshop i Elektronikværkstedet på
Prags Boulevard den 11. januar, 1. februar, 7. marts, 6.
juni, 4. juli, 8. august, 5. september, 3. oktober og 31.
oktober. Workshops den 4. april, 2. maj og 5. december
blev aflyst på grund af corona. Generelt har de mange
elektronik-workshops været velbesøgte og deltagerne
har været fra forskellige aldersgrupper.
Miljøpunkt Amagers kontrakt med Pelican Self Storage
udløb den 30. september og derfor blev Elektronikværkstedet tømt og tingene opmagasineret indtil den
alternative nærgenbrugsstation i Urbanplanen står
klar i foråret 2021. Planen er at Elektronikværkstedet
rykker dertil. I mellemtiden er Elektronikværkstedet
rykket til Makerspace i Kvarterhuset, hvor der fortsat
er ‘Åbent reparationsværksted’ den første lørdag i
måneden.
Byttemarked i Kulturhus Islands Brygge
I samarbejde med Kulturhus Islands Brygge holdt
Miljøpunkt Amager byttemarked på Islands Brygge
den 8. marts. I løbet af de tre timer blev der byttet
800 kg tøj, sko og legetøj. De resterende 72 kg blev
doneret til velgørenhed. Derudover var der en ReDesign-workshop Create a Creature for børn, hvor de
lavede nye bamser af kasserede tøjdyr.
Plastikpose-frit Amager
I 2020 understøttede Miljøpunkt Amager fortsat projekt Plastikpose-frit Amager. Ved udgangen af året har

Den mobile byttestation på
CAREs parkeringsplads
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mere end 70 frivillige syet godt 2500 genbrugsstofposer siden projektets start i 2018. De er blevet uddelt
i 21 butikker og to biblioteker på Amager. Under COVID-19 nedlukningen har de frivillige syet stofposer
derhjemme.

corona-restriktioner. Der var mange tilmeldinger til
begge aflyste ture.
Skrot og Tuti skraldeshow
Den 24. oktober kickstartede ’Skrot og Tuti og den
magiske skraldespand’ temaugen ’Bæredygtig hverdag’ med et børneteater fuld af musik og med stof til
eftertanke om skrald og genbrug. Grundet corona blev
det et siddende arrangement.

I 2020 blev det forsøgt at få opstartet et nyt syværksted på Solvang Bibliotek, som blev lukket ned igen
grundet corona. Der nåede at blive holdt tre workshops i Solvang Bibliotek. Både syværkstedet i Kvarterhuset og Bibliotektshuset på Rodosvej kørte dog
fortsat rigtig godt med mange frivillige og godt fællesskab. Der blev holdt åbent sy-værksted hver tirsdag
i Kvarterhuset og hver onsdag i Bibliotekshuset på
Rodosvej. Og kun lukket, da bibliotekerne skulle holde
lukket grundet corona.

Workshop med Paint it Forward
Den 31. oktober hjalp Miljøpunkt Amager ’Paint it
Forward’ med at udbrede budskabet om gratis maling
og at uddele maling til en workshop. Der kom omkring
20 modtagere og der blev uddelt 432 kilo maling, som
ellers skulle være destrueret.

Upcycling sy-workshops
Miljøpunkt Amager var en del af et partnerskab med
Kvarterhuset, WAIR og Bagabú i forbindelse med en
række upcycling-syworkshops. Miljøpunkt Amager
sponsorerede to ud af syv workshops der blev holdt i
perioden februar til april. På de forskellige workshops
har deltagerne kunne lave deres egne produkter af
tekstilaffald.

Den alternative nærgenbrugsstation
Miljøpunkt Amager har deltaget i to workshops i forbindelse med etableringen af den alternative nærgenbrugsstation i Urbanplanen. Fra miljøpunktets side
kom vi især med input til, hvordan Elektronikværkstedet har fungeret.
Udlån af mostpresse
Miljøpunkt Amager har i løbet af året udlånt en mostpresse to gange. Udlån har været meget mindre i år
grundet COVID-19.

Den mobile byttestation
I samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og
CARE har Miljøpunkt Amager været drivkraft til at
få den mobile byttestation til Amager, som det første
sted. Byttestationen blev lanceret den 17. september,
hvor der blev uddelt genanvendelseskager (romkugler) og cirka 50 borgere kiggede forbi. Byttestationen
stod på p-pladsen hos CARE frem til den 2. november.
Centerlederen lavede opslag på LinkedIn og mere end
1000 personer har set det. Centerleder blev også interviewet til TV2Lorry.dk.
Ekskursion til plastsorteringsanlægget
Miljøpunkt Amager har ad to omgange forsøgt at
arrangere en ekskursion til plastsorteringsanlægget
på ARC. Først den 24. september og derefter den 5. november, men begge ture blev aflyst på grund af ARCs

Udlån af kompostbeholder
Miljøpunktet har en kompostbeholder, som udlånes et
år ad gangen. Den blev udlånt i maj.

Genbrugsworkshop for børn
Kvarterhuset
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Aktiviteter og mindre
projekter
GoGreen Amager
I 2020 etablerede miljøpunktet et netværk for de lokale GoGreen butikker på Amager. Netværket mødes fire
gange årligt og det er Miljøpunkt
Amager, der faciliterer møderne.
Klimanetværk Amager
Miljøpunkt Amager var igen i 2020 tovholder på Klimanetværk Amager, der er et netværk for virksomheder på Amager, der gerne vil arbejde med bæredygtighed og klima. Netværket mødes to gange årligt.
Områdefornyelsen Sundby
Miljøpunkt Amager har samarbejdet med Områdefornyelsen Sundby om et nyt projekt der påbegyndes i
2021 om luft-, facade- og energioptimering i bygninger.
Miljønetværket
Hver anden måned deltager Miljøpunkt Amager i Miljønetværksmøder sammen med de andre miljøpunkter
og miljømedarbejdere fra lokaludvalgene.
Borgmestermøder
Miljøpunkt Amager mødes to gange årligt med Teknikog miljøborgmesteren og de øvrige miljøpunkter for at
drøfte aktuelle miljøproblematikker og udfordringer.
Miljøpunkt Amager var vært for mødet i maj 2020.

Kommunikation
Gennem året har vi løbende leveret artikler, notitser
og lignende til Ama’røsten, Amagerbladet og Ørestad
Avis. Det er blevet til 17 omtaler/artikler i Ama’røsten,
fem i Amagerbladet og tre i Ørestad Avis. Desuden har
Miljøpunkt Amager været medafsender på en kronik
om trafikøer i Berlingske, Altinget (web) samt blevet
omtalt i The Guardian (web), Politiken (web) og i P1.
Miljøpunkt Amager har også løbende lavet opslag på
sociale medier og sendt månedelige nyhedsbreve. Der
var 1471 aktive nyhedsmailsmodtagere i 2020. 2617 følger Miljøpunkt Amager på
Facebook og 2431 ’synes godt om’. På Instagram følger
768 miljøpunktet.

Høringssvar
Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Kommuneplan
2019 – 2. runde

13. januar

Grøn transport

Forslag til
lokalplan,
kommuneplantillæg og
miljørapport
for Vejlands
Kvarter

21. oktober

Amager Fælled

Rundvisning
Den 8. oktober havde Miljøpunkt Amager besøg af 16
internationale kunstnere. Miljøpunktet holdt oplæg og
gav en guidet tur til lokale projekter.
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Organisation
Ansatte
Miljøpunkt Amager

Bestyrelsen
Fonden Miljøpunkt Amager

Dorte Grastrup-Hansen, Centerleder
Hodan Osman , Projektleder
Lise Nygaard Arre, Projektleder
Maja F. Guldager, Projektleder
Joe Storm, Cykelkonsulent

Lasse Rossen, formand (Agendaforeningen)
Eva Damgaard, næstformand (Agendaforeningen)
Gorm Gunnarsen (Københavns Kommune)
Martin Einfeldt (Sundby Lokalråd)
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