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Roser til Byen – plant roser på din facade!
Indre By Lokaludvalg og Miljøpunktet er gået sammen om kampagnen ”Roser til Byen”, der skal skabe flere grønne facader i
Indre By. Det er dig som borger eller erhvervsdrivende i Indre
By, som vi gerne vil invitere og inspirere til at plante roser og
andre velegnede slyng- og klatreplanter op ad din facade. Det er
muligt at søge tilskud til indkøb af planter samt få råd og vejledning. Tilskuddet er betinget af, at beplantningen vender ud mod
offentlig vej. Læs mere om kampagnen og find ansøgningsskema
via Lokaludvalgets hjemmeside www.indrebylokaludvalg.kk.dk.
Grøn inspiration – Kom med os på Building Green
På onsdag d. 2. november kl. 14.00-17.00 arrangerer vi, sammen
med gartner Jann Kuusisaari, en rundtur på fagmessen Building
Green, som afholdes i Forum. Blandt de mange spændende udstillere, vil vi besøge dem, som viser det nyeste indenfor grønne
tage. Du kan komme med. Vi mødes inde i udstillingshallen lige
efter billettjek, på trapperne til venstre. Det er gratis at deltage,
men du skal selv forud-tilmelde dig messen via http://buildinggreen.eu/#registrering. Her findes også det fulde program. Skriv
en mail til sabine.soerensen@a21.dk hvis du ønsker at deltage.
Grøn inspirationstur
I forbindelse med kampagnen “Roser til Byen” afholdt Miljøpunktet lørdag d. 29/10 en inspirations byvandring rundt i Indre
Bys gader. Her fremviste vi forskellige eksempler på facadebeplantning. Turen havde fokus på stræderne i Middelalderbyen,
men der findes mange gode eksempler andre steder i byen. Dette
kan man læse mere om i et inspirationskatalog, som vi i samarbejde med Indre By Lokaludvalg er ved at udarbejde. Det vil være at
finde på vores hjemmeside i løbet af november måned.
Luksus kompostbeholdere ved Torvehallerne
Miljøpunktet deltog, da Kompostbudene torsdag d. 27. oktober
opstillede kompostbeholdere ved Torvehallerne. Planen er, at der
skal være tre større kompostbeholdere ved Torvehallernes administrationsbygning, den sidste opstilles senere. Det er tale om
luksus kompostbeholdere, designeret af Kompostbudene selv og
bygget af brugerne på Sundholm. Kompostbeholderne fungerer
også som bænke. Her kan du sidde og nyde en kop kaffe, når solen skinner. Fremover skal kaffegrums og pulpen fra presning af
juice komposteres i beholderne.
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Høstfest i Kongens Køkkenhave
Der blev mandag d. 24. oktober afholdt høstfest i Kongens
Køkkenhave. Bedene blev klargjort til vinteren og der blev sået
vinterbyg, vinterrug, løgkasse og valske bønner som vinterafgrøde, for at optage næringsstoffer, så de ikke bliver udvasket
fra jorden. Der blev hygget og serveret græskarsuppe samt hjemmelavet hyldeblomstvin. TagTomat har i to år drevet køkkenhaven, som er åben for borgere der har lyst til at få jord under
neglene. Peder Clement fra Miljøpunktet deltog i år med kæmpegræskar, som desværre blev stjålet fra haven af to omgange.
Organisk affald i byen
Vi samarbejder med Københavns Kommune om at opstarte et
projekt med formålet at forbedre kildesorteringen og udsorteringen af organisk affald i hjemmet, gennem innovative løsninger.
Vi håber samtidig, at få aflivet myterne om, at alle fraktioner af
affald blandes sammen, når det afhentes af skraldebilerne. Vi vil
informere nærmere om projektet, når vi når lidt længere i processen.
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Der vil løbende blive skrevet om events og nyheder på vores Facebookside. Så følg os her:
https://www.facebook.com/MiljopunktIndreByChristianshavn/?fref=ts
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