NYHEDSBREV DECEMBER 2016
Genbrugs julelandsby
Alle dage fra den 1.-21. december var skolebørn inviteret til at
lave sjove genbrugsjulegaver i den lille julelandsby på Nytorv.
Genbrugskunstner Thomas Dambo har fået stablet projektet på
benene sammen med en stor gruppe af frivillige. Den 2.+7.+15.
december lavede Miljøpunktet frøposer og selvvandende potter
af mælkekartoner sammen med børnene. Der var en fantastisk
hyggelig stemning i de små træhytter og mange forbipasserende
stoppede op til en snak om genbrug og en mere bæredygtig jul.
Fra juletræ til kompost
Juleaften nærmer sig og mange københavnere har købt et juletræ, som pyntes i stuen. Igen i år er det muligt at aflevere sit
juletræ til kompostering i stedet for at det ryger til forbrænding.
For beboere i en etageejendom er det den affaldsansvarlige, som
udpeger et sted, hvor træerne kan stilles samlet, hvorefter der
bestilles afhentning via ‘Nem Affaldsservice’ på www.kk.dk/affald. Ordningen hedder ‘Juletræer’. Beboere i villa eller rækkehus kan se dato for afhentning i kalenderen i ‘Nem Affaldsservice’.
Fælles affaldssortering i det offentlige rum
Københavns Kommune har nu sat containere op til fælles affaldssortering på Kultorvet og ved Sankt Pauls Plads. De opmærksomme vil se, at nogle skal lære at sortere bedre og dette følger
kommunen op på, blandt andet over for håndværkere i området.
Miljøpunktet vil i det nye år, i samarbejde med kommunen og Indre By Lokaludvalg, inddrage borgerne i lokalområdet i et genanvendelsesprojekt, så vi sammen kan finde gode løsninger til bedre
sortering - fra hjem til de offentlige pladser.
Miljøpunktet på LinkedIn
Miljøpunktet kan nu følges på LinkedIn. Vi har i flere år fortalt om vores projekter, events og
netværk på hjemmeside og Facebook, men fremover kan du også følge os på LinkedIn. Følg os og
del meget gerne vores profil i dit netværk. https://www.linkedin.com/company/milj%C3%B8punktindre-by-&-christianshavn?trk=biz-companies-cym
Nyheder på LinkedIn, Facebook og hjemmeside: Klimatilpasning med potentiale - i Indre By og på
Christianshavn
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VEND

Miljøpunktet ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!
Vi holder ferielukket på kontoret i perioden fra den 26.december til den 2.januar. Men vi glæder os til at
se jer og lave en masse spændende samarbejde og indsatser for et bedre miljø, mere grønt og bæredygtigt
i Indre By og På Christianshavn i det nye år.

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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