NYHEDSBREV JANUAR 2017
Luftforurening i København
Debatten om partikelforureningen i Københavns gader fortsætter i pressen og på den politiske dagsorden. Miljøpunkt Nørrebro
lavet målinger i deres lokalområde, som har vist det samme høje
antal ultrafine-partikler, som tidligere målt af Miljøpunkt Indre
By - Christianshavn. De fire Miljøpunkter er gået sammen om at
skrive et fælles brev til Københavns Kommune for at skabe fokus
på forureningen. En ny vinkel i debatten er problematikken med
partikelforureningen fra brændeovne, som igen er taget op. Følg
med i pressen og på vores Facebookside.
Nyt projekt om støjgener i Indre By
Miljøpunktet samarbejder med en specialestuderende fra DTU
Electrical Engineering, som skal arbejde med en ny tilgang til
dataindsamling og vurdering af støjgener (ISO standard 12913
for lydlandskaber). Standarden forklarer faktorer, som er relevante ved målinger og undersøgelser/subjektive vurderinger af
støjen i et afgrænset område. Vi arbejder på, at projektet tager
udgangspunkt i en lokalitet i Indre By. Vi glæder os til samarbejdet.
Nyt projekt om kildesortering i Indre By
Miljøpunktet starter i februar et nyt projekt om smarte sorteringsog transportløsninger til private brugere af de nye affaldssorteringsbeholdere i det offentlige rum. Projektet foregår i de tre
områder, hvor Københavns Kommune har opstillet forskellige affaldssorteringsbeholdere, Kartoffelrækkerne, Kultorvet og Sankt
Pauls Plads. Miljøpunktet vil inddrage borgere i de tre områder
samt Indre By Lokaludvalg og sammen udvikle nye løsninger og
information og derigennem forbedre sortering af affald, især til
genanvendelse.
Miljøpunktets ladcykel-ordning
Går du og familien og overvejer at investere i en ladcykel eller
arbejder du i en virksomhed, hvor bilen kunne skiftes ud med en
ladcykel/Longjohn? Så kan du/I blive test familie/virksomhed hos
Miljøpunktet. Der er mulighed for at låne og afprøve ladcyklerne
i en periode på op til tre måneder, og få testet, om en ladcykel lever op til dit/Jeres behov i dagligdagen. Du/I skal bo eller arbejde
i Indre By eller på Christianshavn og er du interesseret så kontakt
os og hør nærmere. Vi har lige nu ladcykler stående klar til udlån.
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Grøn skolegård på Sølvgade Skole
Netværket Grønne Skolegårde arbejder på at omdanne skolegården på Sølvgade Skole. Formålet er at skabe en grøn skolegård, der udfordrer sanserne, motorikken og læringen. Samtidig
er planen, at lokalsamfundet kan bruge, nyde og hjælpe med at
passe den nye grønne oase udenfor skoletiden. Tirsdag den 31.
januar kl. 16.00-17.30 afholdes 2. arbejdsmøde, hvor der blandt
andet skal tales om inddragelse af lokalområdet. I kan tilmelde jer
og læse mere om projektet på Facebook: https://www.facebook.
com/groups/ssgronneskolegard/
Rent jord i posen
De fleste sække med pottemuld du kan købe indeholder spagnum, som udvindes i højmoser. Højmoser er en unik og følsom
naturtype, som vi skal beskytte. Husk derfor at købe spagnumfrit
jord til dine krukker. ØsterGro og Kompostbudene sælger her fra
Miljøpunktet, ‘Rent jord i posen’, som er spagnumfrit, økologisk
kompostjord fremstillet af Farmergødning I/S. Det smarte er, at
du kan købe netop den mængde, du skal bruge så du slipper for en
stor pose jord i lejligheden. Kom forbi kontoret og læs mere her:
https://www.facebook.com/rentjordiposen/?fref=ts
Flere træer i byen
Træer i byen skaber grønne byrum og danner samtidig levested for fugle og insekter. Træer har også en positiv indvirkning på vores humør og forebygger stress. Københavns
KommunesTræpolitik, har bl.a. som målsætning at få plantet
100.000 nye træer i løbet af de næste ti år. Derfor har du nu
muligheden for at komme med dine ønsker til, hvor du kunne
tænke dig, at der bliver plantet træer i Indre By og Christianshavn. Forslag, indeholdende præcis beskrivelse af lokalitet
og gerne billede, sendes til sabine.soerensen@a21.dk
Sæt kryds i kalenderen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 11. marts kl. 10.0014.00, hvor vi i samarbejde med Miljøgruppen under Christianshavns Lokaludvalg igen i år afholder Ren Christianshavns Vold.
Vi indsamler henkastet affald, som er smidt i naturen. Tag familien med til en hyggelig dag. Sæt også kryds lørdag den 1. april,
hvor der afholdes Nordisk Byttedag på Rådhuspladsen. Her kan
du bytte dine gamle bøger, tøj osv. med andre. Miljøpunktet vil
deltage med aktiviteter for store og små. Vi vender tilbage med
mere information om begge dage på Facebook og hjemmeside.
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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