NYHEDSBREV FEBRUAR 2017
Borgerne planter over 270 træer
I løbet af februar har Miljøpunktet indsamlet over 270 forslag fra
borgerne til plantning af nye træer i Indre By og på Christianshavn. Dette sker som følge af Københavns nye træpolitik, som
har til mål at plante 100.000 træer inden udgangen af 2025. Forslagene sendes til de to lokaludvalg og Københavns Kommune.
Hvis du ikke nåede at plotte træer ind, kan du frem til den 12.
marts komme med dine forslag via kommunens digitale værkstøj:
http://www.kk.dk/merebynatur. På kortet ses de indkomne forslag.
Kom og vær med til at gøre Christianshavns Vold ren
Desværre finder man en del affald på den ellers skønne Christianshavns Vold, hvilket er ærgerligt, da mange elsker at opholde sig i området. Miljøgruppen under Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunktet afholder lørdag den 11. marts fra klokken
10.00 – 14.00 REN Christianshavns Vold dag. Vi mødes i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 til lidt morgenmad,
hvorefter folk inddeles i mindre grupper og får tildelt et område.
Og så skal der samles skrald! Læs mere her: http://a21.dk/renchristianshavns-vold-affaldsindsamling/.
Affaldssortering i Indre By – fra hjem til sorteringsanlæg
Et nyt projekt ved Miljøpunktet skal gøre det lettere for borgerne
at sortere deres affald. Der vil blive fokuseret på vejen fra hjemmet til de ny opstillede fælles sorterings-anlæg, i de kvarterer hvor
man ikke har plads til sortering i egen baggård. I Indre By vil
vi arbejde med områderne omkring Kartoffelrækkerne, St. Pauls
kvarter v. Nyboder og Kultorvet. Kommunens mål er 45 % genanvendelse i 2018. For at nå det sidste stykke, undersøger vi borgernes udfordringer i forbindelse med sortering og aflevering af affald til lokale sorteringsanlæg.
Viden om borgernes sorteringsvaner. Må vi lære af dig?
Vi søger borgere (singler, par, familier), som i en måned vil være
”test-personer”/eksperter ift. sorteringsvaner og anvendelse af
de fælles sorteringsanlæg. Som testperson skal du beskrive dine
daglige genbrugsmønstre. Din viden er guld værd og vil indgå i
en kortlægning af hvilke initiativer, der kan give en bedre sorterings- og genbrugs-kultur. Hvis du vil deltage som ”ekspert/testperson”, eller høre nærmere, så ring eller skriv til os.Testperioden
vil have opstart i marts og vi hører derfor gerne fra interesserede
inden den 12. marts.
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VEND

Kompostudstilling
Nu kan du komme forbi Miljøpunktet og høre nærmere om mulighederne for at kompostere i byen. Vi har sammen med Kompostbudene lavet en lille udstilling i kælderen, som beskriver
komposteringsmetoder, hvad der kan komposteres og hvordan en
kompost plejes og vedligeholdes. I forbindelse med udstillingen
sælger Kompostbudene ‘Rent jord i posen’, som er spagnumfrit,
økologisk kompostjord. Det smarte er, at du kan købe netop den
mængde, du skal bruge. Kig forbi og høre nærmere.
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. Hvis dette har interesseret så kontakt os og hør nærmere. Vi har lige nu ladcykler
stående klar til udlån.

Der vil løbende blive skrevet om events og nyheder på vores Facebookside. Så følg os her:
https://www.facebook.com/MiljopunktIndreByChristianshavn/?fref=ts
Miljøpunkt Indre By - Christianshavn • Regnbuepladsen 7 st. tv. 1550 København V. • kontakt@a21.dk • 33932121
www.a21.dk

