
MPØ-ARRANGEMENTER

August: 

• Workshop: Plastikposefrit Østerbro
• Skraldeindsamling, Ryvangen
• 2 ture til Nordhavnstippen
• Opstart af Grønt Netværk (vi er værter)
• Byttemarked i forbindelse med Kulturhavn, i samarbejde  

med ØLU. Involvering af frivillige

September: 
• Rundvisning i Klimakvarter
• Åben Festival: Mørkevandring, stjerne- og flagermustur,  

i samarbejde med Astronomisk Selskab
• World Clean Up Day - Kortlægning af producenter,  

i samarbejde med Plastic Change. Engagement af frivillige
• Konference om hvordan vi opnår 2025 - målene, i samarbejde 

med øvrige miljøpunkter, TMF og LU
• Guidet tur og oplæg om det lokale miljøarbejde for Danida 

Fellowship Centre 
• (Vi er vært for TMF Borgmestermøde og møde med Sophie 

Hæstorp Andersen)
• Grøn boligforening: Møde og vejledning til 3 foreninger
• ÅRSMØDE - oplæg om plastaffald

Oktober/November/December: 
• Workshop for boligforeninger - Grønne facader 
• 2 skraldeindsamlinger
• Refashion Days (2 dage) 
• Brændeovnsmøde ELLER vælgermøde om luftforurening/klima 

& miljø
• Afholdelse af kemiprojekt til ældre (under udvikling)
• Afholdelse af netværksmøde for miljømedarbejdere, miljø-

punkter og TMF
• 1-2 workshops, Plastikposefrit Østerbro
• Guidet tur til ARC, vejledning om de 10 fraktioner
• Vejledning til og deltagelse i workshops/arbejdsdage med 

boligforeninger om grønne gårde/facader

ØVRIGE AKTIVITETER

Undervisning: Vi skal indhente periodiserede midler i kølvandet på både 1. og 2. nedlukning. In-

tensiv afvikling gennem hele efteråret på skoler i hele København

Økonomi og fundraising: Budget, regnskab og udvikling af nye projekter. Evaluering af og regnskab 
til fundraisede projekter 

Grøn boligforening: Opsøgende arbejde, løbende vejledning og projektudvikling i samarbejde med 
fagkonsulenter. Møder med 8-10 boligforeninger. Udvikle strategi for generel forgrønning af befæ-

stet areal i samarbejde med ØLU (Jóannes)

Årsplan: Proces med bestyrelse og ØLU

Løbende samarbejder og møder: 
Østerbro Lokaludvalg - Nordhavns Naturvenner - Klima, trængsel og sundhed (- kortlægning af po-

tentiale for flere p-pladser til eksisterende ladestandere, kommunikation og planlægning) -  TMF, 
DN og eksterne aktører (møder om biodiversitetstrategi, samarbejde med diverse konsulenter)  
-- Copenhagen Bike Festival (kommunikation og SOME) -  Grønt netværk på Østerbro - Kutur Ø - 
Kulturcenter Kildevæld - Teater Hund  - De bemandede legepladser - m.fl.

Kommunikation: 
SOME, Nyhedsbreve, pitches til lokalaviser, sparring med borgere og løbende formidling af kom-

munale tiltag på miljøområdet (fx vejledning i forbindelse med sortering i 10 fraktioner, ansøgnin-

ger til biopuljen, kampagner om forbrug, bæredygtig transport, etc.), løbende henvendelser fra 
borgere og organisationer

Udlån
Høns: Logistik og pleje
Cykler: Udlån, vedligehold
Æblemosteri: Udlån

MPØ aktiviteter i 3. og 4. kvartal


