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4 års spændende arbejde  
i Amager Øst Lokaludvalg
Tiden går - og den går hurtigt! Snart er der gået 4 år, siden der senest blev afholdt valg til lokaludvalgene. Og hvad har 
lokaludvalget så udrettet i de 4 år? Det forsøger vi at svare på her

AF OLE PEDERSEN

Lokaludvalgets vigtigste 
opgave er at være bindeled 
mellem byens borgere og 
politikerne og forvaltnin-
gerne på Rådhuset. Vi be-
skæftiger os med alt lige fra 
kommuneplan, lokalplaner, 
nabohøringer, sociale ud-
viklingsplaner, idrættens og 
kulturens udvikling, til skoler 
og daginstitutioner; ja, der er 
ikke den sag, vi ikke kan blive 
involveret i. 

Men vi tager også selv ini-
tiativer med udgangspunkt i 

borgernes ønsker og behov. 
Som for eksempel da vi i 
samarbejde med engage-
rede borgere fik etableret en 
trafiklegeplads på Backers-
vej, eller da vi i samarbejde 
med Amager Vest Lokalud-
valg og Miljøpunkt Amager 
fik arrangeret en Klima- og 
Demokratifestival som en år-
lig begivenhed. 

MED IDRÆTTEN I FOKUS
På baggrund af et initiativ 
taget af Sundby Boldklub 
har vi givet tilskud til og en-
gageret os i en nødvendig 

planlægning af Kløvermar-
kens fremtid. Kløvermarken 
er en utrolig vigtig idrætsa-
rena for bydelens borgere, 
og på grund af den stærke 
byudvikling er der et stort 
pres på de foreninger, der 
har hjemsted på Kløver-
marken. Det lykkedes for 
foreningerne at blive enige 
om en visionsplan, og det 
har allerede ført til for-
bedringer og til, at der nu 
er politisk opbakning til en 
proces, der skal føre frem 
til endnu flere forbedrin-
ger.

Desuden har lokaludval-
get engageret sig kraftigt i 
et projekt, der er udviklet af 
Områdefornyelsen Sundby i 
samarbejde med Amager SK 
Håndboldklub og Sundby-
øster Skole, som handler om 
en ny forbygning til Sundby-
østerhal 1.

Lokaludvalget har været 

stærkt engageret i, at der 
bliver bygget et Ketsjers-
portens Hus på Kløvermar-
ken. Siden badmintonhal-
len i Markmandsgade blev 
nedlagt, har der været et 
kæmpestort behov for, at 
der bliver skabt moderne 
og tidssvarende rammer 
for badmintonsportens ud-
vikling i bydelen. Derfor er 
der udviklet planer, der til-

godeser badmintonsporten 
med en ny hal, hvor der også 
bliver plads til tennis med 
mere. 

LOKALPLANER OG 
BOLIGPOLITIK
Lokaludvalget afgiver hø-
ringssvar til alle lokalplaner 
i bydelen. Det gamle indu-
striområde i den nordøstlige 
del af bydelen er systematisk 
ved at blive omdannet, og 
det sker gennem udvikling 
af nye lokalplaner. Her bliver 
lokaludvalget tidligt inddra-
get og har mulighed for gen-
nem borgermøder at påvirke 
lokalplanerne i den retning, 
borgerne ønsker. 

Lokaludvalget har blandt 
andet arbejdet for, at der 
også skabes nye boligfor-
mer, der tilgodeser den al-
mene befolknings behov. 
Senest har vi afholdt møde 
med borgerne i bydelen om 

seniorbolig-fællesskaber, 
som det ser ud til, at der er 
et stigende behov for.

TRAFIKALE 
UDFORDRINGER
Trafikken i Amager Øst er 
voldsom og afspejler en ud-
vikling i hele København, 
hvor der kommer flere og 
flere biler. Særligt Amager-
brogade og Amager Strand-
vej er belastede. 

Lokaludvalget har været 
meget aktivt i omdannelsen 
af Amagerbrogade, hvor 
stykket fra Øresundsvej til 
Greisvej dog stadig mangler 
at blive færdiggjort. 

Vi har arbejdet meget med 
at få flere og bredere cykel-
stier og med at skabe sikker 
trafik tæt ved skolerne. Det 
har blandt andet ført til, at 
der nu kommer en dobbelt-
rettet cykelsti på Raffinade-
rivej.

 ❚ Afholdt borgermøde om 
plejecenter på Strand-
lodsvej.

 ❚ Holdt åbningsfest for den 
færdige trafiklegeplads. 

 ❚ Givet støtte til udvikling 
af idéoplæg til Kløvermar-
kens fremtid.

 ❚ Været med til foranalyse 
og planlægnings-bevilling 
til Ketsjer-sportens Hus .

 ❚ Omklædningsfaciliteter i 
Sundby Boldklub. 

 ❚ Renovering af klubhuse på 
Kløvermarksvej. 

 ❚ Belysning ved parkerings-
pladsen foran klubhusene 
på Kløvermarksvej.

 ❚ Sikret øget opsyn ved Klø-
vermarkens klubhuse. 

 ❚ Givet input til ændret 
busdrift i København Kom-
mune.

 ❚ Samarbejdet om Nord-
østamager Skole.

 ❚ Udarbejdet årsplan for 
Miljøpunkt Amager.

 ❚ Sikret budgetmidler til sik-
ker krydsning af Engvej. 

 ❚ Bump på Sorrentovej. 
 ❚ Sikker skolevej på Back-

ersvej. 
 ❚ Cykelsti på hele Raffina-

derivej. 
 ❚ Stået for en borgerpanel-

undersøgelse af biblio-
teks-systemet.   
 

 ❚ Samarbejdet med borgere 
og interessenter om udvik-
lingen af Nordøstamager. 

 ❚ Udarbejdet visionsplan for 
Nordøstamager.

 ❚ Bidraget til Amager Klima- 
og Demokratifestival. 

 ❚ Afholdt Sundheds-mar-
kedsdag. 

 ❚ Foranlediget en åbning af 
Prøvestenen Syd. 

 ❚ Bidraget til en visionsplan 
for Amagerbanen.

 ❚ Bidraget til etableringen af 
to skulpturer på Amager-
brogade.

 ❚ Bidraget til, at der bliver 
skabt ”skæve boliger” på 
Kofoeds Skole.

 ❚ Lavet en grundig undersø-
gelse af parkeringsforhol-
dene i bydelen.

 ❚ Udviklet en erhvervspolitik. 
 ❚ Udviklet en social bydels-

plan.
 ❚ Bidraget til valgmøder i 

forbindelse med kommu-
nevalget.

 ❚ Bidraget med input til 
udvikling af Amager 
Strandpark.

 ❚ Afgivet forslag i forbindel-
se med de årlige budget-
lægninger i Københavns 
Kommune.

 ❚ Bidraget til udvikling af 
kunst på Nordøstamager 
Skole.

DET HAR LOKALUDVALGET BLANDT ANDET 
BIDRAGET TIL I DE SIDSTE 4 ÅR:

 ❚ afholdt 40 lokaludvalgs-
møder,

 ❚ afholdt 40 udvalgsmø-
der i hver af de 4 faste 
udvalg,

 ❚ afgivet 65 høringssvar og
 ❚ givet tilskud til 221 an-

søgninger fra foreninger, 
institutioner eller enkelt-
personer om støtte til 
aktiviteter i bydelen.

LOKALUDVALGET 
HAR:
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Deadline til Ama’røsten nr. 113 er:  
Fredag d. 25. februar 2022  
Bladet husstandsomdeles: Onsdag d. 
16. marts 2022

Mødekalender og 
Ansøgningsfrister 2022 
Lokaludvalgsmøde torsdag den 27. januar
- frist for ansøgning om puljemidler: 31. december 

Lokaludvalgsmøde torsdag den 24. februar 
- frist for ansøgning om puljemidler: 24. januar

Lokaludvalgsmøde torsdag den 17. marts 
- frist for ansøgning om puljemidler: 17. februar

Lokaludvalgsmøde torsdag den 28. april 
- frist for ansøgning om puljemidler: 28. marts

Lokaludvalgsmøde torsdag den 19. maj 
- frist for ansøgning om puljemidler: 19. april

Lokaludvalgsmøde torsdag den 30. juni 
- frist for ansøgning om puljemidler: 30. maj

Den første halve time kan du komme i dialog med 
lokaludvalget. Alle interesserede er velkomne til at lytte med.

Møderne holdes normalt i Kvarterhuset kl. 18.30-22. 
Se mødested på www.aoelu.kk.dk

Se dagsorden og referat på 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater 

Ta’ familien og 
børnegrupperne under 
armen. Det er tid til 
årets julevandring 24 
hemmeligheder
Nyd 24 forunderlige, sjove og overraskende kalenderlåger fyldt med 
kunstoplevelser for alle aldre, når ZeBU og Børnekulturhus Ama’r åbner 
dørene til byens store julevandring fra 28. november til 21. december

AF MARIA AHRENSBERG, 
BØRNE- OG 
UNGDOMSTEATERZEBU

Der er lagt i pejsen til et ma-
gisk univers, når små og sto-
re bliver inviteret indenfor til 
en sjov og legende juleople-
velse, der byder på 24 san-
selige kalenderlåger skabt 
af mere end 30 forskellige 
kunstnere. De mange rum er 
skabt af visuelle designere, 
billedkunstnere, skuespille-
re, scenografer, lyddesigne-
re, virtual reality-kunstnere, 
kostume- og lysdesignere. 
Der er altså ikke sparet på 
kreativiteten, når de to kul-
turhuse på Amager åbner 
dørene til byens største og 
mest hyggelige julevandring 
for børn og voksne.

Som et af de mange ma-
giske rum, kan man også 
denne gang slå et smut for-
bi billedkunstner Maria Lau 
Kroghs værksted, der i år er 
blevet forvandlet til en we-

stern saloon i Børnekultur-
hus Ama’rs gemakker. Her 
kan man klippe og klistre til 
den store guldmedalje, og 
har man brug for et hvil, er 
der lune æbleskiver og duf-
tende varm gløgg i ZeBUs 
foyer.

ET FARVERIGT 
KUNSTNERKARTOTEK 
SÆTTER 
JULESTEMNINGEN
Kom forbi lydelevatoren, 
lysende galakser, skovnis-
ser og fortabte juletræer. På 
programmet er både gamle 
kendinge, såsom Lawaetz 
Aesthetic, som i år har pakket 
kufferten med rejseminder 
og drømme samt nye ansig-
ter i form af visuel designer 
Amalie Bo, der inviterer til ju-
le-selfies og glamour, og live 
visual artist Bob Lundgreen, 
der introducerer gamle hu-
lemalerier i nye klæder. Ka-
lenderlågerne gemmer på et 
væld af hemmeligheder, og 

det er naturligvis sjovest at 
åbne dem selv.

LÆG GODE OPLEVELSER 
UNDER JULETRÆET
”24 hemmeligheder” er årets 
absolut hyggeligste og mest 
levende julekalender, som 
ZeBU og Børnekulturhus 
Ama’r sætter højt på ønskeli-
sten, og når julemanden kom-
mer forbi med gaver 24. de-
cember, er der heldigvis også 
fantastiske familieoplevelser i 
det nye år, der kan blive pak-
ket ind. Heriblandt billetter til 
den legende børneforestilling 
”Mig og rosin” samt til de to 
fabelagtige danseforestillin-
ger ”Himmel og Omvendt”, 
der alle kommer forbi ZeBU 
i foråret, og som er oplagte 
at få under juletræet i bløde 
pakker til de mindste.

BILLETINFO OG 
ÅBNINGSTIDER
Læs mere om ”24 hemme-
ligheder ”på www.zebu.nu, 

hvor det også er muligt at 
fange billetter. Åbningsti-
derne varierer i hverdagene, 
og i weekenden er der åbent 
fra 10.00 – 16.00 med indluk 
hver halve time. Billetterne 
koster 40-135 kr.

Tak til støttegivere: Ama-
ger Øst Lokaludvalg, Ama-
ger Vest Lokaludvalg, 
Københavns Kommune, 
Statens Kunstfond og Spar 
Nord Fonden.

24 hemmeligheder blev før-
ste gang arrangeret i 2015 
af ZeBU og Børnekulturhus 
Ama’r, hvor mere end 2.000 
børn gik på opdagelse i 
julekalenderen skabt af 
mere end 30 kunstnere og 
300 lokale børn. Dette var 
anslaget til en traditionsrig 
begivenhed i december, der 
er et hit for både institu-
tioner, børnefamilier og 
barnlige sjæle.

FAKTA:

Gør din cykel 
vinterklar

AF MAJA F. GULDAGER, 
MILJØPUNKT AMAGER

Trænger din cykel til en kær-
lig hånd inden vinteren?

Så kom forbi den nye 
’Dome of Life’ ved Øresund-
skollegiet torsdag 9. decem-
ber mellem kl. 16 og 18, hvor 
Miljøpunkt Amager inviterer 
til en gratis vinterklargøring 
af din cykel. Cykelforeningen 

Bicycle Innovation Lab står 
klar med cykelkyndige, som 
giver gode råd til, hvordan 
du vedligeholder din cykel 
og vejleder dig i, hvordan 
du gør din cykel vinterklar. 
Der introduceres løbende til, 
hvad du kan gå i gang med, 
så kom, når det passer dig. 
Der vil også være lidt jule-
godter. Vi glæder os til at se 
dig! 
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Søg støtte hos lokaludvalget 
Husk, at du kan søge lokaludvalgets 

bydelspulje om støtte. Hvert år 
uddeles cirka 1.6 millioner kroner 
til dialog- og netværksskabende 

aktiviteter i Amager Øst. 
Bydelspuljen har frist hver måned, 
mens ansøgninger op til 5.000 kr. 
behandles løbende. Læs mere på 

aoelu.kk.dk eller henvend dig til 
lokaludvalgets sekretariat, hvis du 

vil vide mere.

DET HAR VI STØT-
TET SIDEN SIDST 
 ❚ Kvarterhuset, 10.000 kr., 

Juledag i Kvarterhuset 
2021

 ❚ Gavlmaleri af kunstne-
ren, No title, 62.750 kr.                                                                                                                                    
Gavlmaleri: Oppe mellem 
træerne, Kirkegårdsvej 27

 ❚ N.A.B.O. Center Amager, 
15.000 kr., Julearrange-
menter for brugerne 

 ❚ Foreningen Dounia 
Faré, 5.000 kr., Farafina 
Amager – et engage-
rende gadeshow med 
vestafrikanske kunstnere 
i bevægelse. 

 ❚ WORKSHOP: NATURENS 
DATTER, 5.000 kr., En 
kreativ og healende 

workshop for alle aldre.                                                                   
 ❚ Udstilling hos AGA 

works, 5.000 kr.                                                                                                                                              
      AGA works - Winter 
art exhibition with Dun-
can Paré and Timothy 
Davis.

 ❚ Forestilling af The Com-
media School, 5.000 kr.                                                                                                                                  
”Masker” En finurlig 
fysisk forestilling med 
forskellige masker.

 ❚ Den bemandede le-
geplads i Lergrav-
sparken, 4.300 kr.                                                                                                                       
Juleteater i Lergravspar-
ken

Aktiviteter støttet af Amager 
Lokaludvalg: 

DATO: Arrangement:
28/11 AMAGER KLASSISK  

Morgenmadskoncerten  
Kvarterhuset Jemtelandsgade 3

28/11 - 21/12 24 HEMMELIGHEDER  
Børneteater i Teater ZeBU

27/11-30/12 JULEUDSMYKNING PÅ AMAGERBRO-
GADE  
Tænding d. 27/11 kl. 16

2/12-3/12 THE COMMEDIA SCHOOL  
”Masker” En finurlig fysisk forestil-
ling med forskellige masker

21/12 DEN BEMANDEDE LEGEPLADS I LER-
GRAVSPARKEN  
Juleteater i Lergravsparken

Årets frivilligpris til  
Sundby Sejlforening
Det blev en af bydelens store gamle foreninger, der løb med årets frivilligpris 
på 25.000 kroner og en statuette

AF MARTIN HEIN, AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

For tiende år uddeler Ama-
ger Øst Lokaludvalg årets 
frivilligpris til en forening, der 
har udmærket sig ved frivil-
ligt arbejde. I jubilæumsåret 
blev det Sundby Sejlforening, 
der fik prisen for snart 100 
års arbejde med sejlsport ved 

Amager Strand. Foreningen 
var indstillet fra flere sider, 
og det blev i indstillingerne 
fremhævet, at de frivillige 
spiller en afgørende rolle i alt 
fra bestyrelsesarbejde over 
sejlerskole og til afvikling af 
stævner.

”Uden alle de frivilliges 
uegennyttige arbejde ville 
Sundby Sejlforening ikke 
være den perle, som de man-
ge - også ikke medlemmer - 
synes den er,” som det bliver 
formuleret i indstillingen fra 
Bjørka Schandorff.

PLADS TIL BÅDE UNGE 
OG ÆLDRE
For priskomiteen var det 
ikke mindst arbejdet med 
sejlerskolen og de unge, der 
var med til at udløse pri-
sen. ”Vi har i Amager Øst 
en fantastisk adgang til van-
det, og derfor vil vi gerne i 
år anerkende en af de store 

foreninger, der er med til at 
give bydelens borgere op-
levelser ved og på vandet. 
Takket være frivilligt arbejde 
er det muligt at drive en sejl-
forening, hvor der er plads 
til både unge og ældre. Det 
vil vi gerne anerkende, for 
det er det frivillige arbejde, 
der er med til at sikre sam-
menhængskraften og mang-
foldigheden i vores bydel,” 
siger Randi Sørensen fra 
Amager Øst Lokaludvalg, 
der er initiativtager til prisen.

AMAGER I GLAS
Sundby Sejlforening bliver 
den første forening, der ud 
over pengene også modta-
ger frivilligstatuetten. Sidste 
år besluttede lokaludval-
get at udskrive en konkur-
rence om en fysisk pris med 
”kunstnerisk blivende værdi, 
som fortolker Amager og fri-
villighed”.

Blandt de mange gode 
bud valgte gruppen bag 
den årlige uddeling af frivil-
ligprisen en glasmosaik af 
Pia Mortensen, som Sundby 
Sejlforening bliver den før-
ste forening, derfår sit navn 
på.

”De frivillige gør en kæm-
pe indsats, og uden dem vil 
idrætten, kulturen og store 
dele af det sociale arbejde 
slet ikke kunne fungere. 
De frivillige kan simpelthen 
ikke undværes, og derfor er 
jeg også glad for, at vi her i 
Amager Øst nu har vores helt 
egen statuette som et varigt 
minde om prisen og det skul-
derklap, den er,” siger Randi 
Sørensen. 

MANGE GODE FORSLAG 
TIL PRISEN
Tak for alle de gode forslag 
til, hvilken forening der skul-
le vinde årets frivilligpris. 

 ❚ Amagerbanens Venner
 ❚ Sundby Lokalhistoriske 

Forening (SULFA)
 ❚ Amager Strandpark 

ParkRun
 ❚ Amager Jazzklub
 ❚ Amager Judoskole
 ❚ Judoklubben Mitani
 ❚ WeShelters madklub på 

NABO Center Amager
 ❚ Kofoeds Mosteri

FØLGENDE 
FORENINGER BLEV 
INDSTILLET:

Proces for 
tidsbegrænsede 
parkeringszoner i 
Amager Øst

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

I budgetforhandlingerne 
for 2022 blev det beslut-
tet at oprette 15 parke-
ringszoner i København 
Kommune. Før de 15 zo-
ner kan etableres, skal 
der ske en afklaring af det 
geografiske område og 
tidsbegrænsningerne for 
hver zone. Derefter skal 
politikerne på Københavns 
Rådhus godkende det en-
delige forslag. Som en del 
af denne proces vil kom-
munen sende de endelige 
afgræsninger af parke-
ringszonerne i offentlig 
høring.

I forbindelse med den 
nærmere afklaring af zo-
nerne undersøger Teknik- 
og Miljøforvaltningen, om 
tre timers tidsbegræns-
ning i tidsrummet kl. 8-19 
opfylder behovet for at 
begrænse udefrakom-
mende parkering, og om 
der kan være grundlag for 
at ændre tidsrummet.

Den endelige geogra-
fiske afgrænsning af zo-
nerne og den endelige 
tidsbegrænsning forelæg-
ges Teknik- og Miljøud-
valget senest i juni 2022, 
og kommunen vil etablere 
parkeringszonerne i perio-
den fra december 2022 til 
marts 2023.

ØRESUNDSVEJ, 
AMAGER STRANDVEJ, 
KRIMSVEJ OG 
STRANDLODSVEJ? 
Flere specifikke stræk-
ninger ved Øresundsvej, 
Amager Strandvej, Krims-
vej og Strandlodsvej ind-
går som udgangspunkt 
ikke i de zoneforslag, der 
er fremlagt. Disse områder 
er defineret som byudvik-
lingsområder, hvor lokal-
planer sætter rammerne 
for parkering, og hvor der 
etableres et begrænset 
antal parkeringspladser på 
gadeplan, der kan indgå i 
kommunale parkeringszo-
ner. Ligesom et større an-
tal af områderne allerede 
er omfattet af privat par-
keringskontrol.

Forvaltningen vil dog i 
forbindelse med den en-
delige afgrænsning under-
søge, om der er behov for 
at udvide de tidsbegræn-
sede parkeringszoner på 
Østamager til at omfatte 
enkelte eller flere stræk-
ninger ved de nævnte veje.

Der vil generelt for alle 
områder gennemføres en 
afklaring, hvor også lokal-
udvalgene inddrages. Det 
kan medføre mindre juste-
ringer af parkeringszonen, 
som Teknik- og Miljøud-
valget får mulighed for 
at tage endelig stilling til 
inden ændringerne imple-
menteres.

I forhandlingerne om budgettet 
for Københavns Kommune 2022 
blev det besluttet at indføre nye 
tidsbegrænsede parkeringszoner i 
Amager Øst bydel
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Siljangade-
Laplandsgadekvarteret - 
en skjult perle som alle bør 
udforske
Siljangade-Laplandsgadekvarteret ligger i smørhullet mellem Uplandsgade, 
Prags Boulevard, Kløvermarken og Holmbladsgade og er et erhvervsområde 
centralt i Amager Øst bydel, som er fyldt med kreativitet og klondyke-
stemning. For mange er området et helt ukendt sted, men i virkeligheden er 
det en skjult perle, som alle bør udforske

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, 
PROJEKTMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Den 30. september invite-
rede lokaludvalget Rådhu-
sets politikere med på by-
vandring i Siljangade-og 
Laplandsgadekvarteret for 
at gøre dem opmærksom på 
den kreative zone, bygnings-
arven og historien. 

MOTORCYKLER OG 
BÆREDYGTIG MIKROBY
Turen begyndte ved Lappen, 
kaldenavnet for et finurligt 
område ved Laplandsgade 
6b, hvor motorcykelmeka-
nikere, møbelsnedkere og 
en sadelmager holder til. 
Motorcykelmekaniker Søren 
Nielsen fortalte om glæden 
ved at kunne have sit ehverv 
beliggende i København, 
selvom byen er blevet efter-
tragtet.  

Derefter gik turen til SIL-
JANGADE, Siljangade 4-8, 
en spritny bæredygtig 
mikroby,hvor det er muligt 
både at bo og arbejde. I 
stueetagen er der en hygge-

lig café og et loungeområde, 
som alle kan besøge, og på 
taget kan man opleve en 
tagterrasse med udsigt over 
hele København. SILJANGA-
DE er den kreative zone i en 
bygning. 

KREATIVE  
VÆRKSTEDER
Ved Amager Snedkerhus på 
Uplandsgade 72 holder et 
kollektiv af møbelsnedkere 
til i smukke lokaler. De pro-
ducerer møbler, køkkener, 
reoler og andet inventar til 
private og erhverv. Anders 
fra Amager Snedkerhus for-
talte om vigtigheden af at 
have sin virksomhed tæt på 
sine kunder i byen og an-
dre kreative erhverv uden 
at skulle bekymre sig om, at 
man støjer og larmer. 

Til slut gik turen til områ-
det omkring Prags Boule-
vard 63, hvor motorcykel-
klubben De Fedtede Fingre 
viste deres motorcykler og 
sociale fællesrum frem, hvor-
efter oplysningsforbundet 
Smyk2000 bød politikerne 
velkommen i de meget hyg-
gelige værksteder og loka-
ler. 

BEVARING SKABER 
MANGFOLDIGHED I 
BYEN
Klaus Mygind (medlem af 
Borgerrepræsentationen for 
SF) udtalte efter byvandrin-
gen: 

”Jeg bor selv på Amager - 
og det er virkelig en oplevel-
se at komme indenfor og se, 
hvad der foregår, og alle de 
forskellige ting her er. Det er 
helt klart, at det her område 
er vigtigt for at skabe mang-
foldighed i den byudvikling, 
der er i det her område. 
Derfor tænker jeg, at det er 
bevaringsværdigt. (..) Vi har 
lige talt om SAVE-værdier 
(skala for bevaringsværdier), 
men man kan også sige, at 
hele området har en samlet 
værdi ved dets eksistens”.

Jakob Næsager (medlem 
af Borgerrepræsentationen 
for Det Konservative Folke-
parti) påpegede efterføl-
gende vigtigheden af at be-
vare det gamle i København: 
”Jeg startede dagen med et 
møde ude på Refshaleøen, 
hvor de taler om, hvad der 
skal ske derude. Her er det jo 
fantastisk, at man kan bevare 
det gamle, det er med til at 

skabe kultur og noget liv, og 
hvis alt ligner hinanden, så 
bliver det så trist. Det man 
efterspørger rigtig meget i 
Ørestaden er, hvorfor er der 
ikke noget gammelt her?”

Kim Hjerrild (medlem af 
Borgerrepræsentationen 
for Alternativet) gjorde det 
klart, at området skal bibe-
holdes som en kreativ zone 
i den kommende kommune-
plan, hvis det står til Alterna-
tivet: 

”Vi ønsker virkelig at be-
vare det her, og spørgsmålet 
er selvfølgelig, hvordan gør 
man det. Det er jo noget med 
at lægge det ind i den kom-
mende kommuneplan og 
lave et meget klart politisk 
signal, også til dem der ejer 
grundene her, og sige: ’Prøv 
at høre: det her skal blive ved 
med at være sådan her’”

Lokaludvalget håber, at 
Rådhusets politikere vil 
være med til at bakke op 
om lokaludvalgets ønske 
om udarbejdelse af en kom-
mende helhedsplan for hele 
Siljangade-Laplandsgade-
kvarteret, så kvarteret frem-
tidigt kan udvikles med blik 
for dets kvaliteter. 

Jul på  
Sundbyøster Plads

AF OLE PEDERSEN, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Sidste år var et Corona-år, 
og derfor var der kun få 
personer til stede, da jule-
træet blev tændt. 

I år vil Sundbyøster Sko-
les elever være på pladsen 
og synge julen ind. 

Overborgmester Lars 
Weiss har lovet at være til 
stede og holde en lille tale.

I 2022 bliver Sundby-
øster Plads lavet helt om, 
og det er meningen, at 
pladsen fremover skal 
være centrum for forskel-
lige traditioner året rundt. 
Der bliver arbejdet på 
etableringen af et plads-

laug, der kan tage ansva-
ret for arrangementerne, 
der kommer til at foregå 
på pladsen. Områdefor-
nyelsen Sundby vil i sam-
arbejde med Amager Øst 
Lokaludvalg tage initiativ 
til dannelsen af plads-lau-
get. 

Jul på Sundbyøster 
Plads er blevet til gennem 
et samarbejde mellem 
Sundbyøster Skole, Ama-
ger SK Håndbold, Om-
rådefornyelsen Sundby, 
Amager Kultur og Amager 
Øst Lokaludvalg.

Sæt kryds i kalen-
deren onsdag den 1. 
december kl. 8.15.
Vi mødes på pladsen.

Igen i år kommer der et stort juletræ 
på Sundbyøster Plads. Træet bliver 
tændt onsdag den 1. december kl. 8.15 
af glade elever fra Sundbyøster Skole 
og med en tale af overborgmester Lars 
Weiss. Gennem december måned vil 
der på lørdage være underholdning på 
pladsen

Deadline til Ama’røsten nr. 113 er: 
Fredag d. 25 februar 2022
Bladet husstandsomdeles: 
Onsdag d. 16. marts 2022

Deadline
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Ældre efterspørger seniorbofællesskaber
Lokaludvalg Amager Øst havde indbudt til borgermøde  d. 13. oktober på Kofoeds skole om seniorbofællesskaber. 
Omkring 60 borgere mødte op for at tilkendegive deres ønsker og behov. 
Mødet mundede ud i, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med ønskerne

AF OLE PEDERSEN

På mødet blev der budt 
velkommen af formand for 
Lokaludvalg Amager øst 
Susanne Møller, som kort 
redegjorde for hvad lokalud-
valget er for en størrelse og 
årsagen til at at lokaludval-
get indbød til dette borger-
møde. 

Derefter var der oplæg af 
Stig Hessellund fra Realda-
nia, som oplyste om grund-
laget for at de engagerer sig 
i et seniorboligfællesskabs 
projekt.  Dernæst redegjor-
de informerede Ea Jennie 
Ovdal Nielsen fra FSB om 
deres engagement i senior-
boligfællesskabs projektet  
på strandlodsvej.

Efter en kort pause hvor 
der blev serveres sandwich 
orienterede medlemmer 
af seniorboligfællesskabet 
Sundbo og den proces de 
har været igennem i for-
bindelse med projektet på 
Strandlodsvej.

En fælles konklusion på 
disse oplæg er, at det tager 
tid, ja enda meget tid at gen-
nemføre en sådan proces. 
Der blev talt om 10 år, og da 
seniorboligfællesskaber er 
for ældre fra 60 år og opef-

ter kan man regne sig frem 
til, at man helst skal starte i 
50 års alderen.

HVAD ER DET 
VIGTIGSTE?
I det efterfølgende grup-
pearbejde drøftede man 
fordele og eventuelle ulem-
per ved et seniorboligfæl-
lesskab.

Der var enighed om, at der 
skal være plads til at man 
både kan have sit eget og 
at der er rum hvor man kan 
være sammen. Der skulle 
være gæsteværelser, så man 
kan have overnattende gæ-
ster. Der blev efterspurgt 
rum til forskellige værk-
stedsaktiviteter.Mulighed for 
fællesspisning var højt prio-
riteret, og omkostningerne 
skal holdes nede, så alle kan 
være med. 

Der skal selvfølgelig være 
plads til både enlige og par. 
Der blev peget på, at der 
ikke skulle være for mange 
beboere, man skulle kunne 
lære hinanden at kende 
godt. Og der var også for-
slag om at der fra starten 
bliver etableret en delebils-
ordning. 

Til gengæld var der ikke 
enighed om man må have 

husdyr. eller om det skal 
være røgfrit. 

HVORDAN KOMMER 
MAN VIDERE?
Det behøver ikke nødven-

digvis at være nybyggeri. 
Man kan også omdanne ek-
sistereden boliger til et bo-
ligfællesskab. Der kan være 
tale om både huse i et plan, 
men også etagebyggeri. 

Det blev sagt, at politikerne 
i øjeblikket har fokus på se-
niorboligfællesskaber, og det  
skal udnyttes.

Mødet sluttede med en op-
samling og der blev nedsat 

en arbejdsgruppe der skal ar-
bejde videre med projektet. 

Lokaludvalget sørger for 
at denne arbejdsgruppe bli-
ver indkaldt så hurtigt som 
muligt. 

Nye midlertidige studieboliger  
på vej bag Kløvermarken
Nu skal der etableres 168 midlertidige studieboliger bag Tap1 på Raffinaderivej

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, 
PROJEKTMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Studieboligerne skal place-
res ud mod Prøvestenen i 

tilknytning til den eksiste-
rede bebyggelse, der blandt 
andet har huset De Danske 
Spritfabrikker. Boligerne kan 
være med til at imødekom-
me den store efterspørgsel 
på studieboliger i Køben-
havn. 

I høringsperioden var der 
flere positive henvendelser 
om etablering af de midler-
tidige studieboliger, fordi 
at de bidrager til mere liv 
i området og er første del 
af en egentlig byudvikling i 
Kløverparken. Amager Øst 

Lokaludvalg byder også stu-
dieboligerne velkommen og 
håber, at der kommer endnu 
flere studieboliger til byde-
len. 

Studieboligerne må stå på 
grunden i op til 10 år, da der 
er en særlig hjemmel i plan-

loven, som åbner for dispen-
sation fra en lokalplans an-
vendelsesbestemmelser ved 
etablering af midlertidige 
studieboliger. Kommune-
plan 2019 udlægger Kløver-
parken til perspektivområde, 
hvor der først kan ske en by-

udvikling efter planperioden 
på 12 år.

       Illustration: Nova Tegra Architects
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Giv dine input til 
lokalplanforslaget for 
Ved Amagerbanen 
Nord 

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, 
PROJEKTMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Lokalplanforslaget for Ved 
Amagerbanen Nord er i 
høring indtil den 10. januar 
2021, nu sammen med en 
dertil hørende miljørap-
port. Lokalplanforslagets 
område afgrænses af Ved 
Amagerbanen, Prags Bou-
levard og Amager Strand-
vej, hvor målet er at om-
danne industriområdet til 
et tæt bykvarter med bo-
liger, serviceerhverv og en 
daginstitution. 

Planen er, at der skal 
etableres en høj andel af 
boliger og en mindre an-
del serviceerhverv. I lo-
kalplanforslaget foreslås 

blandt andet bevaring af 
den åbne adgang til områ-
det ad Yderlandsvej, hvor 
adgangen markeres med 
bevaring af den markante 
røde industribygning og 
skorsten på hjørnet. Lo-
kaludvalget angav i deres 
sidste høringssvar vigtig-
heden af at bevare spor af 
områdets tidligere anven-
delse og industrihistorie 
samt ønsket om bevarelse 
af flere eksisterende byg-
ninger, som kan give plads 
til håndværk og småindu-
stri, der er en vigtig del af 
en blandet by. 

Du kan give dine input 
til lokalplanforslaget 
og miljørapporten via 
Københavns Kommunes 
høringsside BLIV HØRT 
indtil den10. januar.

Kom med dine input  
til lokalplanforslag for Hedegaardsvej II 
AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, 
PROJEKTMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Lokalplanforslaget omhand-
ler Hedegaardsvej 88, der er 
beliggende mellem Kastrup-
fortet, kolonihaver, Amager 
Strandpark og Femøren Me-
trostation. I lokalplansforsla-
get foreslås Hedegaardsvej 
88 udviklet til cirka 200 pri-
vate og almene kollegie- og 
ungdomsboliger, der dæk-
ker et areal på 8.940 m2. 

Boligerne skal bygges på 
en parkeringsplads, der er 
tilknyttet et eksisterende kon-
torbyggeri, som fastholdes 
i dens nuværende form og 
anvendelse. Tilknyttet boli-
gerne er det planen at etab-
lere kantzoner, tagterrasser, 
gårdrum og en ankomstplads 
samt udadvendte funktioner 
i stueetagen mod Hedega-
ardsvej. Den nye parkering 
foreslås etableret i den nye 
konstruktion med en parke-
ringskælder og parkering i 
stueetagen, som både kolle-
giet og kontorbyggeriet vil få 
mulighed for at anvende. 

Hvis du har input til lokal-
planforslaget kan du give 
dem på Københavns Kom-
munes side BLIV HØRT indtil 
den 21. december 2021. Du 
kan også læse mere om den 
politiske proces på kk.dk. 

Netværksmøde for aktører 
på det sociale område
For anden gang havde lokaludvalget inviteret til netværksmøde

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND, AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Efter opfordring fra delta-
gerne sidste år afholdt vi 

vores andet netværksmøde 
i september. Vi ønskede 
blandt andet input og kom-
mentarer til vores sociale 
bydelsplan, som vi har ar-
bejdet med i arbejdsgrup-

pen for social- og sund-
hedsområdet. Vi har gerne 
villet danne os et overblik 
over, hvem der ikke har det 
godt i bydelen og har brug 
for hjælp. Hvor kan man 

henvende sig? og hvilken 
hjælp kan man få?

NETVÆRKSMØDE  
HVERT ÅR.
Lokaludvalget agter at fort-
sætte med at have fokus på, 
hvordan borgerne har det i 
bydelen. Der er et ønske 
om, at vi får skabt et bedre 
samarbejde på dette områ-
de, også med Amager Vest 
Lokaludvalg. Mange af til-
buddene på dette område 
dækker hele 2300 S. Der er 
mange aktører på området, 
men flere påpegede, at de 
ikke kender til hinanden. 
Det vil vi i lokaludvalget 
gerne hjælpe med til at for-
bedre.

HVORDAN KAN VI 
HJÆLPE HINANDEN?
Ensomhed viser sig at være 
et stort problem, som er 
forværret under nedluknin-
gen på grund af Corona. Det 
er vigtigt, at vi forsøger at 
række ud til hinanden, og 
heldigvis kan vi igen være 
mere sammen, selvom smit-
ten lige nu er høj. Oplever 
man en udsat borger i akut 
nød, kan man ringe efter So-
ciolancen. Den kører fra kl. 
11-23.
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Sundby Boldklub  
– en lokal fodboldklub i rivende udvikling 
Den gamle Amagerklub, Sundby Boldklub, har over de seneste år udviklet sig fra at være en af de små fisk i Øresund 
til at være Amagers største klub målt på medlemmer, og det er bare første skridt på vejen, hvis man spørger ind til 
klubbens ambitioner

AF JAKOB KLEIST LAUR-
SEN, PR- OG KOMMUNI-
KATIONSANSVARLIG I 
SUNDBY BOLDKLUB

Spoler man tiden bare 13 år 
tilbage, talte det samlede 

antal medlemmer i Sundby 
Boldklub blot 379. Det tal 
er nu mere end tredoblet, 
da klubben primo november 
2021 har over 1300 registre-
rede medlemmer. Det bety-
der med andre ord, at Sund-

by Boldklub er den største 
fodboldklub på Amager målt 
på medlemstal, og at klub-
bens mange tiltag har båret 
frugt. 

En stor del af æren for 
klubbens opblomstring skal 

både findes i et stort frivil-
ligt arbejde, men samtidig 
i en visionær og innovativ 
bestyrelse, der har været 
på forkant med de amager-
kanske børn og unges øn-
sker. Herunder kan blandt 
andet nævnes Sundby Bold-
klubs Fodboldakademi, der 
ikke alene giver klubbens 
U10-U13-årgange mulighed 
for ekstra træning, men sam-
tidig styrker fællesskabet på 
tværs af årgange og køn. 

EN KLUB DER FAVNER 
BREDT MED PLADS TIL 
ALLE
Som nævnt er Sundby Bold-
klub rodfæstet i den gamle 
arbejderklasse med et stort 
fokus på frivilligt arbejde og 
social inklusion. Klubben har 
i sammenhæng med dette 
valgt en tilgang og strategi, 
der også skal sikre, at de 
bedste drenge- og pigespil-
lere på Amager ikke behøver 
at drage over broerne for at 
få finde det rigtige trænings- 
og kampniveau. Klubben kan 
i den forlængelse bryste sig 
af at have en stjerne i DBUs 
licenssystem på drengesi-
den, hvilket placerer dem på 
en 48. plads på listen over de 

bedste klubudviklingsmiljøer 
i Danmark. Derudover har 
klubben ansat en sportschef, 
en leder af breddeafdelingen 
og en Head of Coaching på 
både drenge- og pigesiden. 
Fælles for alle er, at de be-
sidder kvaliteter og kompe-
tencer, der hver dag er med 
til at støtte de mange børn 
og unge i deres udvikling 
som fodboldspillere, men 
også som mennesker. 

Med andre ord er Sundby 
Boldklub en klub, der favner 
bredt: der er plads til alle, 
uanset niveau, alder og køn. 

KVINDERNE SPILLER I 1. 
DIVISION
Det samme gør sig gælden-
de i seniorafdelingen, da der 
også her findes hold på flere 
forskellige niveauer, og hvor 
fokus spænder fra hyggen 
ved 3. halvleg til elitefodbold 
i 1. division. 

Klubbens 1. kvinder spil-
ler i Danmarks næstbedste 
række, 1. Division, hvor de 
på nuværende tidspunkt 
(11. november 2021) ligger 
solidt i svinget i forhold til 
at komme med i forårets 
kvalifikationsspil, hvor man 
kæmper om at rykke op i 

Gjensidige Kvindeliga. Hol-
det, der normalt hører til 
på Kløvermarken ligesom 
resten af klubben, spil-
ler deres kampe i Sundby 
Idrætspark, hvor der er rig 
mulighed for at komme over 
og støtte Amagers bedste 
kvindehold. 

DET SOCIALE BLIVER 
PRIORITERET I STOR 
STIL
Sundby Boldklubs 1. herre er 
ligeledes et hold med store 
ambitioner. Holdet har over 
de sidste par år oplevet stor 
udskiftning, og sidste år ryk-
kede de op fra Serie 1 til Kø-
benhavnsserien – med den 
yngste trup i rækken. Fokus 
er på at spille attraktiv og 
angrebsivrig fodbold, hvor 
personlig og kollektiv udvik-
ling følges ad. 

Selvom Sundby Boldklub 
har oplevet – og stadig gør 
– en stor vækst, så bliver det 
sociale stadig prioriteret i 
stor stil. Det kommer blandt 
andet til udtryk i ’Tutten’ 
(klubbens sportscafé), hvor 
det er muligt at spise af-
tensmad, hvilket adskillige af 
klubbens hold benytter sig 
af flere gange om ugen. 

Amager Øst stemte mere blåt og 
mere på venstrefløjspartierne, 
Socialdemokratiet gik tilbage
AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Stemmerne er talt op efter 
kommunevalget 16. novem-
ber 2021, og vi kan konsta-
tere store politiske udsving. 
Enhedslisten og Konserva-
tive går meget frem, Social-
demokratiet og Alternativet 
går meget tilbage. Enheds-
listen bliver klart største 
parti i Borgerrepræsenta-
tionen (BR) med opbak-
ning fra tæt på hver 4. kø-
benhavner. Radikale og SF 
går begge lidt frem, mens 
Venstre går lidt tilbage. DF, 
Nye Borgerlige og Liberal 
Alliance får hver et mandat 
i det nye BR.

BYDELSKANDIDATER 
VALGT IND
Næstformand i Amager 
Øst Lokaludvalg, Rasmus 
Steenberger blev valgt ind 
i Borgerrepræsentationen 
for SF og forlader dermed 
lokaludvalget ved årsskiftet. 
Der skal lyde en stor tak til 
Rasmus for hans indsats i 
lokaludvalgsarbejdet, både 
som næstformand og som 

særdeles aktivt medlem af 
arbejdsgrupperne PET, og 
Miljø og Klima. Vi ønsker 
Rasmus held og lykke med 
hans nye hverv. Lars Weiss 
fra Socialdemokratiet blev 
også genvalgt med et flot 
stemmetal. Fra Enhedslisten 
blev Gorm Gunnarsen gen-
valgt. Tillykke til jer alle med 
valget.

Lokaludvalget ser frem til 
et godt samarbejde med de 
indvalgte fra bydelen.

BORGMESTRE SKIFTER 
Socialdemokraterne beva-
rer overborgmester-posten, 
som Sofie Hæstorp Ander-
sen sætter sig på, men de 
mister posten som børne-og 
ungdomsborgmester. Den 
nye børne- og ungdoms-
borgmester bliver den kon-
servative Jakob Næsager. 
Enhedslisten får 2 fagborg-
mestre: de fortsætter med 
teknik- og miljøborgmester-
posten, nu med Line Barfod, 
og Karina Vestergård bliver 
ny socialborgmester. Den 
radikale Mia Nygård forlader 
socialborgmester-posten 
og sætter sig på kultur- og 
fritidsborgmester-posten, 

som er den borgmesterpost, 
Alternativet mister. SFs Sis-
se Marie Welling fortsætter 
som sundheds- og omsorgs-
borgmester.

STEMMEPROCENTEN 
GIK NED I AMAGER ØST
Desværre ses en faldende 
tendens i stemmedeltagel-
sen for anden gang i træk. 
Vi håber det denne gang 
kan tilskrives Coronaen og 
ikke en vigende demokra-
tisk interesse, hvilket vil 
være meget trist. Kun 56,6 
% stemte denne gang, mod 

60,8 procent sidst, på byde-
lens 4 valgsteder. Skolen ved 
Sundet ligger højest med en 
valgdeltagelse på 62,9%, og 
Amagerbro Skole lavest med 
kun 47,7%. Samlet er det kun 
lidt over halvdelen af bor-
gerne i bydelen, der er med 
til at bestemme udviklingen 
de næste 4 år.

Lokaludvalget ser nu frem 
til, at der skabes et godt 
samarbejde mellem de par-
tier, der er valgt ind i det nye 
BR, og et godt samarbejde 
mellem BR og lokaludvalge-
ne i Københavns Kommune. 
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Spidskandidaterne mødtes i Amager Bio
Godt 300 amagerkanere havde fundet vej til stolerækkerne i Amager Bio, da de 10 spidskandidater til kommunalvalget 
stod på scenen til debat om aktuelle emner for Amagers fremtid

AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

De to lokaludvalg på Amager 
var, ligesom ved kommunal-
valget i 2017, gået sammen 
om at arrangere mødet. Del-
tagerantallet kunne denne 
gang ikke helt hamle op med 
de over 500 deltagere, der 
fyldte salen op i 2017. Om 
det skyldtes, at datoen lå 
tidligt i valgkampen, eller om 
det var Corona-forbuddet 
mod store arrangementer, 
der stadig spøgte, står hen i 
det uvisse.

Før selve debatten gik i 
gang kl. 19.30 kunne gæster-
ne møde partierne, som hav-
de taget opstilling med deres 
balloner, pamfletter og plaka-
ter i foyeren til Amager Bio. 

AKTUELLE EMNER FOR 
AMAGERS FREMTID
Lokaludvalgene havde allieret 
sig med den kendte TV-jour-
nalist Kurt Strand, der med 

sikker hånd og glimt i øjet 
styrede de ti spidskandidater 
til Københavns Borgerrepræ-

sentation gennem aftenens 
valgdebat. På dagsordenen 
var fire højaktuelle emner for 

Amagers fremtid. Det drejede 
sig om by- og boligpolitik, det 
gode børneliv, trafikale udfor-

dringer og By & Havns rolle i 
byudviklingen. Lokaludvalge-
ne havde denne dag fravalgt 
temaerne Amager Fælled og 
Lynetteholm, som dog allige-
vel blev rundet under debat-
ten. Og det faldt tydeligvis i 
god jord hos tilhørerne. Forud 
for mødet havde de to lokal-
udvalg spurgt deres digitale 
borgerpaneler, for at få bor-
gernes perspektiver på de fire 
temaer. I alt 2.517 beboere i 
Amager Vest og Amager Øst 
gennemførte undersøgelsen, 
så resultaterne kunne indgå 
i valgdebatten. Det samme 
gjorde fire små film, hvor for-
skellige borgere kom med de-
res holdninger til de forskel-
lige problemstillinger. 

HVORDAN SKAL ET 
VALGMØDE VÆRE?
Undervejs viste publikum 
deres holdninger med røde 
og grønne kort – suppleret 
af sporadiske buh-råb og 
klapsalver. Under hele de-

batten var der en god ener-
gi i salen, både blandt pub-
likum og på scenen. Nogle 
deltagere udtrykte dog før 
og efter debatten utilfreds-
hed med, at det ikke var 
muligt for tilhørerne at stille 
spørgsmål til politikerne un-
dervejs. Dette var et valg fra 
arrangørernes side, for i en 
sal med så mange tilhørere, 
ville det være svært at nå 
alle spørgsmål, og der ville 
sidde skuffede deltagere, 
som ikke fik mulighed for 
at komme til orde. 

De to lokaludvalg håber på 
at kunne gentage succesen 
ved næste kommunalvalg. 
Måske skal et valgmøde ef-
ter denne opskrift supple-
res af andre møder, så også 
nye og mindre partier end 
de etablerede og kendte får 
mulighed for at debattere, 
og måske kan man med en 
anden mødeform tiltrække 
flere af lokalområdets unge 
vælgere.

Velbesøgt valgmøde i Multihallen
Multihallen i Jenagade dannede rammen om et velbesøgt valgmøde søndag 7. november. På programmet var tre 
temaer, som Amager Øst Lokaludvalg udpegede på forhånd: trafik, idræt og biblioteker. Vælgerne fik mulighed for 
selv at stille spørgsmål, så rammerne om de tre temaer blev sprængt, og boliger, handicappede og et enkelt #Metoo-
spørgsmål gav godt gang i debatten. Ét emne der gik igen, og som optog mange, var klima

AF KAMILLA STOFFREGEN

Alle partier på Rådhuset var 
repræsenteret. Den yngste 
repræsentant var 22-årige 
Absalon Billehøj fra Enheds-
listen, og den eneste kvin-
delige repræsentant i panel-
debatten var lokaludvalgets 
formand, Susanne Møller, 
fra Konservative. Blandt de 
fremmødte vælgere i hal-
len var der både unge og 
ældre - og en enkelt køre-
stolsbruger. Fælles for alle 
var den gejst, de gik til em-
nerne med. Det var tydeligt 
at mærke, i hvilken retning 
holdningerne hældte.             

TRAFIK DELTE VANDENE
Nogle partier talte for plads 
til biler, hvorimod andre var 
stærkt imod at gøre plads 
til flere biler. Cykeltrafik og 
gangstier, som den klima-
venlige vej frem, var på visse 
partiers dagsordner. Plads-
til- bil-fortalerne talte varmt 
for flere elbiler og ladere. 
Gratis offentlig transport var 
et forslag fra et af partierne, 
mens flere var einige om fle-
re buslinjer, og til et spørgs-
mål fra salen om flere små 
busser lød svaret: chauffør-
løn til småbusser gjorde dem 
dyre. Generelt var der enig-
hed om, at bydelen kunne 
trænge til bedre nord-syd og 
vest-øst forbindelser.    

ORDENTLIGE VILKÅR 
FOR IDRÆTTEN
Idræt i Amager Øst blev dis-
kuteret iltert: fra nedslidte 
faciliteter og trængte area-
ler til adgang for forskellige 

aldersgrupper, børn for ek-
sempel, og personer med 
forskellige behov – ikke alle 
kan hoppe i havet eller en 
swimmingpool uden hjælpe-
midler. Det blev positivt på-
peget af et parti, at bydelen 
har Amager Strand og Klø-
vermarken, der bugner med 
idrætsaktiviteter på land og 
vand. Opgaven lå i at skabe 
ordentlige vilkår for klubber-
ne. Hvad angik finansierin-
gen af nedslidte faciliteter, 
mente et par partier, at Kø-
benhavns Kommune havde 
råd til det, men at det mere 
var et spørgsmål om priori-
tering. Ligeledes kunne are-

aler, der blev brugt til parke-
ring nedlægges og gives til 
idræt i stedet, mente nogle. 

BIBLIOTEKER, MERE 
FYSISKE ELLER 
DIGITALE?  
Biblioteker som videns-, lit-
teratur- og formidlingshuse, 
hvor brugere af forskellige 
aldre og forudsætninger kan 
komme og få hjælp til enten 
det boglige eller til at bruge 
computer og printer, over for 
selvbetjening, færre fysiske 
bøger til fordel for lyd- og e-
bøger og ingen lånecomputer 
eller printer. Dette var spæn-
dingsfeltet, som holdningerne 

fra partierne og vælgerne 
boltrede sig inden for. Nogle 
mente, at selvbetjening og at 
tænke biblioteker sammen 
med andre institutioner, for 
eksempel skolerne, var en 
god ting. Andre lagde vægt 
på bibliotekernes særlige 
funktion som fysiske møde-
steder, og bibliotekarer som 
vigtige ansatte, der ikke burde 
spares væk. Der var dog stor 
opbakning til, at bibliotekerne 
burde tilbyde computere til 
gavn for dem, der ikke havde 
computere derhjemme. Et 
par partier fremhævede bib-
liotekernes roller i at skabe 
tilgængelighed ti dannelse og 

som kulturelt mødested, og 
at give plads, via lydbøger, til 
dem, der normalt ikke læser 
bøger.

BOLIGER VAR EN VARM 
KARTOFFEL 
På den ene side var der ef-
terspørgsel efter billige og 
gode boliger til alle. På den 
anden side argumenterede 
nogle for flere ejerboliger til 
at stabilisere boligpriserne: 
”Hvis ikke der er ejerboliger 
nok, stiger priserne." „Der 
bygges dyrt i København 
for at finansiere infrastruktu-
ren,” argumenterede et an-
det parti, og et tredje holdt 

fast i, at der kun var en vej 
frem: offentligt ejede boli-
ger. Boliger til sygeplejer-
sker og social-og sundheds-
assistenter var en prioritet 
for et parti. Der manglede 
familieboliger, mente endnu 
et parti, der også slog fast, 
at 70.000 nye boliger skal 
bygges, og når der bygges 
på tværs af alder og etnici-
tet, gør det byen fed at bo i.  

Mødets ferme ordstyrer 
og medlem af Amager Øst 
Lokaludvalg, Randi Søren-
sen, sluttede paneldebatten 
af med at opfordre de frem-
mødte, politisk engagerede 
borgere til at sprede bud-
skaberne fra mødet i deres 
netværk. Randis indgangs-
bøn til partierne var ikke at 
love mere, end de realistisk 
kunne holde. 

A - Lars Weiss, 
Socialdemokratiet

B - Kim Mandix, Radikale 
Venstre

C - Susanne Møller, 
Konservative

D - Anastasia Løvgreen, Nye 
Borgerlige

F - Rasmus Steenberger, 
Socialistisk Folkeparti

I - Alexander Ryle, Liberal 
Alliance

O - Lars Vestergaard, Dansk 
Folkeparti

V - Jens Kristian Lütken, 
Venstre

Ø - Absalon Billehøj, 
Enhedslisten

Å - Troels Christian 
Jakobsen, Alternativet

FØLGENDE 
KANDIDATER DELTOG 
I DEBATTEN:

       Foto: Rie Hammershøi
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Valgresultat  i 
Amager øst for de 
partier der blev 
valgt ind i BR 2021

Liste afgivne 
stemmer

Afgivne 
stemmer 
i procent

Tilbage-
gang/
fremgang 

Tilbage-
gang/
fremgang 
i procent

Socialdemokratiet 1.251 17,1 % -364 -10,5%

Radikale Venstre 837 11,4% +320 +2,6%

Det Konserva-
tive Folkeparti

896 12,2% +595 +7,1%

Nye Borgerlige 207 2,8% +138 +1,6%

SF - Socialistisk 
Folkeparti

824 11,3% +359 +3,4%

Liberal Alliance 236 3,2% -6 -0,9%

Dansk Folkeparti 210 2,9% -208 -4,2%

Venstre 636 8,7% +182 +0,9%

Enhedslisten - De 
Rød-Grønne

1.654 22,6% +682 +6 %

Alternativet 219 3,0% -394 -7,5%

Sundbyøster kreds - Lergravsparkens skole Nord kreds - skolen på Amagerbro

Liste afgivne 
stemmer

Afgivne 
stemmer 
i procent

Tilbage-
gang/
fremgang 

Tilbage-
gang/
fremgang 
i procent

Socialdemokratiet 1.576 17,0 % -1.037 -9,6%

Radikale Venstre 1.041 11,2 % +238 +3,05

Det Konserva-
tive Folkeparti

988 10,7% +513 +5,9 %

Nye Borgerlige 195 2,1 % +99 +1,1 %

SF - Socialistisk 
Folkeparti

1.072 11,6 % +233 +3,1 %

Liberal Alliance 262 2,8 % -143 -1,3 %

Dansk Folkeparti 250 2,7 % -320 -3,1 %

Venstre 609 6,6 % -80 -0,4 %

Enhedslisten - De 
Rød-Grønne

2.425 26,2 % +579 +7,4 %

Alternativet 328 3,5 % -820 -8,2 %

Øst kreds - Skolen v./ sundet

Liste afgivne 
stemmer

Afgivne 
stemmer 
i procent

Tilbage-
gang/
fremgang 

Tilbage-
gang/
fremgang 
i procent

Socialdemokratiet 1.294 19,8% -705 -10,4%

Radikale Venstre 719 11,0% +119 +1,9%

Det Konserva-
tive Folkeparti

902 13,8% +442 +6,8%

Nye Borgerlige 173 2,6 % +116 +1,7%

SF - Socialistisk 
Folkeparti

880 13,5% +324 +5,1%

Liberal Alliance 179 2,7 % -112 -1,7%

Dansk Folkeparti 163 2,5% -264 -4,0%

Venstre 582 8,9% -107 -1,5%

Enhedslisten - De 
Rød-Grønne

1.238 19,0% +369 +5,8%

Alternativet 177 2,7 % -348 -5,2%

Syd kreds - Gerbrandskolen

Liste afgivne 
stemmer

Afgivne 
stemmer 
i procent

Tilbage-
gang/
fremgang 

Tilbage-
gang/
fremgang 
i procent

Socialdemokratiet 1.126 20,7% -601 -9,8%

Radikale Venstre 503 9,3% +77 +1,8%

Det Konserva-
tive Folkeparti

648 11,9% +306 +5,9%

Nye Borgerlige 146 2,7% +72 +1,4%

SF - Socialistisk 
Folkeparti

657 12,1% +215 +4,3%

Liberal Alliance 113 2,1% -83 -1,4%

Dansk Folkeparti 175 3,2% -273 -4,7 %

Venstre 395 7,3% -99 -1,4%

Enhedslisten - De 
Rød-Grønne

1.267 23,3% +379 +7,6 %

Alternativet 152 2,8% -319 -5,5%



Der er snart valg til lokaludvalg!

Vil du stille op? 
Eller være med til at bestemme, 
hvem der bliver valgt ind? 

Tilmeld dig valg til lokaludvalg 
senest d. 14. januar 2022 kl. 12. 

Læs mere på www.amageroestlokaludvalg.kk.dk 
eller skriv til aoelu@kk.dk for mere info.

på ud-
viklingen 

i Amager Øst

Få ind-
flydelse  
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Brænder du for nærdemokrati, borgerinddragelse og byudvikling? 
Banker dit hjerte for frivillighed og har du lyst til et alsidigt og  
spændende job, hvor du både arbejder med politikere, kommunens 
forvaltninger samt med borgere og lokale netværk i bydelen? Så  
opfordres du til at stille op som nyt medlem af lokaludvalget.

Du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter. F.eks en  
boligforening, brugerbestyrelse, idrætsforening eller lignende.  
Foreningen skal have 15 medlemmer og have eksisteret 1 år ved  
tilmelding. 

Vi lægger vægt på, at du har tid og lyst til at

• Bruge minimum 4-5 timer om måneden på lokaludvalgs- 
arbejdet

• Deltage i lokaludvalgsmøder 11 gange om året

• Har gode ideer til projekter, som kan gøre en forskel i bydelen  
- og lyst til at gennemføre dem

• Indgå i en af lokaludvalgets faste arbejdsgrupper

• Møde borgerne i øjenhøjde, der hvor de er, og diskutere  
bydelens udvikling

• Give en hånd med, når vi afvikler aktiviteter i bydelen.

Vi tilbyder

• Et spændende og alsidigt ildsjælejob, hvor du får et unikt indblik 
i bydelens potentialer og udfordringer - med mulighed for at få 
indflydelse på bydelens sociale, fysiske og kulturelle udvikling

• Erfaring med at arbejde med politik og byudvikling på lokalt 
plan

• Erfaring med at planlægge og afvikle arrangementer, events og 
projekter

• Et bredt netværk af mennesker, som brænder for at gøre en  
forskel for bydelen

• Gratis kaffe og te - samt forplejning til de faste møder.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en ulønnet deltidsstilling. Du vil blive tilbudt socialt 
samvær og indflydelse på bydelens udvikling, samt forplejning til 
de faste møder. Tiltrædelse sker i april 2022 og løber 4 år frem. 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du mere end  
velkommen til at kontakte sekretariatet på: aoelu@kk.dk  
eller tlf. 28119454.

Du finder tilmeldingsskema til valget og yderligere oplysninger på 
amageroestlokaludvalg.kk.dk

Ansøgningsfrist: 14. januar 2022 kl. 12.

Nyt ”job” som lokaludvalgsmedlem?

Amager Øst  
lokaludvalg
ønsker borgerne i 
bydelen og vores 
samarbejdspartene 
i og uden for 
bydelen en rigtig 
glædelig jul og et 
godt nytår.

VALG TIL LOKALUDVALG AMAGER ØST 2022 11



1

Valg til lokaludvalg i Amager Øst 
I februar 2022 er der igen valg til Amager Øst Lokaludvalg. 
Denne gang foregår valget digitalt.

Hvis du er medlem af en forening, organisation  
eller brugerbestyrelse med aktiviteter i Amager 
Øst, kan du stille op til lokaludvalget, eller du kan 
være med til at stemme.

Sådan tilmelder du dig 
Selve valget foregår digitalt med en afstemning, der er åben 
2 uger fra den 14. februar 2022. Alle stemmeberettigede vil 
modtage et personligt link til afstemningen umiddelbart op til.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis I er interesserede i at opstille 
en kandidat.

Læs mere og find tilmeldingslink på  
www.amageroestlokaludvalg.kk.dk
 
Skriv til aoelu@kk.dk eller ring på 28119454 for mere info.

Sådan deltager du i valget
For at opstille en kandidat og/eller stemme til valget er det et 
krav, at jeres forening:

• har eksisteret minimum et år ved tilmelding

• har minimum 15 medlemmer ved tilmelding

• har aktiviteter i Amager Øst

En forening kan kun tilmelde én repræsentant til at stemme. 
Hvis foreningen opstiller en kandidat, bliver det kandidaten, 
der er stemmeberettiget.

Vigtige datoer 
Åbent sekretariat den 
7. december kl. 15-18 i 
Kvarterhuset 4. sal

• få svar på spørgsmål/
hjælp til tilmelding til 
valget

• få svar på spørgsmål 
vedr. lokaludvalget

• hør om hvad det vil 
sige at være medlem

Tilmeldingsfrist som 
kandidat til Amager Øst 
Lokaludvalg:

14. januar 2022 kl. 12

Præsentationsmøde for 
opstillede kandidater:

25. januar 2022

Tilmeldingsfrist for at 
kunne stemme til det 
digitale valg:

7. februar 2022 kl. 12
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Hvad laver et lokaludvalg?
I februar 2022 skal der vælges et nyt lokaludvalg i Amager Øst.  
Her kan du læse om, hvilke opgaver det nye lokaludvalg blandt andet kommer til at arbejde med 

Byudvikling med borgerne 
i centrum
Det er lokaludvalgenes 
opgave at stå for den 
lokale borgerdialog. 

Det kan ske via borger-
møder og workshops, 
digital borgerinddra-
gelse eller ved at køre 
ud med eventcyklen. 

Lokaludvalget giver ud-

talelser til kommunen 
i sager der har betyd-
ning for bydelen.

Det kan være lokalplan-
forslag eller kommuna-
le planer og politikker 
for miljø, trafik, sund-
hed, skole, unge eller 
ældre. 

Bydelsplanen 
- en vision for bydelen
Lokaludvalget udarbej-
der i begyndelsen af 
valgperioden en by-
delsplan i dialog med 
bydelens forskellige 
københavnere og Kø-
benhavns Kommune. 

Bydelsplanen kan ses 
som lokaludvalgets visi-
oner for bydelen, og

i de efterfølgende fire 
år arbejder lokaludval-
get på at få visionerne 
gennemført. 

Bydelsplanerne skal 
fungere som et redskab 
for Lokaludvalget og  i 
dialogen med forvalt-
ninger og politikere om 
bydelens udvikling.

Støtte til lokale 
aktiviteter
Bydelspuljen støtter 
aktiviteter og arrange-
menter, der skaber dia-
log og netværk mellem 
borgerne i Amager Øst. 
  
Lokaludvalget uddeler 
hvert år ca. 1,6 mio. kr. 
til mange forskellige 
lokale initiativer og 
projekter. 

Det er lokaludvalget, 
der ud fra de gælden-
de kriterier beslutter, 
om et projekt skal have 
støtte fra Bydelspuljen.

Amager Øst Lokalud-
valg har et sekretariat 
med tre fastansatte 
medarbejdere, der bi-
står lokaludvalget med 
administrativt arbejde. 
 
Sekretariatet arbejder 
med en bred vifte af 
opgaver. Eksempel-
vis dialog med kom-

munens forvaltnin-
ger,planlægning af 
borgerdialog og hjælp 
til lokaludvalgets aktu-
elle projekter. 

Sekretariatet står også 
for kommunikationsop-
gaver som hjemmeside 
og annoncer. 

Sekretariatet Egne projekter 
Lokaludvalget har også 
mulighed for at igang-
sætte lokale projekter.
 
Lokaludvalget har 
gennem to år sam-
men med borgerne i 
bydelen udarbejdet 
helhedsorienterede 
visioner for Nordøst-
amager.

Visionen giver konkrete 
anbefalinger til en hel-
hedsorienteret udvik-
ling af området, som et 
indspark til kommune-
planen, som inspirati-
on til byplanlæggere, 
forvaltninger, Borger-
repræsentationen, 
jordejere og borgere.  

Det lokale miljøarbejde 
Lokaludvalgene i Kø-
benhavn varetager den 
lokale miljøopgave for 
deres bydel.   

I Amager Øst sker dette 
gennem en driftsaftale 
med Miljøpunkt Ama-
ger.

Miljøpunkt Amagers 
opgave er at formidle 
viden om og inddrage 
borgerne i at fremme 
lokale miljøhensyn, kli-
matilpasning og gene-
rel bæredygtig udvik-
ling på lokalt plan. 

Lokaludvalgene er skabt for at styrke nærdemokratiet 

Lokaludvalgene i København er nedsat af Københavns Kommune for at understøtte dialogen mellem 
københavnerne og politikerne på Københavns Rådhus, og for at bringe lokale interesser og behov videre. 

Lokaludvalget består af 23 medlemmer. Heraf er 14 udpeget af lokale foreninger og brugerbestyrelser, og 
9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.
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Bente Lildballe  
er udpeget af 
Enhedslisten
Udvikling i et foran-
dret Amager Øst
Jeg hedder Bente Lildballe, 
er 65 år, og repræsenterer 
Enhedslisten i lokaludvalget. 
Jeg er optaget af udviklin-
gen i et Amager Øst, som har 
ændret sig markant, siden 
jeg flyttede hertil i 2008.
Plads til små håndværkere 
og kreative virksomheder 
Jeg arbejder for, at der i 
Amager Øst bliver ved med 
at være plads til samfun-
dets svageste, også når der 
bliver bygget; at der bliver 
indtænkt arealer til kultur-
og fritidsaktiviteter ved 
nybyggeri, og at der stadig 
er rum til arbejdspladser i 

bydelen, så der fortsat er 
plads til de små håndvær-
kere og kreative virksom-
heder.
Levende bydel 
Alt i alt ønsker jeg en leven-
de bydel med plads til di-
versitet, billige boliger, leg, 
kultur og vild natur.

Frank Lambert 
repræsenterer 
Grundejer-
foreningen 
Landlyst og er 
aktiv inden for 
idræt, fritid og 
kultur

Kærlighed til det gam-
le og nye Amager
Der er flere grunde til, at jeg 
er med i Amager Øst Lokal-
udvalg. For det første elsker 
jeg vores bydel. Den har en 
skøn blanding af det gamle 
lidt slidte og tilgroede Ama-
ger, og så en masse nyt, for 
eksempel strandparken. For 
det andet kan man få indblik 
og indflydelse på stort set 
alle områder af det lokale liv. 
I den firårige periode som 
snart er gået, har jeg arbej-
det med byudvikling, sko-
lebyggeri, naturpleje, for-
bedring af idrætsfaciliteter, 
bedre forhold for kunstnere 
og kreative iværksættere, 
biodiversitet og offentlighe-
dens adgang til naturen. 
Mere på forkant 
med udviklingen 
Jeg har arbejdet bevidst 
med, at vi i lokaludvalget 
kommer mere på forkant 
med udviklingen i vores 
bydel. Meget ofte bliver vi 
præsenteret for projekter, 
som stort set er vedtaget og 
det kan være meget svært 
at lave en ordentlig inddra-
gelse af borgerne og få ind-
flydelse på udviklingen. Jeg 
brænder for en byudvikling, 

som sikrer en blandet by, så 
vi ikke får nogle meget mo-
notone områder, hvor der 
for eksempel kun er boliger i 
samme arkitektoniske stil, el-
ler hvor der ikke er taget høj-
de for livet mellem husene.
Store virksomhe-
der, små iværksæt-
tere og social idræt   
Jeg håber vi i Amager Øst 
kan gå forrest i arbejdet med 
at omstille vores hverdag til 
en bæredygtig fremtid. Helt 
konkret kunne vi være et la-
boratorium for deleøkonomi 
og genbrug af ressourcer. 
Vi har nogle store virksom-
heder, der modtager og 
bortskaffer affald, samtidig 
med at vi har et væld af små 
værksteder og iværksætter-
miljøer. Vi kunne også være 
den bydel, der begyndte at 
udvikle nogle idrætsfacili-
teter, som i højere grad var 
sociale samlingspunkter og 
gav plads til leg og bevæ-
gelse for alle borgere. Lige 
nu er idrætsdeltagelsen for 
lav på grund af ventelister og 
manglende faciliteter.

Jørgen Mark 
Pedersen er 
udpeget for 
Radikale Venstre 

Bedre beslutninger 
med lokal indsigt
Det ender med bedre be-
slutninger for kommunen, 
når de helt lokale perspekti-
ver bliver repræsenteret. Det 
er dét, lokaludvalget giver 
mulighed for. Der hersker 
en god demokratisk kultur i 
udvalget, hvor dialogen mel-
lem medlemmerne giver en 
detaljeret forståelse. På den 
måde bliver den lokale ind-
sigt givet videre til kommu-
nens beslutningstagere.
Cykeltrafik, vilde insek-
ter og gavlmalerier 
Der er mange spændende 
ting at forholde sig til i byde-
len. Jeg er mest interesseret 
i de løsninger, vi skal finde 
for trafikken. Især er jeg op-
taget af at give gode forhold 

til mere cykeltrafik. Derud-
over kunne vi gøre mere for 
at opgradere kommunens 
arealer til at understøtte bio-
diversitet bedre. I kulturen 
ser jeg gerne flere gavlmale-
rier i bydelen. De kan bløde 
byplanlægningen lidt op og 
give et pift i hverdagen til en 
meget lav ’billetpris’. 

Amager Øst må gerne 
blive kendt for at have sik-
ker trafik, vilde insekter og 
mange gavlmalerier. 

Ole Meldgaard 
repræsenterer 
Kofoeds Skole 
i lokaludvalget 
og er aktiv inden 
for områderne: 
børn, unge, 
ældre, sundhed, 
sociale forhold og 
integration.

Vigtigt, at bor-
gerne bliver hørt
I 30 år arbejdede jeg på 
Kofoeds Skole, blandt an-
det med at overføre danske 
modeller for socialt arbejde 
til de tidligere kommunisti-
ske lande. Jeg har opret-
tet sociale institutioner i en 
række lande. Selv om jeg nu 
er gået på pension, arbejder 
jeg fortsat med udenlandske 
projekter. Jeg leder et pro-
jekt i Ukraine om folkeoplys-
ning og borgerinddragelse.

Jeg vil gerne bidrage til 
lokaldemokratiet og borger-

inddragelse. Det er vigtigt, 
at borgerne bliver hørt og 
engagerer sig i beslutnings-
processerne. 
Udsatte grupper 
Jeg er især optaget af de so-
ciale og sundhedsmæssige 
forhold i bydelen for udsatte 
grupper. Ingen må overses. 
Alle skal være med.
Grøn og bæredyg-
tig, plads til alle  
Amager Øst skal være en 
bydel med plads til alle. Det 
skal være en grøn og bære-
dygtig bydel, hvor borgerne 
kan lide at bo.

Ole Pedersen 
repræsenterer 
Amager SK 
Håndbold i 
lokaludvalget 
og er især 
aktiv inden for 
områderne idræt, 
fritid og kultur.

Større borgerindfly-
delse på Rådhuset
Jeg er født i 1943, er gift, har 
4 børn, 8 børnebørn og et 
enkelt oldebarn. Jeg er ud-
dannet socialrådgiver, men 
har arbejdet som pædagog i 
de seneste 32 år, før jeg gik 
på efterløn og folkepension.

Jeg har siddet i styregrup-
pen for Kvarterløftet i Holm-
bladsgade, Områdefornyel-
sen Øresundsvej og sidder 
nu i formandskabet for Om-
rådefornyelsen Sundby.

Jeg deltager i lokaludval-
get for at arbejde for, at bor-
gerne får større indflydelse 
på de politiske og admini-
strative beslutninger, der bli-
ver truffet på Rådhuset.
Bedre idræt på Klø-
vermarken 
I min fritid har jeg været fri-
villig leder og træner i Ama-
ger SK i mere end 20 år. Mit 

særlige fokusområde er at 
forbedre idrættens betin-
gelser. Her er det særligt en 
forbedring af foreningernes 
betingelser på Kløvermar-
ken og bedre betingelser for 
idrætsforeningerne omkring 
Sundbyøster-hallerne, jeg 
ønsker fremmet.
Bedst arbejdsliv og 
fritidsliv for alle  
Jeg ønsker et Amager Øst, 
hvor der er plads til alle, og 
hvor alle kan udfolde deres 
arbejdsliv og fritidsliv på den 
bedst mulige måde. Jeg øn-
sker, at bydelens borgere en-
gagerer sig mere i de mange 
fællesskaber og i det mang-
foldige foreningsliv. På den 
måde bliver Amager Øst en 
demokratisk, aktiv og leven-
de bydel.

Randi Sørensen 
repræsenterer 
Amager 
Kulturpunkt og 
er aktiv inden for 
områderne: idræt, 
fritid og kultur

Man kan som medlem af et 
lokaludvalg i samspil med 
bydelens borgere få stor 
indflydelse på bydelens ud-
vikling, hvis man ofrer en 
masse tid og energi på det, 
og har et stort netværk. Det 
er spændende, fordi man ar-
bejder tæt sammen med de 
øvrige lokaludvalgs-med-
lemmer og sekretariatet, og 
herigennem lærer man en 
masse ting, fordi alle kom-
mer med forskellig viden 

og erfaring. Tålmodighed, 
energi og humor er tre gode 
parametre at have med i lo-
kaludvalgsarbejdet, som til 
gengæld giver stor tilfreds-
stillelse og glæde, når noget 
lykkes. Og det er der meget, 
der gør.

Rene Steinvig 
repræsenterer 
Amager 
Erhvervsråd i 
lokaludvalget og 
er aktiv inden for 
områderne: bolig, 
miljø og erhverv.
Vinhandler, der vil høres
Jeg hedder Rene Steinvig, 
er 56 år og selvstændig vin-
handler i Amager Øst om-
rådet. Jeg er næstformand i 
Amagerbutikkerne gennem 
8 år.

Jeg vil sørge for, at er-
hvervslivet bliver hørt i vo-
res lokalområde. 
Med på beslutnin-
ger om små lokale 
butikkers trivsel 
Erhvervslivet i Amager Øst; 
de små lokale butikkers triv-
sel og udbredelse.

Alt for tit bliver der taget 
beslutninger hen over ho-
vedet på os. Et eksempel 
er beslutningen om at ned-
sætte hastighedsgrænsen i 
Holmbladskvarteret. Ingen 

af de lokale erhverv havde 
hørt om beslutningen. Det 
var kun, fordi jeg sidder i lo-
kaludvalget, jeg vidste noget 
om ændringen. Det kan have 
konsekvenser for det lokale 
erhvervsliv og folks købe-
vaner at lave om på vejene. 
Derfor er det godt at have os 
med på råd, når sådanne be-
slutninger skal tages.     
Ser ting fra oven 
Jeg er utrolig god til at se 
ting ”fra oven”, så vi finder 
løsninger alle kan leve med 
og være glade for. Så kan vi 
sammen udvikle vores by-
del.

Susanne Møller 
er udpeget for 
Det Konservative 
Folkeparti og 
formand for 
Amager Øst 
Lokaludvalg  

 
Fra formand i vugge-
stue-bestyrelsen til 
lokaludvalgsformand
Min interesse for det lokale 
har altid været der, og jeg 
har haft et ønske om indfly-
delse. Da jeg fik børn, blev 
jeg formand for bestyrelsen 
i vuggestuen, siden medlem 
af bestyrelsen i børnehaven 
og medlem af skolebesty-
relsen. I fagforeningen var 
jeg aktiv, og jeg har siden 
2003 været aktiv i Det Kon-
servative Folkeparti.
40 år på Amager Hospital
Jeg er bredt interesseret, 
men især sundheds- og 
socialområdet har min in-
teresse. Jeg har arbejdet 
næsten 40 år på det lokale 
hospital og kender derfor 
sundhedssystemet indefra, 

ligesom jeg har mødt man-
ge borgere, når de har væ-
ret patienter.
Balanceret byudvikling
Jeg ønsker en sund og tryg 
bydel, hvor vi kan færdes 
trygt, hvor vores børn er 
glade for deres skole, og 
hvor vi alle kan dyrke vo-
res fritidsinteresser. Dertil 
ønsker jeg en balanceret 
byudvikling, hvor nybyggeri 
følges ad med trafikinveste-
ringer, børneinstitutioner, 
skoler og idrætsfaciliteter.
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Marianne 
Moegren er 
udpeget af 
Venstre

Salg, ledelse og lokalpolitik
Mit navn er Marianne Mo-
egreen, jeg er 54 og har 
en voksen søn. Jeg har en 
bred erhvervserfaring inden 
for ledelse og salg, som jeg 
også beskæftiger mig med i 
hverdagen.

Min motivation for at være 
en del af lokaludvalget er en 
stor interesse for lokalpolitik, 
at gøre en forskel og fremme 
det, der optager os lokalt og 
være bindeled mellem bor-
gerne og politikerne på Råd-
huset.
Nytænkte senior-
bofællesskaber 
En del af det, jeg brænder 
særligt for, er ældreområdet 
og at fremme seniorbofæl-
lesskaber. Gruppen af ældre 
i vores område er stigende. 
Det samme er desværre en-
somheden. Jeg tror, vi skal 
have særligt fokus på ny-
tænkte boformer, for mange 
ældre vil gerne fællesska-
bet, tryghed, deleøkonomi 
med mere. Det skal de i hø-
jere grad have mulighed for. 
Jeg tror på fællesskaber, 
der først skal defineres og 
senere drives af de ældre 
selv. Jeg er sikker på, at ”vel-
færdsgevinsten” for de æl-
dre og resten af samfundet 
vil være stor.
Smarte grønne løsninger  
Vi skal blive ved med at være 
en grøn, mangfoldig, attrak-

tiv og tryg bydel. Vi skal have 
en bydel med smarte grønne 
løsninger, der gør det let for 
borgerne at blive en del af en 
klog grøn omstilling.  
Vi skal herudover:
 ❚ have flere og bedre 

idrætsfaciliteter, og 
stærke foreninger, så 
endnu flere kan få plads 
til at dyrke den idræt, de 
ønsker. Vi skal også in-
tegrere nye idrætsgrene 
som for eksempel padel 
tennis. 

 ❚ sikre parkeringspladser 
til dem, der ønsker og 
har brug for at have bil. 
Nogle af parkeringsplad-
serne skal være med 
lade-standere, så de, der 
bor i byen, har mulighed 
for at køre grønt. 

 ❚ tiltrække flere virksom-
heder, skabe bedre 
rammer for iværksætteri 
og værne om det lokale 
erhvervsliv. 

 ❚ have grønne områder, 
der indbyder til fælles-
skab og aktivitet.

Tom Christensen 
repræsenterer 
Hovedstadens 
Røde Kors i 
lokaludvalget og 
er aktiv inden 
for områderne: 
planlægning, 
trafik og erhverv 
samt ældre.

Bruger erfaring 
med kommuner
Jeg har hele mit arbejds-
liv arbejdet med kommu-
ner, dels som chef i en stor 
kommune, dels som ledel-
seskonsulent i mit eget kon-
sulentfirma, hvor vi rådgav 
fortrinsvis de store kommu-
ner. Jeg synes, det er spæn-
dende at kunne bruge mine 
kompetencer i lokaludvalget 
og dermed være med til at 
udvikle Amager Øst.
Proaktiv i Nordøst Amager 
Jeg synes bydelsplanlæg-
ningen er vigtig, da vi heri-
gennem kan være proaktive 
og dermed påvirke udviklin-
gen. En særlig sag for mig er 

hele udviklingen af Nordøst 
Amager, hvor jeg var tovhol-
der på den gruppe, der ud-
arbejdede visionen for dette 
nye udbygningsområde.
Bydel med liv mel-
lem husene 
Min vision for fremtidens 
Amager Øst er, at vi stræber 
efter at få en bydel med en 
blandet befolkning, hvor ”li-
vet mellem husene" er i fo-
kus. “Liv mellem husene” er 
en kendt arkitekts udtryk for 
at skabe en by med plads til 
legepladser, idrætsfaciliteter 
og kulturliv samt det gode 
naboskab, hvor vi hjælper 
hinanden.

Jens William 
Grav er 
udpeget af 
Socialdemokratiet

Altid aktiv i nye områder
Jeg har altid være interesse-
ret i at lære noget og sætte 
mig ind i nye områder. Sam-
tidig har jeg også altid øn-
sket at være med til at på-
virke mine omgivelser. Fra 
min studietid, hvor jeg sad 
i studenterråd og styrende 
organer har jeg gennem alle 
årerne været aktiv i forenin-
ger, organisationer, fagfor-
ening og politisk parti.
Fokus på Amager Strand 
Jeg er bredt interesseret og 
er medlem af 3 af de faste 
arbejdsgrupper i lokaludval-
get.  Jeg har bl.a. haft særlig 
fokus på udviklingen af Ama-
ger Strand, hvor jeg også er 
medlem af brugerrådet. Det 
er også for mig vigtigt at vi 
giver borgerne mulighed for 
at få en reel indflydelse på 
udviklingen i bydelen.

Ikke kun sølvkyst 
for de velstillede 
Jeg ønsker et Amager, hvor 
der fortsat er plads til alle 
grupper af borgere uanset 
pengepungen. Vi har i dag en 
meget blandet bydel og det 
skal vi sikre bliver bevaret. 
Amager skal ikke kun være 
en sølvkyst for de velstillede.  
Jeg ønsker derfor en balan-
ceret byudvikling hvor nybyg-
geri til alle indkomstklasser 
følges ad med investeringer 
i daginstitutioner, skoler og 
idræts- og kulturfaciliteter.

Martin Hein 
repræsenterer 
skolebestyrelsen, 
Gerbrandskolen 
og er aktiv inden 
for området bolig, 
miljø og erhverv.  

Bydel med gode ram-
mer for børn
Jeg har gennem de sidste 
mange år siddet i bestyrel-
serne for mine børns insti-
tutioner og skole. Det er det 
børnemandat, jeg tager med 
i lokaludvalget, og det er 
arbejdet for en børnevenlig 
bydel, der er min primære 
motivation. Jeg har især har 
fokus på trafik og gode ram-
mer for børnelivet. Selv om 
meget er gået i den rigtige 
retning, er der stadig masser 
at tage fat på. 

Jeg tror på en bydel, hvor 
der i fremtiden er langt flere 
børn, der cykler og går fordi 
skolevejen og turen til fod-

bold er tryg. Hvor de møder 
kunst og kultur, der hvor de 
er – for eksempel gennem 
nogle af de mange projekter 
lokaludvalget støtter eller 
tager initiativ til. En bydel, 
hvor både indhold og an-
læg har børnene med, som 
Naturcenteret på Amager 
Strand.  

Rasmus 
Steenberger er 
valgt for Cykel-
legepladsens 
Venner
Jeg stillede op for Cykel-
legepladsens Venner, fordi 
jeg gerne ville fortsætte 
det arbejde, jeg havde gjort 
som suppleant de foregå-
ende fire år, hvor vi fik lagt 
fundamentet for Cykellege-
pladsen på Formosavej, sat 
en ny vision for sikker sko-
levej på Backersvej (og Ka-
strupvej) og meget andet.

De foregående år som 
suppleant var en glimrende 
indslusningsordning, der 
gav blod på tanden!

Jeg har 3 børn og savner 
i den grad mere tryghed i 
trafikken. Jeg har arbejdet 
for flere cykelstier, og hel-
digvis kommer der nu cy-
kelstioer på Raffinaderivej, 
Strandlodsvej og Backers-
vej. Men der mangler stadig 
på blandt andre Elbagade, 
Kirkegaardsvej, Lergravs-
vej, Engvej og Hedegaards-
vej. 

Samtidig er der flere bor-
gere, som savner små lokale 
pladser, hvor det er hyg-
geligt at opholde sig. Der-
udover brænder jeg for at 
fuldføre vores "visioner for 
Nordøstamager", som pe-
ger mod en mere helheds-
orienteret udvikling end 

den, vi har været udsat for 
indtil nu.

Jeg ønsker en bydel, hvor 
vi mødes og trives i aktive, 
grønne fællesskaber. Vi 
skal værne om bydelens 
grønne områder og om det 
erhvervsliv, vi har tilbage. 
Angående naturen gælder 
det særligt Amagerbanen 
og Prøvestenen Syd, som 
jeg har arbejdet aktivt for at 
holde åbent som rekreative 
områder. Derudover skal 
vi have mere biodiversitet 
i stedet for græs-ørkener, 
Og vi skal skabe en sam-
menhængende kyst-sti 
langs Øresund, fra Amager 
Strandpark til Refshaleøen.

Angående erhvervslivet 
skal vi have en helhedsplan 
for "Siljangade-kvarteret" 
med henblik på at sikre om-
rådets eksisterende kvalite-
ter,

Lasse Rossen 
repræsenterer 
Miljøpunkt 
Amager i 
lokaludvalget

Jeg har boet mange år ved 
Amagerbro Torv og er nu 
formand for AB Fredens 
Mølle 1. Jeg er tovholder 
for LU-arbejdsgruppen om 
planlægning, erhverv og 
trafik. Jeg er formand for 
bestyrelsen for Miljøpunkt 
Amager.

 Jeg er medlem af Ama-
ger Øst Lokaludvalg for at 
arbejde for at deltage i de-
mokratiet i byen. Jeg tror 
på demokratiet som den 
bedste styreform og som 
et afgørende redskab til at 
opnå den nødvendige grøn-
ne omstilling.

 Jeg har været optaget 
af miljøet i mange år og nu 
taler vi om grøn omstilling. 
Jeg tror lokaludvalget kan 
spille en god rolle med at 
engagere bydelen mht. at 
nedsætte forbruget og om-
bygge byen til at være mere 
bæredygtig. En bydel med 
livskvalitet, gode boliger og 
grønne arbejdspladser.
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Christmas at 
Sundbyøster square

ORIGINAL ARTICLE 
BY OLE PEDERSEN. 
TRANSLATED AND 
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT

Last year, COVID-19 re-
strictions allowed only few 
people to be present when 
the Christmas tree was lit 
up. This year, we hope that 
everything goes accord-
ing to plans and Sund-
byøster school’s pupils 
will have the honor to illu-
minate the Christmas tree 
and welcome the season 
singing Christmas songs. 
Lord Mayor Lars Weiss has 
promised to join the festiv-
ities and to give a speech. 

In 2022, Sundbyøster 
Plads will undergo major 
changes – the square is 

supposed to host different 
traditional celebrations 
throughout the year. Cur-
rently Områdefornyelsen 
Sundby collaborates with 
the Local Committee 
Amager East in order to 
establish an association 
that will take responsibil-
ity for the activities on the 
square. 

“Christmas at Sund-
byøster Plads” has been 
made possible through 
a collaboration between 
Sundbyøster School, 
Amager SK handball, Om-
rådefornyelsen Sundby, 

Amager Kultur and Local 
Committee Amager East. 
Save the date - Wednes-
day, 1 Dec at 8:15 a.m. – 
we’ll meet at the square!

Tradition has it that there will be a large 
Christmas tree raised at Sundbyøster 
Plads. Pupils from Sundbyøster School 
will have the pleasure to switch on 
the light on 1 December at 8.15 in 
the morning. Mayor Lars Weiss will 
join and give a speech. Throughout 
December, The square will buzz with 
entertainment on Saturdays

Bring your family – It’s time 
for this year’s Christmas 
walk ”24 secrets” (”24 
hemmeligheder”)

Enjoy 24 wondrous, fun and surprising calendar wickets opening to various art 
experiences when ZeBU and Children's Culture House Ama'r invite you to the 
Christmas season from 28 November - 21 December

ORIGINAL ARTICLE BY 
MARIA AHRENSBERG 
FROM ZEBU. TRANSLATED 
AND EDITED BY NICOLE 
SCHMITT.

A magical universe awaits 
you when you enter a fun 
and playful Christmas expe-
rience that features 24 sen-
sual calendar doors created 
by more than 30 different 
artists. The many spaces are 
created by visual designers, 
visual artists, actors, stage 
designers, sound engineers, 
virtual reality artists, cos-
tume and lighting design-
ers. The two art centres on 
Amager open the doors to 
the city's largest and most 
pleasant Christmas walk for 
children and adults.

One of the many magical 
spaces is artist Maria Lau 
Krogh's workshop, which 
has been transformed into a 
western saloon at Børnekul-

turhus Ama’r. Here you can 
do handicrafts and if you 
need a rest, you can relax 
with the traditional Danish 
pastry ‘æbleskiver’ and hot 
mulled wine in ZeBU's foyer.

A COLORFUL ARTIST 
COLLECTIVE CREATES 
CHRISTMAS SPIRIT 
Pass by a sound elevator, lu-
minous galaxies, dwarfs and 
Christmas trees. The pro-
gram comprises both, old 
celebrities such as Lawaetz 
Aesthetic presenting a suit-
case full with travel memo-
ries and dreams as well as 
new faces, e.g. visual de-
signer Amalie Bo inviting to 
Christmas selfies and glam-
our, and live visual artist Bob 
Lundgreen, who introduces 
old cave paintings in new 
ways. The calendar doors 
hide a wealth of secrets, so 
come along to open them 
yourself.

IDEAS FOR GREAT 
CHRISTMAS PRESENTS 
"24 Secrets" is the year's 
absolute friendliest and 
most vivid advent calen-
dar. In addition, ZeBU and 
Børnekulturhus Ama’r offer 
amazing family experienc-
es in the new year that you 
might want to consider as 
presents. What about tick-
ets for the playful children's 
performance "Me and Rai-
sin" or the fabulous dance 
performances "Heaven and 
Vice Versa", that ZeBU pre-
sents in the spring? These 
might come in handy when 
Santa comes by with gifts on 
Christmas’ Eve…

TICKETS AND OPENING 
HOURS
Read more about ”24 hem-
meligheder” and get tickets 
(prices 40-135 kr.) at www.
zebu.nu. Opening hours vary 
at weekdays, during week-

ends you can visit between 
10.00 – 16.00. 

Supported by Local Com-
mittee Amager East, Local 
Committee Amager West, 
Municipality of Copenha-
gen, Statens Kunstfond and 
Spar Nord Foundation.

ZeBU and Børnekulturhuset 
Ama’r arranged “24 hem-
meligheder” for the first 
time in 2015. Already then, 
more than 2,000 children 
explored the advent calen-
dar created by more than 
30 artists and 300 local 
children. This was start of a 
new tradition in December, 
bringing joy to institutions, 
families with children and 
people simply enjoying Chri-
stmas.

FACTS:
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MitID og ny Digital Post
2021 byder på nye digitale løsninger fra det offentlige. Ældre Sagens IT-frivillige udfører en central hjælperolle og 
klæder ældre på til at blive fortrolige med de nye løsninger og anvende dem i praksis. Ældre Sagen Amager2300 
tilbyder ugentlige informationsmøder hver tirsdag kl. 14-15.30

AF PALLE SKOV, ÆLDRE 
SAGEN AMAGER2300

Det er Digitaliseringsstyrel-
sen, der står bag de nye digi-
tale løsninger som drejer sig 
om følgende:
 ❚ MitID, som erstatter 

NemID. Anledningen til 
at forny NemID, er, at 
kontrakten for det nuvæ-
rende NemID udløber.

 ❚ Næste generation ny Di-
gital Post, som bliver den 
nye løsning og supplerer 
og delvis erstatter den 
nuværende digitale post.

NOGLE ÆLDRE VIL HAVE 
BEHOV FOR HJÆLP
De første ældre har fået Mi-

tID og fra 30. november 2021 
vil vi få ny Digital Post, som 
begge har stor betydning 
for, om man kan læse post, 
logge på netbank og på Bor-
ger.dk, se sine lægetider, 
kommunikere med kommu-
nen og foretage netkøb. 

Løsningerne har betyd-
ning for alle, som i dag har 
NemID og anvender digital 
post i e-Boks eller på Bor-
ger.dk. Det har betydning 
for alle, som i dag er fritaget 
for digital post, men som 
fremadrettet gerne vil prøve 
kræfter med den digitale 
verden. Ældre Sagens vur-
dering er, at ældre, der ikke 
er it-stærke, vil have behov 
for hjælp til at komme på 

og følge med. Løsningerne 
er ejet af det offentlige, og 
Digitaliseringsstyrelsen har 
sammen med private it-fir-
maer udviklet løsningerne. 
Det er det offentlige, der har 
ansvaret for, at vi borgere får 
mulighed for at komme med 
over på de nye løsninger. 

DER AFHOLDES 
INFORMATIONSMØDER
Siden oktober har Kirsten 
Søndergaard, der er it-frivillig 
i Ældre Sagen Amager2300 
inviteret til og hver tirsdag 
kl. 14-15.30 afholdt informa-
tionsmøder om overgangen 
fra NemID til MitID. Disse in-
formationsmøder afholdes i 
vores lokaler i Holmbladsga-

de 62. Kirsten har også holdt 
informationsmøder på Peder 
Lykke Centret og for forenin-
gen Kofoed 65+ på Kofoeds 
Skole. Kirsten har tilbudt at 
holde informationsmøder i 
Bomi-Parken, i Hørgården, i 
Sløjfen, i Amager Seniorklub 
og i Drys Ind.

Den største forskel mellem 
NemID og MitID er, at pap-
kortet med engangskoderne 
udgår. MitID er først og frem-
mest en app, der skal installe-
res på ens telefon eller tablet. 
For dem, der har en telefon, 
hvorpå MitID app’en ikke kan 
installeres, tilbydes en MitID 
kodeviser og/eller en MitID 
kodeoplæser. Allerede her 
bliver det vanskeligt. 

Har man en telefon, der 
kan bruges til MitID? Ved 
man, hvordan man instal-
lerer en app på sin telefon? 
Der er maser af praktiske 
spørgsmål, og Kirsten kan 
besvare de fleste.

RING TIL KIRSTEN
Ønsker du at få svar på dine 
spørgsmål om MitID og om 
den nye Digitale Post, kan du 
ringe til Kirsten på tlf. 61 29 
28 62 og blive skrevet op til 
et informationsmøde. Vores 
lokaler i Holmbladsgade 62 
er beskedne. Der er plads til 
op til 8-10 personer ad gan-
gen. Informationsmødet va-
rer 1 ½ time.

De IT-frivillige ,der dri-

ver vores to ’IT-cafeer’ (om 
mandagen i Holmbladsgade 
62 og om tirsdagen i Aktivi-
tetscenter Hørgården) kan 
også svare på spørgsmål om 
MitID og Digital Post; men 
cafeernes kunder kommer 
med mange forskellige it-
spørgsmål, der ønskes svar 
på eller hjælp til. Så det kan 
ikke garanteres, at de frivil-
lige i IT-cafeerne kan nå at 
besvare spørgsmål om MitID 
og Digital Post.

Adgang til vores IT-cafeer 
og til Kirstens informations-
møder er for alle. Det er gra-
tis at deltage. Husk! Man skal 
ringe til Kirsten og tilmelde 
sig et informationsmøde. 
Kirsten har tlf. 61 29 28 62.

Kvarterhusets 
arrangements-kalender 
december 2021 og  
januar 2022

Julemåned i Kvarterhuset
Kvarterhuset har endelig ladet sig omfavne af julens varme farver, former og 
hyggelige traditioner. Vi snød lidt og skød allerede julen i gang til Den store 
Juledag 27. november. Tak til alle der deltog. Legepladsen og huset er pyntet 
op med hjerter, lys, gran og alt hvad dertil hører.I cafeen kan man købe lune 
drikke til de mørke eftermiddage, og i biblioteket er de bedste julebøger 
fundet frem

AF LOLA RØNDE 
SHERMER, 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

ÅBNE KREA-
WORKSHOPS  
OG TEATER  
FOR DE MINDSTE
Udover daglige hyggestun-
der i huset på egen hånd, er 
der også lagt op til ekstra 
hyggelige torsdage efter-
middage, når Rosa og Lola 
byder på åbne krea-work-
shops med julefortegn. Da-
toerne er 2., 9. og 16. de-

cember kl. 15.30-17.30. Det 
foregår i børnebiblioteket 
i stueetagen. Alle er vel-
komne. De hyggelige, åbne 
workshops fortsætter ind 
i det nye år. Hold øje med 
Kvarterhusets hjemmeside 
og Facebook for mere info. 

I dagene tirsdag 14. og 
onsdag 15. december byder 
Kvarterhuset på børneteater 
med Faster Lizzies Jul. En 
hyggelig, sanselig teaterop-
levelse for de 3-8-årige. Bil-
letter kan bookes på billetto.
dk

OGSÅ NOGET  
FOR DE VOKSNE
Julen er en fyldt med histo-
rier, både juleeventyr, sange 
og fortællinger. Historieklub-
ben Amager byder også på 
en god én af slagsen, nem-
lig den om hollænderne, der 
kom til Amager og bosatte 
sig som bønder. Det er 9. 
december. Dagen inden fyl-
des vores smukke koncertsal 
med det dygtige Accantus 
Kor, som vi synge en julekon-
cert - ganske gratis. Der er 8. 
december. Husk tilmelding. 

Mellem jul og nytår, 28. 

december, byder Amager-
bro Jazz og I Think You’re 
Awesome på en forfriskende 
blanding af jazz, indie, coun-
try, afro og pop. 

Praktiske informationer:
Link til billetto.dk og 
mere info om alle arran-
gementerne kan findes på 
Facebook/kvarterhuse-
tamagerbro og på vores 
hjemmeside:  
www.kvarterhuset.kk.dk
Kvarterhuset holder luk-
ket 24., 25., 26. og 31. 
december og 1. januar.

Titel Dato Tid Billet/
pris

Historieklubben: Hol-
lænderne kommer 
til Amager - 1521

9/12 19.00-
20.30

Billetto.
dk/40 kr.

Familieeftermiddag 
i Kvarterhuset: Åben 
krea-workshop

13/12 15.30-
17.30

Gratis

Børneteater: Fa-
ster Lizzies Jul

14/12 og 
15/12

17 Billetto.
dk/40 kr.

Familieeftermiddag 
i Kvarterhuset: Åben 
krea-workshop

27/12 15.30-
17.30

Gratis

Jazzkoncert: I Think 
You’re Awsome

28/12 19.30-
22.00

Billetto.
dk/50-
100 kr.

Familieeftermiddag 
i Kvarterhuset: Åben 
krea-workshop

10/1 15.30-
17.30

Gratis

Historieklubben: Jutlandia 
– Krig, kald og kærlighed

20/1 19.00-
20.30

Billetto.
dk/40 kr.

Familieeftermiddag 
i Kvarterhuset: Åben 
krea-workshop

24/1 15.30-
17.30

Gratis

Faste aktiviteter:
Advokathjælpen er 
åben hver onsdag 
Barselsformiddage 
hver fredag kl. 9-12

Klassisk Lytteklub: den 
anden onsdag i hver måned

Lektiehjælp: mandag - 
torsdag kl. 17.00-18.30

IT-café: tirsdag, onsdag og 
torsdag kl. 14.00-16.00

Faste aktiviteter i 
Makerspace: 
Mandag kl. 17.00: Up-
cykling af genbrugstøj 

med 2ndByNutid 
Tirsdag kl. 15.00-18.00: 
Plastikposefrit Amager 
Onsdag kl. 14.00-17.30: 
Strikkeklubben
Onsdag kl. 17.30-21.00: 
Åbent krea-værksted 
for 17-30-årige
Torsdag kl. 17.00-21.00: 
Det kreative Fællesskab
KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 
3 - 82 32 55 32
Lokale-booking og diverse: 
mail@kvarterhuset.dk
Kultur: j66l@kk.dk
Cafeen: cafevluan@
hotmail.com
www.kvarterhuset.dk
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Vær velkommen 
til advent og jul i 
Allehelgens Kirke 
og Sundkirken 
Det er december, og adventstiden er over os. Det er en 
tid, hvor vi tæller ned til jul og på forskellig vis forbereder 
os til julen, for vi skal være klar, så barnet, der blev født i 
stalden i Betlehem julenat for cirka 2000 år siden, også 
kan blive født i vores hjerter, og julefreden skal sænke sig 
over vore hjem. Kom og tag del i den skønne adventstid 
og jul i vores kirker

AF SUZETTE EJDRUP, 
SOGNEPRÆST I 
ALLEHELGENS KIRKE OG 
SUNDKIRKEN

SÆRLIGE 
ARRANGEMENTER - UD 
OVER DE KIRKELIGE 
HANDLINGER 
Tirsdag 7. december: ”Gud, 
det er risengrøds-gudstje-
neste for børn” i Allehelgens 
Kirke kl. 17.30.  Ved gudstje-
nesten er der ”konfirmation” 
af årets minikonfirmander, 
som også vil gå Lucia.  Efter 
gudstjenesten byder vi på ri-
sengrød i krypten.

Søndag 12.december 
fejrer vi 3. søndag i advent 
ved højmesse i Allehelgens 
Kirke kl. 12.00.  I Sundkirken 

er der samme dag Luciag-
udstjeneste kl. 15.00 for 
børn og deres voksne. Her 
går kirkens børnekor og De 
Grønne Pigespejdere Lucia 
og kirkens ”Mandagssan-
gere” synger for os. Efter 
gudstjenesten byder vi på 
æbleskiver og gløgg, og 
der er tombola og lykkehjul 
i menighedssalen. 

Kl. 19.00 er der forrygen-
de koncert i Allehelgens Kir-
ke med brødrene Launbjerg 
og vores organist Fredrik 
Mellqvist.

JULEAFTEN BLIVER 
OGSÅ FEJRET MED 
MANÉR I VORES KIRKER
24. december kl. 12.00 i Al-
lehelgens Kirke: præsternes 

julekrybbespil, juleevange-
liet på slap line for hele fa-
milien.  I Sundkirken er der 
julegudstjeneste kl. 14.00 og 
i Allehelgens Kirke kl. 15.30. 

AF SÆRLIGE 
ARRANGEMENTER 
DEN NÆSTE TID KAN 
NÆVNES: 
Onsdag 5. januar: Højsko-
lesangbogen fra A til Å kl. 
17.30 i Sundkirken. Her syn-
ges der 14 sange fra den 
nye højskolesangbog. Der er 
pause midt i, hvor der serve-
res en sandwich og en vand/
sodavand. Oplægsholdere er 
vores organist Fredrik Mel-
lqvist, som taler med sanger, 
komponist og tekstforfatter 
Søren Launbjerg.

Søndag 27. februar: Faste-
lavnsgudstjeneste for hele 
familien kl. 12. i Allehelgens 
Kirke. Efter gudstjenesten 
slår vi katten af tønden og 
byder på fastelavnsboller.

Vi tager forbehold for æn-
dringer og aflysninger i for-
bindelse med Corona. Se der-
for www.metrokirkerne.dk for 
nærmere detaljer. 

Der kan du også læse om 
børnegudstjenester, me-
ditative gudstjenester, af-
tensang og sund debat, pil-
grimsvandring, sorggruppe, 
Bibelen Rundt (Bibelstudie-
kreds), fredagsklub, filmklub 
og andre arrangementer.

Vel mødt store som små.       Lysgloben i Allehelgens Kirke  Foto: Line Bønding

Ny bog om  
Sundby Kirke
AF OLE PEDERSEN

I 2020 kunne Sundby Kirke 
på Amagerbrogade fejre sit 
150 års jubilæum. Det var 
en markant begivenhed og 
samtidig en god anledning 
for tidligere sognepræst og 
provst Leo Kamstrup Olesen 
til at skrive en bog om kirken. 
Ved en reception 5. novem-
ber blev den færdige bog 
præsenteret. 

I bogens første kapitler 
præsenteres kirkens byg-
ningshistorie i mange detal-
jer. 

I beskrivelsen af sognets 
historie vil man både kun-
ne læse om kirkens mange 
præster gennem årene, om 
menighedsrådet og om de 
institutioner, der har været 
tilknyttet menighedsplejen 
og meget mere.

Bogen er på 416 sider og 
har flere end 250 fotos. 

Bogen kan købes i bog-
handlen og hos Sundby 
Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv hvor den koster 
kr. 299,-. ISBN nummer 
978-87-90669-33-1.

Besparelser på linje 
18’s rutedrift trukket 
tilbage
AF JENS WILLIAM GRAV, 
MEDLEM AF AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

I Movias seneste evaluering 
af buslinjerne i København 
blev det foreslået at reduce-
re frekvensen af buslinje 18 

mellem Lergravsparken og 
Bellacenteret for at kunne 
øge frekvensen af busdriften 
på den øvrige del af ruten.

Amager Øst Lokaludvalg 
protesterede kraftigt i sit hø-
ringssvar mod de foreslåede 
ændringer.

Lokaludvalget benyttede 
også lejligheden til at gøre 
opmærksom på en række 
andre uhensigtsmæssighe-
der vedrørende busdæknin-
gen af de tværgående for-
bindelser på Amager.

Borgerrepræsentationen 
har den 4. november 2021 
taget stilling til de foreslå-
ede ændringer fra Movia, 
og den foreslåede reduktion 
af frekvensen af buslinje 18 
blev ikke gennemført. Det 
er dejligt, at det lykkedes 
at forhindre en yderligere 
forringelse af busdriften på 
Amager.

Lokaludvalget har fortsat 
fokus på de andre uhen-
sigtsmæssigheder, vi ople-
ver i busdriften i bydelen.   

Frivillige til 
Tryghedsopkald 
søges
HAR DU LYST TIL AT 
RINGE TIL EN ENSOM 
ÆLDRE OG SIGE 
GODMORGEN OG 
RIGTIG GOD DAG?

Ældre Sagen Amager2300 vil starte 
endnu et team af frivillige, der på skift kan 
ringe til ældre der gerne vil have et opkald 
hver morgen. Vi ved det giver tryghed for 
den ældre, at blive kontaktet telefonisk 
dagligt. 
Vi forestiller os der udarbejdes en 
turnusplan blandt de frivillige, og 
selvfølgelig også med mulighed for at 
bytte rundt ved ferier og andet.
Synes du det lyder som noget du godt 
kunne tænke dig så skriv eller ring til én 
af os.
Socialhumanitære koordinatorer:
Dorthe Thorbech, mail: 
dorthe.thorbech@aeldresagen-post.dk 
tlf: 61 68 88 20
Jette Andersen, jette.susanne.andersen@
aeldresagen-post.dk tlf: 29 87 84 36



NR. 112 19AMA’RØSTEN ADRESSER / KALENDER 

ADRESSEBOGEN

AKTIVCENTRET SLØJFEN
Aktivcenter for pensionister
Øresundsvej 69 - 32 97 25 10    Åbent 
dagligt 9-16 sloejfen6@gmail.com 
www.sloejfen-amager.dk
 
AMAGERBRO HELHEDSPLAN
Sundholm- og 
Holmbladsgadekvartererne
Sundholmsvej 8 – 26 30 33 07  Leder: 
Mikkel Josephsen mj@vibo.dk  
www.amagerbrohelhedsplan.dk 

AMAGER KULTURPUNKT
Øresundsvej 6 - 32 86 08 80 info@
amager-kulturpunkt.dk amager-
kulturpunkt.kk.dk amagerbio.dk 
beta2300.dk 

AMAGER UNGERÅDGIVNING
Lyongade 25 - 32 96 07 96 (9-18) 
ungeraadgivning-amager@sof.kk.dk 

AMAGER ØST LOKALUDVALG
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4. 
Udvalgssekretær:                     Frida 
Jans: 28 11 94 54 aoelu@kk.dk  
www.aoelu.kk.dk  

BIBLIOTEKSHUSET 
Rodosvej 4 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-20  Betjent 
åbningstid: ma.-to. 14-17     fr. og lø. 
10-14   bibliotek@kff.kk.dk  
www.bibliotek.kk.dk 

BØRNEKULTURHUS AMA’R
Aktiviteter for børn fra 0-16 år. 
Øresundsvej 8 B - 32 84 32 11 
boernekulturhus-amar@ amager-
kulturpunkt.dk 
www.børnekulturhus-amar.dk  

DET MARITIME UNDGOMSHUS
Erik Hauerberg, daglig leder Amager 
Strandvej 13 – 27 59 77 27 erhaue@
detmaritimeungdomshus.kk.dk 
http://fc-amagerstrand.kbhbarn.
kk.dk/ 

ERINDRINGSVÆRKSTEDETS BUTIK
Østrigsgade 50
ti. 10-12

IT-CAFÉ I KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2.
ti. – to. 14-16
Erfarne hjælpere er klar til at 
hjælpe dig med IT-problemer, 
jobansøgninger, sproglige 
udfordringer, breve fra det off. mv. 
Medbring evt. din PC, tablet eller 
smartphone. 

FAMILIERÅDGIVNINGEN AMAGER
Holmbladsgade 10, 1. - 33 17 23 
14 Gratis anonym rådgivning til 
forældre på Amager. Socialrådgivere, 
familiekonsulenter, sundhedsplejerske 
og psykologer tilbyder samtaler.  

FRIVILLIGCENTER AMAGER
Sundholmsvej 8 - 61 26 55 49   ti. – to. 
10-15 info@frivilligcenteramager.dk 
www.frivilligcenteramager.dk 
 
 
 
 

KOFOEDS SKOLE
Holmbladsgade 120 - 32 68 02 00 
ma. - to. 7.30-16, fr. 7.30-14  Hjælp til 
selvhjælp til mennesker med sociale 
problemer. ks@kofoedsskole.dk 
www.kofoedsskole.dk 

KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3 - 82 32 55 32 
Lokale-booking og diverse: mail@
kvarterhuset.dk      Kultur: rosa.sofie.
hall@kk.dk Café: cafevluan@hotmail.
com www.kvarterhuset.dk 

KØBENHAVNS BORGERSERVICE, 
SUNDBY
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 
st.  Få ordnet dine ærinder med 
kommunen.
ma.-on. 10-16; to. 10-18; fr. 10-15 
borgerservice@kk.dk www.kk.dk/
borgerservice  Selvbetjening via 
nettet: www.kk.dk/selvbetjening 

LEKTIEHJÆLP i KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2. 
ma. - to. 17-18.30             Trænger 
du til en hjælpende hånd med 
opgaverne, er der god hjælp at 
hente: Dygtige og engagerede 
lektiehjælpere er klar til at løse 
opgaver sammen med dig. 

LIV I SUNDBY
www.livisundby.dk/
liv-i-sundby.dk/wordpress

MILJØPUNKT AMAGER
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 58 
10 dorte@miljopunkt-amager.dk 
www.miljopunkt-amager.dk www.
facebook.com/ miljopunkt.amager 

MØDESTED AMAGER-COMMUNITY
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 55 
27 Ma-fr 10-15 eg@km.dk www.
modestedamager.dk 

N.A.B.O. CENTER AMAGER
Et socialt tilbud til dig, som er psykisk 
sårbar Portugalsgade 10-12 – 30 36 
80 70             ma., on.-fr. 10-20; ti. 10-
16, lø. og sø. 11-16 www.nabocenter.dk 
amager@nabocenter.dk 

N.A.B.O. Satellitten
Et tilbud til dig, der er psykisk sårbar 
og savner social kontakt. Vi tilbyder 
hjælp til at bryde med ensomhed og 
isolation.
21 15 05 41 www.nabocenter.dk/n-a-
b-o-satellitten satellit@nabocenter.dk 

PRISMEN
Holmbladsgade 71 - 82 32 55 40
Telefontid: ti, on, to 12-14 
Åbningstider: 
ma-to 8-23; fr, lø 8-22, sø 9-22 info@
prismen.dk 
www.prismen.dk

SENIOR-IT AMAGER
Foreningshuset, Sundholmsvej 8 
Undervisning: on. 10-12 & 14-16 IT-
support her og nu:                 to. 10-12 
og 13-15              info@senioritamager.
dk www.senioritamager.dk 
 
 

SUNDBY BIBLIOTEK
Jemtelandsgade 3 - 33 66 30 00 
Selvbetjent åbningstid: 8-20 Betjent 
åbningstid: ma.-to. 14-17 fr. og lø. 10-
14 bibliotek@kff.kk.dk www.bibliotek.
kk.dk 

SUNDBY LOKALHISTORISKE ARKIV
Øresundsvej 6, 2.
on. 15-17 (febr-april, sept-nov)

SUNDBY LOKALHISTORISKE 
FORENING
Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 
3. www.sundbylokalhistorie.dk 

TEATER PLAY
Strandlodsvej 7, st. tv. - 21 84 57 
73 kontakt@teaterplay.dk www.
teaterplay.dk 

TEATER ZeBU
Øresundsvej 4 - 71 99 88 77 www.
zebu.nu 

VÆRESTEDET DRYS IND
Englandsvej 2 - 32 95 00 04 
Åbningstider: ma, ti, to 12-15 on, fr 18-
21; lø 12-15; sø 17-21 drys.ind@mail.tele.
dk www.drysind.dk 

VÆRESTEDET FUNDAMENTET 
Holmbladsgade 73
30 34 46 92
Ma, to, fr, lø, sø 15-21 To kl. 18: Store 
suppedag info@fundamentet.dk 
www.fundaen.dk 

VÆRKSTEDSHUSET 
Hannovergade 10
Atelier, finmekanisk værksted, 
modeljernbane, tekstilværksted, 
træ- og metal-grov-værksted mm 
Formand: Jens Lorentzen post@v-
hus.dk www.v-hus.dk 

ÆLDRE SAGEN AMAGER2300
Holmbladsgade 62 - 35 13 70 37
Kontortid: ma-to 10-12 
(lukket juni, juli, december)
IT-café åben ma. 10-12 (undtagen 
helligdage) amager2300.aes@
gmail.com www.kommunesider.
aeldresagen.dk facebook: Ældre 
Sagen Amager2300

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 23 31 43 32
Mail:  

amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk

KALENDER

Kalender, december 2021

Følg med i arrangementerne i kalenderen på Amager Øst 
Lokaludvalgs hjemmeside:  aoelu.kk.dk

KONCERTER OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
 
Amager Bio:  
www.amagerbio.dk 

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

  Kvarterhuset:
  www.kvarterhuset.kk.dk/
  indhold/det-sker 

  (Se også oversigt inde i bladet)

  Prismen:
  www.prismen.kk.dk/indhold/aktiviteter

  Bibliotekshuset:
  www.bibliotek.kk.dk/bibliotek/
  bibliotekshuset/arrangementer

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu
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Aktiviteter i  
Filips Kirke

AF JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDET

Kalender for aktiviteter i 
december: 
 ❚ Mandag 13. december 

kl. 19:00 - Koncert med 
MUKO (Der kræves Co-
ronapas for at overvære 
koncerten .) 

 ❚ Tirsdag 14. december kl. 
18:30 - Lucia-gudstjene-
ste og juleforberedelse

 ❚ Onsdag 15. december kl. 
19:00 - Herreværelset 
Herreværelset er et mø-
dested for mænd, der kan 
bruge hyggeligt selskab 
og et åndeligt indspark. 
Vi begynder med spis-
ning, hvorefter der er et 

program med samtale, 
spil, leg og afsluttende 
andagt. Eneste krav for at 
deltage er, at du identifi-
cerer dig som mand.

 ❚ 24. december – juleguds-
tjenester: kl. 13:30: Bo 
Heikendorf Petersen;  
kl. 14:30: Rikke Vangga-
ard; kl. 16:00: Julie Ragn 
Jensen

Alle deltagere til julegudstje-
nester skal huske at have Co-
ronapasset med for at kunne 
deltage, hvilket i øvrigt gæl-
der alle kirker i Amagerbro 
Provsti.

Nærmere information 
om aktiviteterne kan ses på 
www.filipskirke.dk

Filips Kirke har udover højmesser og 
morgensang hver onsdag kl. 9:30 en 
lang række aktiviteter. Kendetegnende 
for alle aktiviteter er, at det er gratis at 
deltage

Amager Jazzklub 
har nu åbnet for nye 
medlemmer 

AF OLE PEDERSEN

Man spiller glad jazz og 
swing med rødder tilbage 
til New Orleans-tiden, men 
også jazz med skandina-
viske toner, som man kan 
synge og danse til.

Det faste spillested er ” 
LOFTET ”, Øresundsvej 4, 
2300 S. Der kan tilkøbes 

mad i forbindelse med mu-
sikken.

Se hjemmesiden www.
amagerjazzklub.dk, hvor 
man kan se alle oplysnin-
ger om klubben.

Amager Jazzklub slutter 
året af med et julearrange-
ment med god musik leve-
ret af Doghouse Cats -  og 
en god julebuffet.

Broerne der forbinder os
I efteråret var 350 skolebørn og familier med til at skabe et stort fælles 
kunstværk. Alle laverede de trin, som til sammen blev til hængebroer i 
byrummet under Kvarterhusets smukke, ”svævende” glassal

AF ROSA SOFIE HALL, 
KVARTERHUSET

Billedkunstner Maria Lau 
Krogh stod i samarbejde med 
Kvarterhuset for at inspirere 
og forme værket gennem en 
lang række workshops, hvor 
8 lokale skoleklasser på 2.-4. 
klassetrin var med, og hvor 
også mange besøgende på 
Amager Klima- og Demokra-
ti-festival deltog i udsmyk-
ningen. 

Børn er fantastiske til at 
udtrykke sig. De går til tin-
gene med en umiddelbar-
hed og en fantasi, som er 
helt vildt fed’ siger Maria Lau 
Krogh, som med skoleklas-
serne begyndte hver work-
shop med en snak om broer: 
”Hvad er en bro? Hvad for-

binder en bro? Hvordan byg-
ger man bro?”  

Ud fra oplægget kom hver 
klasse frem til netop de ord, 

som de mente bedst be-
skrev’broerne, der forbinder 
os. Således blev sammen-
hold, frihed, styrke, hjerte-
rum, forening og mange an-
dre smukke og beskrivende 
ord til en del af det fælles 
kunstværk. 

Det er så sejt, at vores ele-
ver har været med til det her. 
Så de kan komme forbi og se 
resultatet sammen med de-
res forældre og venner. Det 
betyder rigtig meget for os’ 
fortalte en glad skolelærer. 

Projektet blev afsluttet 
med en stor fernisering. 
Det var skønt at se alle de 
glade og stolte børn myld-
re rundt mellem broerne. 
Du kan stadig nå at opleve 
kunstværket. Du finder det 
under Kvarterhusets sal ud 

mod Christian Svendsens 
Gade og Prags Boulevard.  

Projektet er støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg.

Flere helstøbte 
kunstoplevelser
Når amagerkanerne i december måned skal på julegaveshopping, kan de, 
imellem butikkerne, nisserne og julepynten i Amager Centret, slå vejen forbi 
den femte kunstudstilling i centret. Et stort butikslokale er ikke en nyåbnet 
butik, men en del af udstillingsformatet FABRIKKEN Afd. AC, der fortsætter 
samarbejdet mellem Amager Centret og FABRIKKEN for Kunst og Design på 
Sundholm

AF METTE 
KRØYER MADSEN, 
PROJEKTMEDARBEJDER, 
FABRIKKEN FOR KUNST 
OG DESIGN

FRA BUTIKSLOKALE 
TIL BETONKLÆDT 
UDSTILLINGSRUM
I november inviterede ate-
lierfællesskabet FABRIK-
KEN for Kunst og Design og 
Amager Centret til endnu 
en udstillingsåbning i FA-
BRIKKEN Afd. AC. Et helt 
tomt butikslokale i Amager 
Centret blev forvandlet til et 
udstillingsrum, hvor kunst-
neren Siska Katrine Jør-
gensen har bidraget med 
værket ”Flydende konsi-
stenser løber altid nedad”, 

der er støbt direkte inde i 
butikslokalet. Siska Katrine 
Jørgensen arbejder med 
storcentret som kontekst, 
og værket, en betonblander 
støbt af beton, spejler sig 
i de rå gipsvægge og går i 
ét med gulvets beton. Siska 
Katrine Jørgensen arbejder 
i sin kunstneriske praksis 
ofte med, hvordan relatio-
nen mellem form og mate-
riale kan om-arrangeres 
både sprogligt og skulptu-
relt. Udstillingen kan findes 
i hjørnebutikslokalet på den 
nyetablerede gang på 1. sal 
over for The Athlete’s Foot 
og Intersport. Projektet er 
støttet af Amager Centret, 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg, 

Ny Carlsbergfondet, 15. Juni 
Fonden, Statens Kunstfond 
og Det Obelske Familiefond. 

FABRIKKEN og Amager 
Centret ser frem til at invi-
tere til to udstillinger mere i 
2022.

FLERE ÅBNE 
ARRANGEMENTER PÅ 
FABRIKKEN I 2022
I november har FABRIK-
KEN for Kunst og Design 
også søsat det nye format 
FABRIKKEN Open, støttet 
af Ny Carlsbergfondet, hvor 
målet er at invitere lokalbe-
folkningen og kunstinteres-
serede indenfor på FABRIK-
KEN til flere kunstoplevelser. 
Første FABRIKKEN Open 
var en performance af bil-

ledkunstneren Maria Nør-
holm Ramouk i november 
og allerede i december in-
viteres til en artist talk med 
kunstnerduoen benandse-
bastian, der er residenter i 
FABRIKKENs World Wide 
Air-program. I det nye år 
vil FABRIKKEN Open invi-
tere nysgerrige, naboer og 
kunstinteresserede til end-
nu flere kunstoplevelser af 
høj kvalitet.

Læs mere om FABRIKKEN 
Afd. AC og andre kom-
mende arrangementer i 
huset på FABRIKKEN for 
Kunst og Designs hjemme-
side www.ffkd.dk eller på 
Facebook, hvor program-
met løbende opdateres. 

      Siska Katrine Jørgensens betonblander set i butikslokalet i 
Amager Centret.  Foto: Charlotte Malte

      benandsebastians artist talk på FABRIKKEN i december tager 
udgangspunkt i den permanente installation ”Silent Parties” i Retten i 
Århus.  Foto: benandsebastian

Har du et frivilligt 
julehjerte?
AF OLE PEDERSEN

Frivilligcenter Amager op-
fordrer til at skrue ekstra 
op for julestemningen for 
mennesker, der ikke har 
mulighed for at holde en 
traditionel jul. Enten fordi 
de er hjemløse, enlige, en-
somme eller ikke har råd 
til at holde jul. Det skaber 
nærvær og samhørighed, 
at der er nogle mennesker, 
der er selskabelige, hyg-
gelige og synger julesange 
sammen med ældre, en-
somme og hjemløse.

Som julefrivillig kan du 
være med til at skabe god 
stemning, servere, lave 
mad, underholde eller bare 

være til stede, så ingen skal 
føle sig alene. Til gengæld 
får du som frivillig, godt 
selskab og en helt ander-
ledes juleoplevelse. Du har 
også mulighed for at tage 
din mand, kone, søster, 
bror, datter, søn, ven eller 
veninde med og få en god 
aften sammen med dem.

I år kan du blive frivillig 
på Plejecenter Hørgården, 
BOMI-Parken i juledagene 
og til nytår, og på Ørestad 
Plejecenter, Peder Lykke 
Centret og i Nathanaels 
Kirkes Sognegård jule-
aften. Få mere at vide på 
www. frivilligcenterama-
ger.dk eller ring på telefon 
60 57 25 25.


