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Nekrolog:

Amager Øst lokaludvalg  
har modtaget meddelelse 
om,  at tidligere medlem af 
Amager øst lokaludvalg, 
Svend Åge Sørensen er af-
gået ved døden.

Svend Åge var i 10 år et 
særdeles aktivt medlem af 
Amager øst lokaludvalg. 
Han var et udadvendt og 
opsøgende menneske, 
med klare meninger, men 
altid parat til en konstruk-
tiv dialog også med ander-
ledes tænkende.

Svend Åge var især op-

taget af ældresagen. Han 
var gennem flere år valgt 
til ældrerådet i Amager og 
senere til sin død ældrerå-
det i København.

Svend Åge var et fami-
liemenneske. Altid tænkte 
han på familien, altid hav-
de han familien i fokus. 
Han talte tit og ofte om 
sine børnebørn, som han 
altid glædede sig til at 
være sammen med.

Svend Åge var en entu-
siastisk tilhænger af FCK. 
Nå FCK spillede i Parken 
var han som regel at finde 
på lægterne  og han glæ-
dede sig altid over deres 
sejre.

Svend Åge var en rigtig 
Amagerdreng.

Han vil blive savnet.
Æret være hans minde.
 

Ole Pedersen
Formand for Ama-
ger øst lokaludvalg.

Amager øst lokaludvalgs 
bydelspulje støtter dine gode idéer
Vil du være med til at skabe netværk, aktivitet og livskvalitet i din bydel? 
Lokaludvalgets bydelspulje støtter hvert år mange forskellige projekter, som 
giver oplevelser og sammenhold for både store og små. 

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Formålet med bydelspuljen 
er at støtte aktiviteter, der 
skaber netværk og dialog 
mellem borgere i bydelen. 
Aktiviteterne skal være of-
fentligt tilgængelige og 
komme borgerne i Amager 
Øst til gode. Og lokaludval-

get ser meget gerne, at der 
samarbejdes på tværs mel-
lem foreninger, organisatio-
ner eller institutioner. 

Du søger ved at udfylde 
et ansøgningsskema, lave en 
kort projektbeskrivelse samt 
et budget for de udgifter og 
indtægter, du forventer at 
have. Ansøgninger behand-
les en gang om måneden, 
pånær i juli. Det tager tid at 

behandle en ansøgning, så 
husk at søge i god tid, dvs. 
2-3 måneder før dit projekt 
finder sted. Aktiviteterne må 
ikke være afholdt, når lokal-
udvalget behandler din an-
søgning. Du får svar på din 
ansøgning hurtigst muligt 
efter at behandlingen af din 
ansøgning er afsluttet. 

Næste ansøgningsfrist er 
den 31. december og ansøg-

ningen vil blive behandlet på 
lokaludvalgsmødet den 31. 
januar.

Læs mere om hvordan du 
søger på www.aølu.dk/by-
delspuljen. Har du brug for 
hjælp eller sparring er du 
velkommen til at kontakte 
lokaludvalgets sekretariat.

 ❚ Genklange efterår 2018, 
10.000 kr. 
Klassiske koncerter og 
musikformidling for børn i 
Kvarterhuset.

 ❚ The Too Late Night Show, 
18.000 kr. 
Produktion af en webserie 
om online-kultur samt 
premierearrangement 
med oplæg for lokale 
skoleelever ml. 12-17 år.

 ❚ Amager Revyen 2019, 
25.000 kr. 
En helt ny revy i Danmark, 
som vil sætte Amager på 
landkortet

 ❚ Morgenmadskoncerten 
efterår 2018, 10.000 kr. 
Koncerter, hvor publikum 
kan lytte til klassisk musik 
mens de spiser morgen-
mad.

 ❚ Kropsbilleder og vinta-
getøj, 1.500 kr. 
Arrangement med oplæsn-
ing, oplæg og samtale med 
fokus på positive krops-
billeder og hvordan man 
kan blive bedre til at holde 
af sin egen og andres 
kroppe præcis som den/
de er. 

 ❚ Plasticposefri Amager, 
8.000 kr. 
Butikkerne på Amagerbro-
gade og Holmbladsgade 
skal have bæreposer 
fremstillet af genbrugsstof, 
som syes af lokale borgere 
i fællesskab. 

 ❚ Pavilloner til udlån, 
24.295 kr. 
Kvarterhuset kan nu udlåne 
pavilloner til foreninger 
og andre aktører i loka-
lområdet til eksempelvis 
markedsdage og frivillige 
dage.  

 ❚ Jazz til Fest med Kira 
Martini, 10.400 kr. 
Amager Jazzklub holder 
et arrangement som skal 
tiltrække det yngre publi-
kum, så de lærer god jazz 
at kende.

 ❚ Evalueringsfest i Kofoed 
65+, 12.000 kr. 
Foreningen for tidligere 
elever på Kofoeds Skole 
ønsker at fejre et vellykket 
første år og takke alle de 
frivillige kræfter med en 
fest for medlemmer og 
pårørende.

SIDEN SIDSTE NR. AF AMA’RØSTEN HAR AMAGER ØST LOKALUDVALG GIVET STØTTE TIL: 

Ideerne sprudlede til 
puljeaften i BETA

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Nogle af deltagerne fortal-
te om deres projektidéer 
og deres erfaringer med 
at søge puljemidler og 
starte projekter op. Man 
skal starte i god tid med at 
finde samarbejdspartnere, 
og jo flere man er, jo flere 
hænder er der til at hjælpe 
med de forskellige opga-
ver. På den måde skaber 
projektet også samarbej-
de på tværs af mennesker 
i lokalområdet, hvilket net-
op er formålet med pulje-
midlerne. 

ENKELTPERSONER 
KAN OGSÅ SØGE 
PULJERNE
Det er også en god idé at 

tænke flere former for fi-
nansiering ind. Man kan 
søge forskellige puljer, 
prøve at få nogle til at do-
nere materialer og lign., 
tage deltagerbetaling og 
også gerne selv betale 
nogle af udgifterne, hvis 
man har mulighed for det. 
Man skal ikke nødvendig-
vis være en forening for at 
søge – også enkeltperso-
ner kan søge puljerne, hvis 
altså projektet man søger 
til er til gavn for alle bor-
gere i lokalområdet. 

 Aftenen sluttede med 
fri snak mellem deltager-
ne. Snakken gik livligt, så 
måske blev en række nye 
projektidéer født den af-
ten til glæde for Amagers 
beboere.

De to lokaludvalg på Amager 
og områdefornyelsen 
Sundby var den 24. oktober 
gået sammen om at holde 
et arrangement om puljer 
på Amager. Godt og vel 
40 interesserede borgere 
havde fundet vej til BETA 
på Øresundsvej, hvor 
lokaludvalgsmedlemmer 
og ansatte fra de tre 
sekretariater gav gode råd
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KRONIK:

Lynetteholmen  
– kinderæg eller Pandoras æske?
AF RASMUS 
STEENBERGER, MEDLEM 
AF LOKALUDVALGENES 
FØLGEGRUPPE FOR 
ØSTLIG RINGVEJ

Regeringen og Frank Jensen 
foreslog for nylig at opføre 
Lynetteholmen, en ny by-
del mellem Refshaleøen og 
Nordhavn, som skal være 
færdig i 2070. Projektet er 
præsenteret som et kinde-
ræg: Flere boliger, mere me-
tro, ringvej og et dige. 

Der er lang tid til Lynette-
holmen skal stå færdig, men 
der er tre grunde til at inte-
ressere sig for den nu: den 
påvirker de beslutninger vi 
skal træffe i dag, finansierin-
gen låser næste generations 
muligheder, og den giver 
trafikpropper og klimapro-
blemer. 

En del af projektet er ny 
metrolinje og ringvej. De er 
er så dyre, at de største pri-
vate grundejere er nødt til at 
spytte i kassen - Refshale-
øens Ejendomsselskab samt 
Skanska, som ejer ”Kløver-
kvarteret” mellem Kløver-
marken og Prøvestenen. De 
vil kun spytte i kassen, hvis 
der er økonomi i det for dem.

Nye benzindepoter kan 
forhindre udvikling af Klø-
verkvarteret

For at udvikle ”Kløver-

kvarteret” skal man sikre sig, 
at der ikke er eksplosions-
fare det nærtliggende ben-
zindepot på Prøvestenen. 
Eksempler på eksplosioner 
i udlandet viser, at man skal 
tage den slags ret alvorligt. 
Imidlertid har virksomheden 
OTC ansøgt om at ibrugtage 
nogle benzintanke tæt på 
kysten, og eksplosionsfaren 
fra dem vil gøre det umuligt 
eller dyrt at bygge ”Kløver-
kvarteret”. Derved bliver der 
færre penge til metrolinjen. 
Det er derfor vigtigt at poli-
tikerne handler med rettidig 
omhu, før der gives tilladelse 
til benzindepotet.

Lynetteholmprojektet på-
virker også Kommuneplanen, 
som skal vedtages i 2019. Her 
skal udpeges nye byudvik-
lingsområder. Hvis man ikke 
planlægger grundigt, kan 
man også her miste finansie-
ringsgrundlag for metroen til 
Lynetteholmen. Kommune-
planen er også en anledning 
til at værne om de historiske 
spor som giver Amager  sjæl 
og identitet, sådan som det 
bl.a. blev diskuteret på Lokal-
udvalgets velbesøgte work-
shop om ”Nordøstamager” i 
foråret. 

FINANSIERING 
GÆLDSÆTTER VORES 
BØRN
For at finansiere metro og 
ringvej til Lynetteholmen er 
det planen er låne en mas-
se penge, som bliver betalt 
tilbage, når man får solgt 
byggegrunde på Lynettehol-
men. Det er samme metode 
som i Ørestad og Nordhavn. 
Problemet er, at når fremti-
dige generationer opdager, 
at de gerne vil indrette deres 
by på en anden måde  – ja 
så er det umuligt, fordi de 
er bundet til gælden. Det så. 
Man fx I sagen om Amager 
Fælled Kvarter, hvor det ikke 
var muligt helt at aflyse byg-
geriet, trods folkelig protest, 
fordi pengene allerede var 

brugt til metroen, og gælden 
skulle betales. 

Hvordan kan vi i nutiden 
tro, at vi kan forudse beho-
vene i 2070? Vi bør reserve 
store arealer på Lynettehol-
men til fremtidens køben-
havnere. 

FLERE TRAFIKPROPPER 
PÅ AMAGER
Den planlagte metro til Ly-
netteholmen, via fx via Ama-
gerbro, er en fornuftig tanke. 
Det giver de nye beboere 
mulighed for at leve uden 
privatbil.  Det er godt for kli-
maet og for trængslen i Kø-
benhavn. 

En anden del af projektet 

er imidlertid Østlig Ringvej, 
også kendt som Havnetun-
nelen. Den kan skabe store 
trafikpropper ved de nye til- 
og frakørselsveje ø, fx ved 
Refshalevej, Kløvermarksvej, 
Raffinaderivej, Prags Bou-
levard, Amager Strandvej, 
Ørestad Boulevard, Artille-

rivej og Amagermotorvejen. 
De veje kan i fremtiden blive 
hovedtrafikårer for biler der 
skal ind og ud af byen via 
havnetunnelen. Særligt ved 
Amagermotorvejen bliver 
der køer, og her er allerede 
fuldt i myldretiden.

Når man bygger flere veje, 
vil flere vælge bilen frem for 
andre transportformer, iføl-
ge trafikforsker Per Homann 
Jespersen fra RUC. Vejnettet 
bliver hurtigt fyldt igen – et 
såkaldt trafikspring. Det så 
man efter udvidelsen af Mo-
torring 3, hvor der i dag er 
lige så meget trængsel som 
der var før udvidelsen. Per 
Homanns konklusion er, at 
man løser trængsel ved at 
begrænse færdselsmulighe-
derne med den ene hånd, 
og give nye alternativer med 
den anden. Flere biler bety-
der i øvrigt en øget klimabe-
lastning, så længe der ikke er 
en plan for flere elbiler.

EN BYDEL FOR 
CYKLISTER?
I dag foregår 1/3 af person-
transporten i København 
med bus, metro, tog - og 
1/3 på cykel. Det er også 
en politisk målsætning, som 
Lynetteholmprojektet ikke 
understøtter. Der mangler at 
tænke cyklismen ind. Cyklen 
er i stigende grad køben-

havnernes foretrukne valg. 
Hvor er supercykelstierne 
til de andre bydele, herun-
der Amager og Nordhavn 
- og cykelbroer på tværs af 
havnen til City og Østerbro. 
Hvor er planen for at indrette 
selve bydelen til en cykel-
by?

Cykler er den mest klima-
venlige og trængselsreduce-
rende transportform vi har. 
Til eksempel er kapaciteten 
på de tre ”vejbaner” på Tor-
vegade således at cykelstien 
transporterer flest passage-
rer pr. dag, efterfulgt af bus-
banen, og med bilbanen på 
sidstepladsen. En by som er 
indrettet på cyklernes vilkår 
giver bedre plads til udeliv 
og byliv. Det ville være visio-
nært at skabe en bydel hvor 
50 % af persontransporten 
foregår på cykel. Og det vil 
være bedre for klimaet.

KINDERÆG ELLER 
PANDORAS ÆSKE?
Lynetteholmen rummer ”tre 
gode ting på én gang”: Boli-
ger, metro og et dige – men 
er også pandoras æske af 
problemer: Nye trafikprop-
per på Amager , fastlåsning 
af næste generations valg 
pga. gæld, og manglende 
fokus på klimaet og Køben-
havnernes foretrukne trans-
portmiddel: Cyklen.

Hvorfor skal 
København 
betale for 
ny kollektiv 
transport  med 
gældsbaseret 
boligudvikling, 
når resten af 
Danmark får 
betalt deres 
motorveje og 
skinner via 
statskassen? 

Lad os skabe en 
bydel hvor 50 % 
af transporten 
foregår på cykel

Amager Hospital  
foreløbig reddet
Lokaludvalget glæder sig over, at Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden 3. oktober 
besluttede at bevare akutklinikken på Amager og at de 31. oktober besluttede at bevare de 
medicinske sengepladser. Et overvejende flertal i Sundhedsudvalget stemte for model 1:  Bevare 
organiseringen af akutte behandlingstilbud som besluttet med den gældende hospitalsplan

AF SUSANNE MØLLER - 
TOVHOLDER FOR SOCIAL- 
OG SUNDHEDSGRUPPEN, 
LOKALUDVALG AMAGER 
ØST

Akutklinikken behandler 
mange småskader og det 
betyder noget for borgere, 
at de kan nøjes med at tage 
til Amager Hospital i stedet 
for den lange vej til Hvidov-
re. Ifølge Regionens bilags-
materiale er det kun knap 
3 % der viderehenvises. Vi 
glæder os også over, at de 
medicinske sengepladser 
bevares. Det betyder noget 
for de pårørende, at der ikke 
er så langt. Man skal heller 
ikke undervurdere værdien 
af lokale arbejdspladser.

Kritiske røster taler for 
større centralisering. Men 
der er jo ikke tale om små 
isolerede enheder. Amager 
og Hvidovre er i dag lagt 
sammen. Hvis det viser sig, 
at en patient indlægges på 
Amager og har brug for spe-
cialer, der ikke er på Ama-

ger, overflyttes patienten til 
hospitalet med pågældende 
speciale. Sådan har det væ-
ret længe. Muligheden for 
konference over telefon el-
ler videokonference er også 
tilstede. 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 
AF PARTISKEL
Der var lagt op til større æn-
dringer af akutbetjeningen, 
men takket være lokale po-
litikere, der stod sammen på 
tværs af partiskel lykkedes 
det at beholde Amager Ho-
spital, som vi kender det i 
dag. 

Sundhedsudvalgets be-
slutning skal nu behandles i 
forretningsudvalg og regi-
onsråd og vil herefter blive 
indarbejdet i høringsversion 
af den ny hospitalsplan. Ud-
kastet til ny hospitalsplan 
forelægges regionsrådet 
den 18. december 2018 med 
henblik på udsendelse i hø-
ring. Hospitalsplanen bliver 
endelig vedtaget september 
2019. 
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Amagerbanens Venner og 
Amager Jazzklub vinder 
årets frivilligpris
Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris 2018 går til 
Amagerbanens Venner og Amager Jazzklub, som 
hver får 12.500 kr

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Amagerbanens Venner og 
Amager Jazzklub er drevet 
af engagement og lysten til 
at skabe oplevelser og akti-
vitet i bydelen. Foreningerne 
er drevet af frivillige, som 
gør en stor indsats for at ud-
brede kendskabet og kærlig-
heden til henholdsvis jazz og 
skinnecykler.

Det har været afgørende 
i udvælgelsen af de to for-
eninger, at de begge er me-
get opmærksomme på, at 
åbne deres foreninger for 

andre end medlemmerne. 
Amager Øst Lokaludvalg vil 
med frivilligprisen gerne på-
skønne det engagement og 
den tilgang til det frivillige 
arbejde, som foreningerne 
lægger for dagen.

GLAD JAZZ DER ER 
ÅBEN FOR ALLE
Amager Jazzklub er en for-
ening, der drives af frivillige, 
som organiserer arrangemen-
ter med jazzmusik, der altid 
er åbne og tilgængelige både 
for foreningens medlemmer 
og for offentligheden. Musik-
ken er overvejende traditio-
nel glad jazz med swing- og 

bluesmusik, som domineren-
de stilarter, og fungerer som 
som en rigtig god baggrund 
for socialt samvær.

Den ulønnede bestyrelse 
står for arbejdet med at 
administrere klubben og 
medlemsaktiviteterne, hyre 
bands, organisere musikaf-
tener, udarbejde informati-
onsmateriale og vedligehol-
de foreningens hjemmeside. 

Hjertet banker for den hi-
storiske jernbane

Amagerbanens Venner 
har eksisteret gennem snart 
5 år. Foreningen drives af 6 
frivillige personer med stor 
kærlighed for Amagerbro 

og for det grønne rekreative 
baneareal, hvor de tilbyder 
børn og voksne at køre på 
dræsine og skinnecykler på 
den gamle jernbane. 

De to foreninger er valgt 
af en bedømmelseskomite 
bestående af medlemmer af 
lokaludvalget. Der blev ind-
stillet i alt 13 foreninger og 
organisationer til årets frivil-
ligpris. 

Amagerbanens Venner fik 
Frivilligprisen overrakt ved 
et arrangement den 4. no-
vember. Amager Jazzklub 
havde endnu ikke fået over-
rakt deres pris ved redaktio-
nens afslutning.

      Amagerbanens Venner fik Frivilligprisen overrakt ved et arrangement den 4. november.  

Aktive seniorer vil dele med hinanden i bofællesskab
Et seniorbofællesskab kan være på vej i Sundparken med plads til ca. 23 boenheder
AF OLE MELDGAARD

Det skal være et sted, som 
føles menneskeligt, hvor 
den enkelte beboer oplever 
sig inkluderet, og hvor be-
boerne trives, glædes og er 
aktive hedder det i et vær-
diprogram, som er udarbej-
det af Seniorbo København, 
Realdania og boligorganisa-
tionen FSB og som lægger 
fundamentet for et senior-
bofællesskab med fokus på 
et tæt og aktivt hverdags-
fællesskab. 

Seniorbo København er 
en gruppe seniorer på ca. 
25 personer, som i nogle år 
har arbejdet for at få etab-
leret et seniorfællesskab i 

hovedstadsområdet. Vær-
diprogrammet er udviklet 
gennem en solid involve-
ringsproces med seniorerne 
og med input fra mange an-
dre. 

Fællesskab, naboskab 
og det at leve bæredygtigt 
og deles om tingene giver 
tryghed, livsglæde og livs-
kvalitet, hedder det i oplæg-
get. ”Jeg ønsker mig hver-
dage med nærvær, nogle at 
snakke med, nogle der følger 
mig, nogle familielignende 
relationer”, siger et medlem 
af Seniorbo. Seniorbofæl-
lesskaber er for mennesker, 
som gerne vil give og mod-
tage og som vil dele ting, 
rum, pligter, oplevelser, glæ-

der og sorger i et hverdags-
fællesskab. 

PLADS TIL PRIVATLIV OG 
FÆLLESSKAB
Nøgleordene er fælles om 
dagligdag, hjemmeliv og fri-
tidsaktiviteter.  Mad og mål-
tider samler fællesskabet og 
står som den centrale akti-
vitet, der tilfører stedet livs-
glæde, sundhed, sammen-
hængskraft og hyggelige 
relationer. Beboerne tager 
sig af hinanden og bidrager 
med det, de nu kan. Men 
der skal også være plads til 
at trække sig og være alene 
og privat. Fællesskabet giver 
plads til privatliv og forskel-
lighed og til at blive ældre og 

være passivt samværende. 
I seniorbofællesskabet er 

aktivitetsniveauet højt, og 
beboerne er i aktiv dialog 
med lokalområdet. Bebo-
erne er en del af netværks-
samfundet og deler aktivite-
ter, materialer, faciliteter og 
lokaler med andre end sig 
selv. ”Beboerne er som ud-
gangspunkt fælles om prak-
tiske ting, ofte måltidet og en 
hel del oplevelser hjemme og 
ud. Der er naturligt plads til 
privatliv, for beboerne er nok 
markant sociale men også 
stærke individualister. Så 
selvfølgelig kan man trække 
sig og spise et måltid alene 
eller bare være sig selv med 
kæresten, bogen eller børne-

børnene”, hedder det i vær-
diprogrammet.

LIGE MANGE MÆND OG 
KVINDER
Målet er at der er lige mange 
mænd og kvinder i bofælles-
skabet og at beboerne har 
en jævn fordeling i alder fra 
50 år til 70+ for at undgå at 
alle beboere bliver gamle 
på samme tid. I det hele ta-
get er seniorbofællesskabet 
orienteret mod ungdom-
men og vil gerne lave noget 
samfundsnyttigt for børn og 
unge, f.eks. lektiecafé. Der 
skal derfor indtænkes fa-
ciliteter til en meget yngre 
målgruppe end den, der skal 
bo i fællesskabet. I værdi-

programmet er der også 
foreslået bl.a. værksteder, 
køkken- og prydhave, driv-
huse, motionsrum, læserum 
og biograf.

Værdiprogrammet lægger 
stor vægt på ”det grønne” og 
bæredygtighed. Med vær-
diprogrammet i hånden kan 
bygherre og arkitekt udvikle 
et byggeprogram, som sikrer 
sammenhæng mellem det liv 
beboerne drømmer om at få 
og de fysiske rammer, der 
skal støtte godt fællesskab 
og naboskab. Første skridt 
er en beslutning i Teknik- 
og Miljøudvalget om, at der 
skal udarbejdes en lokalplan, 
som muliggør seniorbofæl-
lesskabet. 

Børn udvikler  
VORES BY

AF MIA LYKKE LARSEN

Hele 10 skoleklasser fra 
Sundbys skoler har de sid-
ste par måneder arbejdet 
kreativt med Sundbys by-
rum. Sammen har børnene 
udtænkt konkrete ideer til 
fremtidens Sundby - Ste-
der hvor man kan mødes, 
lege og hygge med ens 
naboer. Steder med plads 
til både unge og gamle.

I forløbet, der er støttet 
af Statens Kunstfond, har 
de sammen med arkitek-
terne Roar Lerche, Julie 
Dufour og fotograf Jens 
Hemmel været ude og fo-
tografere Sundby. Bille-
derne har dannet grundlag 
for gode snakke og analy-
ser af hvad der mangler i 
Sundby. Ideerne har sko-
leeleverne efterfølgende 
bygget modeller af. Der er 
både fokuseret på legende 
byrum og tænkt masser 
af natur ind med grønne 
planter og farverige blom-
ster. Der er byrum med 
yoga, varme i bænkene, læ 
og beskyttelse for vind og 
vejr samt bålpladser.

SUNDBY FRA FÆLLED 
TIL STRAND
Fra den 23. oktober og 
frem til den 4. november 

kunne man se skoleele-
vernes visioner på store 
standere på Italiensvej 
ved plænen foran Amager 
Strand Metro.

Projektet er støttet af 
Områdefornyelsen Sund-
bys projekt ’Unge skaber 
byrum’, som sætter fokus 
på at det er de unge, der 
er eksperterne på udvik-
lingen af de unges Sund-
by. Områdefornyelsen 
Sundby har bidraget med 
temaet til forløbet. I tråd 
med det nystartede pro-
jekt ’Sundby – fra fælled til 
strand’ har de unge netop 
undersøgt strækningen 
tværs gennem Sundby – 
mellem fælled og strand. 
Skoleelevernes ideer var 
på den måde med til kick-
starte Områdefornyelsens 
projekt.

Nu kan se plakatudstil-
lingen på Sundbyøster 
Skole og Peder Lykkes 
Skolen.

Se billeder af elevernes 
arbejde via Områdefor-
nyelsens Facebook www.
facebook.com/omra-
adefornyelsenSundby 

Mødesteder med hængekøjer, 
klatretårne og spiselige planter. 
Skoleelever fra Sundbys skoler har i 
efteråret haft Sundby på skoleskemaet 
og udviklet ideer til hvordan man får 
Sundbys byrum til at hænge sammen 
fra Amager Fælled til Amager Strand
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Ny plan for mere 
genanvendelse i 
København
En ny, ambitiøs plan for affaldsområdet i København er netop 
vedtaget. Blandt andet skal genan-vendelsen af husholdningsaffald 
øges fra 45 pct. til 70 pct

AF OLE PEDERSEN

Den 31. december 2018 udlø-
ber Københavns Kommunes 
plan for håndtering af affald, 
og derfor er en afløser for 
den nuværende plan netop 
blevet behandlet politisk. 
Mandag d. 12. nov. blev po-
litikerne i Teknik- og Miljøud-
valget enige om at gå efter 
en betragtelig stigning i gen-
anvendelsen af affald. 

En spørgeundersøgelsen 
viser blandt andet, at 79 pct. 
af københavnerne ofte eller 
altid sorterer deres affald, og 
hovedparten gør det, fordi 
det er godt for miljøet. Men 
også at den grønne biospand 
til madaffald for 15 pct. af kø-
benhavnerne er den primære 
grund til at sortere affald.

Hvis genanvendelsespro-
centen skal i vejret skal Kom-
munen blive bedre til at sor-
tere affald bl.a ved at  stille 
endnu flere, og bedre af-
faldscontainere til rådighed. 
Desuden skal der informere 
bedre om hvad det betyder 
for København som attrak-
tiv og levende by, at affal-

det bliver sorteret. Og de tip 
Borgmester Ninna Hedeager 
Olsen siger:” Det er køben-
havnerne, der er nøglen til 
succes, når det kommer til 
genanvendelse, og derfor 
skal vi selvfølgelig lytte til, 
hvad de har behov for, hvis vi 
skal lykkes med at øge gen-
anvendelsen.” 

LOKALUDVALG 
AMAGER ØST 
ØNSKER EN STØRRE 
FOREBYGGENDE 
INDSATS
Lokaludvalget er enige i at 
sortering af affald skal gøres 
til en del af københavner-
nes daglige gøremål og at 
kommunen skal understøtte 
gode sorteringsvaner og 
motivere københavnerne til 
at sortere endnu mere gen-
nem bedre tekniske løsnin-
ger. Vi er ligeledes enige i, at 
der skal udvikles løsninger, 
som tilpasses lokale forhold 
og forskellige befolknings-
grupper, så det hos den en-
kelte borger opleves nemt at 
sortere affaldet.

Lokaludvalget efterlyser 

en forebyggende indsats 
bl.a. på madspilds- tekstil- 
og plasticområdet, som re-
ducerer affaldsproblemet. 
Det er urealistisk at forestille 
sig, at ressourceproblemet 
kan løses alene ved indsam-
ling, sortering og genan-
vendelse af affald. Der skal 
sendes færre ressourcer ud 
i systemet, 

FLERE LOKALE REPERA-
TIONSVÆRKSTEDER
Lokaludvalget foreslår at  
affaldsdata samles på by-
delsniveau og gøres sam-
menlignelige, så man appel-
lerer til lokaludvalgenes og 
miljøpunkternes interesse i, 
at deres bydel står sig godt 
i sammenligningen. Desuden 
opfordrer lokaludvalget il en 
løbende dialog med ejen-
domsfunktionærerne og bo-
ligforeninger om udvikling 
af sortering og afhentning 
af affald, så indsatsen bedst 
muligt imødekommer bor-
gernes behov og så borger-
nes motivation for sortering 
lettest muligt afsætter sig i 
ændret adfærd.

Lokaludvalget foreslår 
flere lokale reparationsfæl-
lesskaber i byen, som i sær-
lig grad understøtter genan-
vendelse og recirkulation af 
tekniske ressourcer. Repara-
tionerne kan evt. foretages 
af frivillige, f.eks. pensione-
rede håndværkere.

Desuden foreslår lokalud-
valget at der etableres en 
nærgenbrugsstation I Ama-
ger Øst.

 ❚ Skal kommunen nå målet, 
vil det kræve invester-
inger på omkring 850 
mio. kr.. 

 ❚ Pengene skal opkræves 
via de affaldstakster, 
københavnerne betaler 
for at få håndteret deres 
affald. For en gennem-
snitlig husholdning svarer 
det til en stigning på lige 
under 20 pct. om året.

 ❚ I øjeblikket forventer man 
genanvendelse af 45 pct. 
af husholdningsaffaldet 
i 2018, men det tal skal 
stige til 70 pct. i 2024 
som følge af den nye plan.

FAKTA

Amager mister 
rehabiliteringspladser
AF SUSANNE MØLLER 
- TOVHOLDER 
FOR SOCIAL- OG 
SUNDHEDSGRUPPEN I 
LOKALUDVALGET

Københavns kommunes 
Sundhedsudvalg beslut-
tede på møde 25. okto-
ber 2018 at lukke Reha-
biliteringscenter Amager 
(Hørgården) og flytte det 
til Rehabiliteringscenter 
Vesterbro/Kongens Eng-
have/ Valby som ligger Vi-
gerslevvej 180 i Valby.

Rehabiliteringspladser 
også kaldet døgnopholds-
pladser er kommunens 
tilbud til borgere, der er 
for syge eller svage til at 
være i eget hjem og som 

har brug for rehabilitering. 
Mange kommer fra ho-
spitalet til døgnopholds-
plads i kommunen, men 
man kan også komme på 
døgnophold hjemmefra. 
Lokaludvalget beklagede 
i sit høringssvar, at Ama-
ger mister pladserne her. 
Der er langt til Valby for 
pårørende hvis man ikke 
har bil. Et af argumenterne 
var, at rehabiliteringsplad-
serne skulle ligge tæt på 
hospitalerne. Men efter 
beslutningen om at bevare 
Amager Hospital holder 
det argument vel ikke. 

Der lægges op til at 
pladserne på Hørgården i 
løbet af næste år konver-
teres til plejepladser. 

Plastikpose-frit 
Amager 

AF LOTTE ANGELICA 
KRISTENSEN - STUDEN-
TERMEDHJÆLPER, MIL-
JØPUNKT AMAGER 

Ved hjælp af frivillige 
kræfter skal der syes en 
masse stofposer som man 
kan få udleveret når man 
handler ind i butikkerne. 
På den måde skal plastik-
forbruget på Amager ned-
bringes. 

Til at få produceret stof-
poserne, er der brug for 
en masse frivillige kræf-
ter. Du kan komme og 
hjælpe med at sy poser 
til sy-dage i Kvarterhuset 
på Jemtelandsgade fra 
kl. 15-19. Det foregår på 2. 
sal i Kreaværkstedet. Hvis 
hellere vil sy derhjemme, 
kan du også komme og 

afhente stof på sy-dagene 
hver tirsdag og aflevere de 
syede poser tilbage sam-
me sted, eller i Øhelse på 
Amagerbrogade 173. 

Vi har også brug for en 
masse stof, så vi kan få 
dækket så stort et område 
af Amager som muligt. Så 
hvis du har nogle gamle 
gardiner, duge, tøj eller 
andet stofmateriale lig-
gende som du ikke bruger, 
tager vi meget gerne imod 
det. 

Hvis du kunne tænke dig 
at følge med i hvad der 
sker af spændende ting 
omkring projektet, så følg 
siden på følgende medier:

www.facebook.dk/pla-
stikposefritamager

www.instagram.com/
plastikposefritamager

Hver dag bliver der udleveret mange 
plastikposer i Amager, som senere hen 
ender i skraldespanden. Det vil det nye 
initiativ ’plastikpose-frit Amager’ gøre 
op med, ved at indføre stofposer lavet 
af genbrugsstof til Amagers butikker
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Borgermøde om ny 
lokalplan for Amager 
Strand: Kritik af nye 
bygninger på strandøen
Amager Øst Lokaludvalg holdt den 31. oktober 
borgermøde om det nye lokalplanforslag for Ama-ger 
Strandpark. I Kajakhotellets café var omkring 60 borgere 
med forskellige baggrunde mødt op. De mange forslag vil 
indgå i lokaludvalgets videre arbejde og høringssvar

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Københavns Kommune læg-
ger i den nye lokalplan op til 
en forhøjelse af byggemu-
lighederne fra 5.000 m2 i 
den nuværende lokalplan til 
8.400 m2 i den nye. Det vil 
gøre det muligt at bygge nyt 
i de byggefelter, der allerede 
er udlagt ud for Naturcen-
teret i nord, i klitlandskabet 
ved Strandstation 3 og langs 
Havkajakvej i syd.  

På borgermødet pegede 
mange på, at den foreslå-
ede udvidelse vil medføre, 
at strandparkens natur-
præg bliver udvandet, sær-
ligt omkring strandstation 3. 
Lokaludvalgsmedlem Jens 
William Grav ud-taler: ”Bor-
gerne har i lokaludvalgets 
borgerpanelundersøgelse 
fra 2017 lagt afgørende vægt 
på naturoplevelsen som 
strandparkens vigtigste ak-
tiv. Det skal vi holde fast i, 
også i den nye lokal-plan.”

Flere deltagere på mødet 
mente, at den foreslåede be-
byggelse vil bryde horisontlin-
jen, herunder ud-sigten til Prø-
vestenen, Middelgrundsfortet, 
Saltholm og Øresundsbroen. 
Holdningen var således, at det 
ikke er nok at der lægges op 
til et "luftigt" byggeri, idet pro-
blemet er bygningernes sam-
lede indvirkning.

BEDRE ARKITEKTUR TAK
Der var generelt enighed 
om, at en færdiggørelse af 

bebyggelsen langs Havka-
jakvej er nødvendig. Der er 
generelt et ønske om højere 
arkitektonisk kvalitet af alle 
nye bygninger. Anvendelse 
af stranden til opbevarings-
bygninger er ikke kønt, når 
der blot er tale om indpak-
kede containere. I forhold 
til indretning af tagterras-
ser langs Havkajakvej var 
der blandede tilbagemel-
dinger. Tegningerne i de-
signmanualen fokuserer på 
grønne tage. Flere af de til-
stedeværende undrede sig 
over, at der i lokalplanens 
ikke er fastlagt nærmere 
bestemmelse for bebyg-
gelsens ydre fremtræden i 
område 1. 

Medlem af parkbruger-
rådet for Amager Strand, 
Rasmus Steenberger ud-
taler: ”Det er vigtigt at vi 
holder fast i strandens na-

turlige udtryk, og stiller 
skærpede krav til at både 
facader og tagflader falder 
bedst muligt i ét med omgi-
velserne”

INPUT TIL 
LOKALUDVALGETS 
VIDERE ARBEJDE
Borgermødet var tilrettelagt 
i 4 workshops om hhv. be-
byggelsesmængde, æstetik, 
anvendelse og fri debat. Der 
kom mange gode inputs til 
strandparken generelt, som 
vil indgå i lokaludvalgets vi-
dere arbejde og høringssvar 
til kommunen, samt drøftel-
serne i Amager Strand Park-
brugerråd.

Derudover var der en snak 
om parkering, som mundede 
ud i et ønske om, at lokal-
planens tegnings-materiale 
præciserer yderligere, hvor 
de eksisterende p-pladser 

befinder sig, og at der ikke 
er tale om at oprette nye p-
pladser.

 ❚ Den ny lokalplan for 
Amager Strandpark skal 
gøre det muligt at real-
isere den udviklingsplan, 
som kommunen i 2017 
udarbejdede i samarbejde 
med Parkbrugerrådet.

 ❚ Lokalplanen kan give nye 
eller eksisterende interes-
senter mulighed for at 
opføre bygninger til fx 
opbevaring, undervisn-
ing, klubfaciliteter eller 
salg, som vil understøtte 
det allerede ek-sisterende 
miljø.

 ❚ Lokalplanen gør det også 
muligt at etablere den 
Strandstation 4, som hele 
tiden har manglet i ræk-
ken af strandstationer.

FAKTA

Borgmester på 
rundtur i Sundby

AF LOUISE FALK 
TRANBERG

Forbindelser på tværs af 
Sundby er hovedfokus i 
Områdefornyelsens netop 
igangsatte projekt ’Sund-
by – fra fælled til Strand’. 
Teknik og miljøborgme-
steren var derfor inviteret 
til opleve en ud-stilling på 
Italiensvej, hvor Sundbys 
børn har givet deres bud 
på netop den udfordring.

Børnene har i et skole-
forløb - støttet af Statens 
kunstfond - bygget model-
ler af finurlige mødesteder 
med masser af grønt og 
legemuligheder, der alle er 
tænkt som ideer til hvor-
dan Sundby kan bindes 
bedre sammen. Borgme-
steren var imponeret over 
børnenes kreativitet og 
projektets fokus med at 
binde Sundby bedre sam-
men:

”Folk på Amager siger 
tit, at os inde på rådhuset 
altid tror, at I vil ind til os 
– metro og buslinjer og så 
videre. Men I vil i virkelig-
heden hellere på tværs, 
rundt til hinanden, hvor 
man har afskaffet busser 
og mangler cykelstier. Så 
det er genialt, at der ende-
lig er et projekt, som har 
det i fokus,” udtalte Ninna 
Hedeager Olsen.

SUNDBYØSTER PLADS 
SOM MØDESTED
Turen gik også forbi Sund-
byøster Plads, hvor borg-
mesteren mødte nogen 
af de engagerede folk fra 
den lokale projektudvik-
lingsgruppe. De fortalte 
om planerne for pladsen, 
som der netop nu udarbej-
des en projektbeskrivelse 
for.

Målet med pladsen er 
at skabe et attraktivt cen-
trum i Sundby, der kan 
skabe møder imellem 
områ-dets forskellige be-
boere. En dagsorden som 
borgmesteren er meget 
interesseret i. 

”Sundby er et meget 
mangfoldigt byområde. 
Jeg håber, at Område-
fornyelsens projekter kan 
være med til at skabe mø-
der imellem Sundbys be-
boere, så vi får skabt en 
by, hvor folk kommer hin-
anden endnu mere ved,” 
sagde Ninna Hedeager 
Olsen.

B o rg m e s te r b e s ø g et 
sluttede af i Englandspar-
ken og Sundby Idræts-
park, der også er en del af 
Områ-defornyelsens kvar-
terplan.

Se mere om Område-
fornyelsen Sundby på 
www.kk.dk/omraade-
fornyelseSundby

En solrig efterårsmorgen i oktober 
fik Teknik og miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen indblik i en række af 
Områdefornyelsen Sundbys projekter 
på en frisk cykeltur

     Ole Pedersen fra projektudviklingsgruppen i dialog med 
borgmesteren

Deadline til næste nr. er:  
fredag d. 22. februar.  
Bladet distribueres 
d. 12. marts.

Deadline
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Fældning af bevaringsværdige 
trærækker ved Strandlodsvej  
I forbindelse med nybyggeri på Strandlodsvej 11B har Teknik- og 
Miljøforvaltningen givet dispensation fra den gældende lokalplan til fældning 
af ni træer udpeget som bevaringsværdige. Lokaludvalget hørte først om 
sagen da træerne var fældet

AF: NIELS FRISCH 
KJØLHOLT 
SEKRETARIATSLEDER 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG 

I maj meddelte Teknik- og 
Miljøforvaltningen dispen-
sation fra Lokalplan nr. 449 
med tillæg 1 for et område 
ved Strandlodsvej til fæld-
ning af seks bevaringsværdi-

ge poppel træer langs i skel i 
den nordlige del af området 
samt tre bevaringsværdige 
træer mod Strandlodsvej. 
Dispensationen blev bl.a. gi-
vet af hensyn til byudviklin-
gen af området. 

NABOER ØNSKEDE IKKE 
FÆLDNING
Inden dispensationen blev 
givet var der gennemført en 

såkaldt naboorientering.  Her 
havde 10 naboer havde af-
givet kritiske høringssvar til 
dispensationen og fremført at 
de træer der skulle fældes var 
blandt de eneste gamle træer 
i området. Ved en fejl havde 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
ikke sendt naboorienteringen 
til lokaludvalget. Lokaludval-
get kunne derfor ikke gøre 
indsigelse mod dispensatio-

nen. Teknik- og Miljøforvalt-
ningen har beklaget fejlen. 

Som erstatning for de nu 
fældede træer har Teknik- 
og Miljøforvaltningen betin-
get sig, at der plantes i alt 
27 nye træer. Derudover gi-
ves der med dispensationen 
mulighed for at stierne ”pop-
pelstien” og ”diagonalstien” 
samles til én sti frem for at 
løbe parallelt. 

Miljøpunkt Amager 
har blik for de 
bæredygtige valg i 
hverdagen

AF JOHN 
CHRISTIAN SVANE - 
PROJEKTMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG 

Om det er klimaforandrin-
ger, luftforurening eller 
den udfordring at vi bru-
ger flere ressourcer end 
kloden har, findes der lo-
kale løsninger som kan 
hjælpe på globale udfor-
dringer. Det er de løsnin-
ger, som Miljøpunkt Ama-
ger i det kommende års 
arbejde, skal finde frem til 
og formidle til borgerne på 
Amager. 

Med udgangspunkt i 
hverdagen indeholder 
årsplanen en række ind-
satsområder, som der skal 
arbejdes aktivt med. Cyk-
lismen skal fremmes, der 
skal etableres flere grønne 
byrum samt arbejdes for 
at alle har lige adgang til at 
bidrage til et bedre miljø. 

VI SKAL BLIVE BEDRE 
TIL AT BYTTE
Planen imødekommer 
også et stigende behov 
hos borgerne for en mere 
bæredygtig fødevarepro-
duktion. Miljøpunkt Ama-
ger vil udbrede kendska-
bet til lokale fællesskaber, 
virksomheder og orga-

nisationer, som arbejder 
med fx økologi og mad-
spild, samt hjælpe med at 
formidle hvad der er ’op 
og ned’ når det kommer til 
at spise mere miljøvenligt. 

Derudover er planen i 
overensstemmelse med 
Københavns Kommunes 
Ressource- og Affaldsplan 
for 2024, som har et stort 
fokus på genanvendelse. 
Vi skal blive meget bedre 
til at bytte, genbruge og 
reparere. Sidstnævnte 
kan fx gøres i Elektronik-
værkstedet, hvor frivillige 
hjælper til med at reparere 
borgernes elektronik. 

Årsplanen for Miljøpunkt 
Amager er en ambitiøs 
plan for, hvordan borgerne 
får flere redskaber og bed-
re muligheder for at træffe 
det miljørigtige valg, som 
peger i retning af et mere 
bæredygtigt samfund. I 
denne udgave af AMA’RØ-
STEN kan du læse om de 
konkrete forslag til, hvor-
dan vi i hverdagen passer 
bedre på vores ressourcer.

Miljøpunkt Amager er en 
selvejende fond hvor stør-
stedelen af midlerne kom-
mer fra lokaludvalgene på 
Amager. Den 22. og 28. 
november godkendte lo-
kaludvalgene på Amager 
endeligt årsplanen.

Balancen mellem samfund og miljø 
skal skabes i hverdagen. Den indsigt 
kommer Miljøpunkt Amager til at 
arbejde aktivt med i det kommende år 
i den netop vedtagne årsplan, som vil 
inspirere til handlingskraft og initiativ

      Foto: Jacob Jacobsen

Social- og sundhedsgruppen  
på tur i bydelen
Social- og sundhedsgruppen under Amager Øst lokaludvalg besluttede på 
møde i august at besøge institutioner i vores bydel, der vedrører Social og 
Sundhedsområdet
AF SUSANNE MØLLER - 
TOVHOLDER FOR SOCIAL- 
OG SUNDHEDSGRUPPEN 
I LOKALUDVALG AMAGER 
ØST

Vi besøgte 8. oktober CSV 
– Center for specialundervis-
ning for Voksne, som hører 
under Børne-Ungeforvalt-
ningen. Centerchef Anne 
Leth bød velkommen og 
fortalte om stedet. Special-
undervisningen er et unikt 
tilbud til de borgere, der 
har brug for det. Borgere i 
København kan henvises fra 
hospitalsafdelinger, egen 
læge eller andre eller kan 
selv henvende sig. Borgere 
fra andre kommuner tilbydes 
også undervisning, såfremt 

deres respektive kommuner 
vil betale.Tilbuddene gives 
til mennesker med erhvervet 
hjerneskade, borgere med 
syns og høreproblemer, bor-
gere med ADHD, Asperger 
o a, Der gives ½ til helårlige 
forløb, nogle kommer til en 
samtale der vedrører vej-
ledning i forhold til specifikt 
hjælpemiddel.Der er 2 afde-
linger i København. Vi be-
søgte afdelingen i Frankrigs-
gade, den anden afdeling er 
beliggende i Bystævnepar-
ken. 4500 borgere nyder 
godt af tilbuddet årligt. 

BESØG PÅ KOFOEDS 
SKOLE
7. november besøgte vi 
Kofoeds skole, hvor for-

stander Robert Olsen kort 
fortalte om aktiviteterne 
på stedet. Kofoeds skole 
har afdelinger på Amager, 
i Ålborg, Århus og Nuuk. 
Målgruppen er borgere på 
overførselsindkomster i al-
deren 18-65 år. 

Der ydes rådgivning fra 
bl. a. jurister, psykologer og 
psykiatere. Der er gratis un-
dervisning via Folkeoplys-
ningsloven. Der er erhvervs-
træning i værkstedsområdet. 
Mange, der benytter tilbud-
det er ufaglærte og har væ-
ret uden arbejde længe. 

Der ydes en særlig indsats 
overfor grønlændere, der 
falder ind under målgrup-
pen. Der kommer stadig 
unge grønlændere til Kø-

benhavn, som har svært ved 
at etablere sig. 

Vedr. hjemløsetilbud i vo-
res bydel driver Kofoeds 
Skole ungdomsboliger i Ba-
densgade og 3 herberger 
i Amager Vest. Der var ros 
til Københavns Kommunes 
hjemløseenhed, som yder en 
helhedsindsats og opleves 
velfungerende.

Kofoeds skole har en vi-
sion om at åbne mere op til 
lokalsamfundet. De relativt 
nye genbrugsbutikker har 
været en stor succes. 

Vi vil gerne takke de 2 
institutioner for at vi måtte 
komme på besøg.
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Hvordan bliver 
København en 
verdensby med ansvar
Fra den 24. september til den 20. november var 
kommuneplanstrategien, ‘Verdensby med Ansvar’ i offentlig høring. 
Strategien skal sætte retningen for udviklingen af København frem 
mod 2031. Lokaludvalget har afgivet høringssvar og er positivt stemt 
over for den overordnede retning, men efterlyser bedre løsninger på 
en række områder

AF JOHN CHRISTIAN 
SVANE, PROJEKT- OG 
PULJEMEDARBEJDER, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

UDVIKLING AF NYE 
BOLIGOMRÅDER
Befolkningsvæksten til Kø-
benhavn forventes at stige 
fra knap 615.000 borgere i 
2018 til godt 720.000 i 2031. 
En vækst, som øger pres-
set på byen. Lokaludvalget 
ønsker at væksten i befolk-
ningen i højere grad bliver 
en vækst i hele Hovedstads-
regionen igennem et sam-
arbejde med Københavns 
omegnskommuner om bo-
ligudvikling og trafikafvik-
ling. Det vil være en fordel 
at skabe en billigere og mere 
effektiv og finmasket kol-
lektiv trafik og lokaludvalget 
ser derfor med bekymring 
på den private bilisme, som 
er i vækst. 

Enhver udvikling af byen 
skal sikre et menneskeven-
ligt byliv mellem husene. 
Der bør være særligt skær-
pede krav til højhusenes 
arkitektur, som bør være 
af meget høj arkitektonisk 
klasse. Ligeledes bør der 
også tages hånd om miljø-
et omkring højhusene med 
bl.a. hensynet til vindge-
ner. 

Nye boliger skal bygges 
i København, men det er 
vigtigt for Lokaludvalget at 
pointere, at de bør afspejle 
borgernes forskellige behov 
og ressourcer, så København 
fortsat kan være en by for 
alle. 

Lokaludvalget understre-
ger derfor at der også skal 
skabes boliger og væreste-
der for udsatte borgere. 

PLADS TIL GRØNNE 
OMRÅDER OG LIV 
MELLEM HUSENE
Byfortætningen må ikke føre 
til en indskrænkning i byens 
grønne arealer. Tværtimod 
ser  Lokaludvalget gerne 
flere grønne byrum, grønne 
tage og begrønning af ejen-
domme. Der skal arbejdes 
hen mod en udvikling af nye 
rekreative muligheder i by-
natur- og klimasikringspro-
jekter, f.eks. ved at under-
støtte, at der kan placeres 
idrætsfaciliteter, der indby-
der til bevægelse i grønne 
områder og i vandopsam-
lingsbassiner. Når byen for-
tættes og nye højhuse sky-
der op, er det vigtigt at det 
liv, der leves mellem husene, 
prioriteres. 

STORE TRAFIKALE 
UDFORDRINGER
Der er en stigende trængsel 
på vejene og rejsehastighe-
den bliver længere. Luftkva-

liteten udfordres af en fort-
sat voksende trafik. Derfor 
har København brug for at 
flere vælger den kollektive 
transport og cyklisme. Øget 

kollektiv transport vil imø-
degå de stigende trængsels- 
og parkeringsudfordringer, 
som befolkningstilvæksten 
og et øget transportbehov 

ellers vil afføde. Der skal 
arbejdes med bedre tilgæn-
gelighed, lavere billetpriser, 
større hyppighed og pålide-
lighed i afgange, komfort og 
et vidtforgrenet netværk af 
metro- og buslinjer.

København skal fremme 
udviklingen af miljørigtige 
biler, herunder elbiler. Dette 
kan ske bl.a. andet ved at 
etablere miljøzoner, hvor 
kun miljøgodkendte biler må 
færdes.

Byen lider under svære 
parkeringsproblematikker. 
Overfladeparkeringen skal 
reduceres, og ved nybyg-
ning skal parkering foregå i 
konstruktion. 

Et stærkt bidrag til løsnin-
ger er mere og bedre Metro. 
Metroen er den hurtigste og 
mest konkurrencedygtige 
kollektive transportform. Lo-
kaludvalget ønsker desuden, 
at der i bydelen etableres 
anviste veje til den tungere 
trafik.

FOLKESKOLERNE OG 
FORENINGSLIVET SKAL 
STYRKES
Det er i folkeskolerne børne-
ne stifter bekendtskab med 
de grundlæggende fælles-
skaber. Derfor skal folkesko-
lernes fællesskab prioriteres. 

I foreningslivet finder mange 
borgere også fællesskaber. 
Foreningslivet bør derfor 
styrkes yderligere end hvad 
kommunalplanstrategien 
lægger op til.

BORGERNE SKAL VÆRE 
MED
Når gamle industriområder 
på Nordøst- og Sydøstama-
ger, skal udvikles, er det es-
sentielt at udviklingen ba-
seres på borgerinddragelse 
og som en helhedstænkning. 
Det skal opleves menings-
fuldt for borgerne at enga-
gere sig i byens udvikling.

Lokaludvalget opfordrer 
til at der udarbejdes en ana-
lyse af, hvordan funktionerne 
på Prøvestenen kan ændres, 
således at de nærliggende 
områder kan inddrages i by-
udviklingen.

Amager Øst Lokaludvalg 
har udarbejdet sit hørings-
svar, på baggrund af en 
borgerpanelundersøgelse, 
med 13 spørgsmål om byens 
udvikling. Lokaludvalget var 
også  tilstede ved arrange-
mentet Frivillig Fredag på 
Amagerbro Torv, hvor der 
var dialog med forbipas-
serende  borgere om deres 
præferencer for udviklingen 
af København. 
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Ny trafiklegeplads 
vedtaget
På hjørnet af Formosavej og Backersvej kan de lokale nu se frem til en 
opgradering af den midlertidige trafiklegeplads, som samtidig bliver gjort til et 
permanent byrum

AF ANDREAS HEIN 

Den midlertidige trafiklege-
plads på Formosavej kom-
mer til at gennemgå lidt af 
en forvandling. I dag er om-
rådet præget af asfalt- og 
flisebelægning, men i frem-
tiden bliver området grøn-
nere og indbydende til både 
leg og ophold, Det vedtagne 
forslag indeholder  flere 
træer og beplantning, og de 
grønne områder skal sam-
men med sandkasse, tram-
polin og kørebaner med tra-
fiksignaler gøre den tidligere 
sporvogns- og busvende-
plads til et attraktivt byrum. 

ET NATURLIGT 
MØDESTED I 
NABOLAGET
Teknik- og miljøborgmester 
Ninna Hedeager Olsen (EL) 
glæder sig til, at den nye tra-
fiklegeplads bliver til virke-
lighed:

“Vi arbejder for at skabe 
en levende by, og opgrade-
ringen af den midlertidige 
trafiklegeplads er et godt 
bud på, hvordan vi kan lykkes 
med den mission helt lokalt i 
den østlige del af Amager. 
Med opholds- og legemulig-
heder skaber vi et naturligt 
mødested i nabolaget for de 
lokale, og samtidig får bør-
nene mulighed for at tilegne 
sig bedre færdigheder i for-
hold til at begå sig i trafikken 
i vores allesammens cykelby. 
Derfor giver den nye trafikle-

geplads rigtig god mening, 
og jeg glæder mig til at se 
den blive til virkelighed”, si-
ger Ninna Hedeager Olsen.

 ET PRIORITERET 
PROJEKT I 
LOKALUDVALGET
Amager Øst Lokaludvalg 
har også udtrykt tilfredshed 
med projektforslaget. Lo-
kaludvalget har undervejs 
stået for en borgerinddra-

gelsesproces med informati-
onsdag og workshops, hvor 
lokale forslag og ønsker til 
trafiklegepladsen er kommet 
frem. Det endelige projekt-
forslag indeholder mange af 
de gode forslag, blandt an-
det afskærmning mod Back-
ersvej/Formosavej, tryg-
hedsskabende belysning, 
niveaudelte aktiviteter til 
cykellege og uformel og ro-
bust beplantning. Formand 
for Amager Øst Lokaludvalg, 
Ole Pedersen, siger: “Trafik-
legepladsen er et af lokal-
udvalgets prioriterede pro-
jekter. Jeg er er rigtig glad 
for, at der er skaffet midler 
til at realisere projektet. Hele 
processen er et udtryk for 
et godt samarbejde mellem 
bydelens borgere, lokalud-
valget, Teknik- og Miljøfor-
valtningen og politikerne i 
Københavns kommune. Så-
ledes anskueliggør projektet  
værdien af lokaludvalgets 
eksistens”.

CYKELPLADSENS 
VENNER STÅR 
FOR DRIFT OG 
VEDLIGEHOLDELSE
De 1500 m2 indrettes som 
trafiklegeplads kombineret 
med opholdsmuligheder i 
form af bænke og borde i 
grønne omgivelser. Børn får 
blandt andet mulighed for 
at gennemføre balanceøvel-
ser ved at cykle rundt om 
pæle, gennem cykelporte og 
på forhøjninger. Derudover 

etableres en sandkasse og 
en trampolin. Der etableres 
også toiletfaciliter som en 
del af projektet.

 I en aflåst container op-
rettes et cykelbibliotek, der 
rummer forskellige typer 
cykler og redskaber til an-
vendelse på trafiklegeplad-
sen, som områdets institu-
tioner og børnefamilier kan 
låne via adgangskode til 
den aflåste container. For-
eningen Cykellegepladsens 
Venner står for drift og ved-
ligehold af den indvendige 
del af cykelbiblioteket, mens 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen står for den udvendige 
del af området. 

Initiativtager Rasmus 
Steenberger udtaler: “Det er 
lidt som den grimme ælling 
- fra en grå og forladt ven-
deplads til et levende mø-
dested. Vi har i lokalområdet 
taget ejerskab for pladsen - 
både etablering, vedligehold 
og udvikling - og flere har 
doneret køjetøjer, ramper 
og planter undervejs. Det er 
et helt igennem borgerdre-
vet projekt, som har skabt 
fornyet fællesskab - og som 
ikke kunne være lykkedes 
uden. Vi glæder os til at ind-
vie pladsen til sommer”.

 Cykelbiblioteket forsynes 
med inden- og udendørs be-
lysning, som i kombination 
med den eksisterende belys-
ning sikrer, at trafikpladsen 
er veloplyst og tryg at be-
nytte hele året.

 ❚ Realdanias kampagne 
Underværker har bevilget 
0,5 mio. kr. til anlæg 
af cykelbiblioteket og 
trafiklegepladsen på For-
mosavej.

 ❚ Trafiklegepladsen anlæg-
ges på en tidligere spor-
vogns- og busvendeplads, 
hvor jorden er forurenet. 
Forvaltningen har under-
søgt omfanget af forure-
ningen, og på de arealer 
i projektforslaget, hvor 
der ikke skal være faste 
belægninger, udskiftes 
de øverste 50 cm jord for 
at løse forureningsprob-
lematikken.

 ❚ Der etableres ti cykel-
parkeringspladser på 
Backersvej ved trafiklege-
pladsen og yderligere ti, 
heraf fem til parkering af 
ladcykler, ved cykelbibli-
oteket på selve cykellege-
pladsen.

 ❚ Alle eksisterende træer 
bevares. Der plantes syv 
nye træer på Trafiklegep-
ladsen.

FAKTA

Sundby Saloner skal 
samle kreative lokale 
kræfter

AF RASMUS 
STEENBERGER

Der blev delt varm efter-
årssuppe og masser af 
gode ideer, da tumlesa-
len på Sundbyøster Skole 
dannede rammen om den 
første Sundby Salon no-
gensinde. I et oplæg med 
Stine Laurberg fra Vår, 
blev der delt masser af 
eksempler på deleordnin-
ger og ressourcebevidste 
initiativer fra hele verde-
nen. Alt fra Brixton Pound 
i England til Von Plast på 
Refshaleøen.

Senere gik de deltagen-
de sundbyboere idéamok 
og udviklede fælles krea-
tive ideer til alle mulige 
projekter, der kan udnytte 
byens steder og lommer 
på nye måder for at samle 
beboere og styrke fælles-
skabet. Kan man fx bruge 
tunnelen under Amager-
brogade til værksted, eller 
holde krea-strikke-klubber 
på Sundbys bodegaer?

Med-formand Rasmus 
Steenberger udtaler: ”Vi 
blev virkelig glade for de 
mange fede idéer og glæ-
der os til at folde dem ud 
sammmen med deres ska-
bere”

KOM MED I SUNDBYS 
ONLINE FORUM
Aftenen viste, at der er be-
hov for et forum, der kan 
samle Sundbys kreative 
ildsjæle og projektmagere. 
Derfor er der nu oprettet 
en online Sundby Salon: 
En Facebookgruppe, der 
skal rumme alle beboere 
og aktører, der er interes-

serede i at lave forskel-
lige projekter i Sundby. De 
kan fx bruge gruppen til 
at dele ideer og efterlyse 
andre der vil være med 
til at lave et projekt. Find 
gruppen ved at søge på 
gruppen Sundby Salon på 
Facebook. 

Med-formand Kira Huls-
art udtaler: ”Sundby er en 
bydel med rigtigt mage 
muligheder, et forum der 
kan samle alle os der har 
lyst til at udfolde byde-
lens muligheder med alt 
fra hverdagsaktivisme til 
mere permanente tiltag. 
Her kan vi dele idéer og 
fælleskaber med hinan-
den - en slags kombineret 
opslagstavle og kreaværk-
sted” 

I forummet møder du 
også Områdefornyelsens 
sekretariat og medlemmer 
fra styregruppen, der be-
står af lokale beboere og 
aktører. Vi står klar til at 
sparre med dig om din idé 
og sætte dig i forbindelse 
med andre ildsjæle. 

Har du en idé eller har 
brug for sparring, kan du 
altid skrive til sundby@
tmf.kk.dk

FLERE SALONER  
PÅ VEJ
Planen er at afholde flere 
Sundby Saloner – alle sam-
men med udgangspunkt i 
projektet ’Sundby – fra 
fælled til strand’ og foku-
sere på hvordan vi socialt, 
kulturelt og fysisk forbin-
der Sundby bedre.

Hold også øje med Om-
rådefornyelsen Sundby på 
Facebook.

Hvordan bliver vi bedre til at dele i 
Sundby? Det blev der stillet skarpt på, 
da Områdefornyelsen Sundby holdt 
den første Sundby Salon

Ny barselsvikar i sekretariat for 
Amager Øst Lokaludvalg

AF OLE PEDERSEN

Den første november be-
gyndte John Christian Svane 
et barselsvikariat for Su-
sanne Paluszewski-Hau i se-
kretariatet for Amager Øst 
Lokaludvalg. John er uddan-
net sociolog fra Københavns 
Universitet og har foruden 
en kommunal fortid i Områ-
defornyelse Nordvest også 
erfaring med sekretariats-
arbejde i Arkitekter Uden 
Grænser og praktisk erfaring 
med sociale byprojekter.

”Jeg har rigtige gode erfa-
ringer med at arbejde sam-
men med andre lokaludvalg 
både i områdefornyelsen og 
som projektmager. Jeg glæ-
der mig derfor rigtig meget 
til at samarbejde med Ama-
ger Øst Lokaludvalget om at 
bidrage til det særlige liv, der 
er, her på Amager.” 
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AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Boligorganisationen FSB øn-
sker at opføre et plejecenter 
på hjørnet af Lergravsvej 
og Strandlodsvej, hvor det 
grønne område ”Karoline-
lunden” ligger i dag, samt 
et seniorbofællesskab, som 
skal placeres i den grønne 
kant langs Strandlodsvej. 

TRÆER MÅ LADE LIVET 
Kommunens Teknik- og 
Miljøudvalg skulle den 29. 
oktober godkende, at der 

udarbejdes en lokalplan for 
at kunne gennemføre byg-
geprojektet. Forvaltningen 
havde anbefalet at droppe 
planerne om et seniorbofæl-
lesskab, da der står en grup-
pe store træer på det sted, 
FSB ønsker at bygge. Hvis 
seniorbofællesskabet skal 
bygges det ønskede sted, vil 
man således være nødt til at 
fælde 6-7 træer, som er over 
50 år gamle og opfylder kri-
terierne for at blive udpe-
get som bevaringsværdige. 
Forvaltningen har uden held 
forsøgt at finde alternative 
placeringer i Sundparken til 

placering af seniorbofælles-
skabet.

Politikerne i Teknik og Mil-
jøudvalget var dog af en an-
den mening. Med ti stemmer 
mod én blev det, på trods af 
forvaltningens anbefalinger, 
vedtaget at godkende opfø-
relsen af seniorbofællesska-
bet. De fleste partier mente 
nemlig at ”fællesskabsori-
enterede boformer bl.a. for 
ældre er ønskværdigt, og 
der dertil er blevet grundigt 
redegjort for, hvorledes der 
kan genetableres træer og 
begrønning i det omkringlig-
gende område”. 

BYGGERI SKAL PASSE 
TIL OMGIVELSERNE
Plejecentret planlægges til 
en højde på op til 20 meter, 
hvilket svarer til de omkring-
liggende karréer, og senior-
bofællesskabet bliver op til 
16 meter højt lige som den 
eksisterende bebyggelse i 
Sundparken. De øverste par 
etager skal udformes, så de 
passer til overgangen mel-
lem det eksisterende Sund-
parken og den omkringlig-
gende by. De nye bygninger 
skal opføres i materialer der 
minder om det eksisterende 
Sundparken.

Flest mulige værdifulde 
træer i området vil blive be-
varet og hvert træ, der fæl-
des, skal erstattes af 2-3 nye 
træer. Der skal udarbejdes 
en detaljeret landskabsplan 
med fokus på indpasning af 

nye træer og haverum, og 
parkeringspladser indarbej-
des i respekt for områdets 
grønne karakter og områdets 
flow af gående, cyklister og 
biler. Stueetagerne indrettes 
med fælles funktioner, som 

medvirker til at skabe fælles-
skaber for beboerne.

Når byggeprojektet er ble-
vet konkretiseret yderligere, 
vil det endelige lokalplanfor-
slag komme i offentlig høring 
i otte uger i sommeren 2019.

NYHEDER

Visioner om  
vandsportsområde på Prøvestenen
AF RASMUS 
STEENBERGER, MEDLEM 
AF AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Københavns Kommune fore-
slår i den nye lokalplan for 
Amager Strandpark at byg-
ge mange nye bygninger på 
stranden. Det synes jeg er 
et dårligt forslag, fordi det 
gør naturoplevelsen ringere, 
skæmmer æstetikken i ”ver-

dens bedste bynære strand” 
og slet ikke tilbyder den 
nødvendige plads til alle de 
pladskrævende vandsports-
foreninger, som vores vok-
sende by har brug for. 

Et godt sted at placere 
foreninger med opbeva-
ringsbehov kunne derimod 
blive Prøvestenen Syd, som 
oprindeligt skulle være ble-
vet til lystbådehavn, men 
som nu står forladt og uvirk-

somt hen. Her kunne man 
indrette et fantastisk cen-
ter for vandsport – uden at 
ødelægge Amager Strand-
park. Det er oven i købet re-
alistisk, for området er ejet 
af By og Havn, som er et 
kommunalt selskab. Og de 
har ikke planer om at bruge 
arealet til noget andet. På 
landsiden ligger en anden 
grund, Amager Strandvej 
3, som også kan udnyttes 

bedre. Tilsammen kunne 
det blive et unikt mekka for 
vandsport.

ER DU 
VANDSPORTSAKTIV, OG 
MANGLER ET STED AT 
VÆRE?
I Amager Øst Lokaludvalg 
arbejder jeg sammen med 
andre gode kræfter på at 
afprøve mulighederne for 
vandsport på Prøvestenen. I 

første omgang som midlerti-
dige tiltag. Vi vil meget ger-
ne i kontakt med alle dem, 
som har et behov for vand-
sport, som ikke kan opfyldes 
i dag. Så vi kan begynde at 
undersøge de reelle omkost-
ninger ved at ibrugtage Prø-
vestenen Syd.

Jeg ser frem til en kon-
struktiv proces med alle inte-
resserede, så vi kan undgå at 
ødelægge Amager Strand-

park som naturoplevelse og 
bystrand i verdensklasse, og 
i stedet placere funktionerne 
et bedre egnet sted.

Har du en pladskrævende, 
kystbaseret sport/fritidsak-
tivitet som du godt kunne 
tænke dig at prøve af på 
Prøvestenen Syd? Så vil vi 
gerne høre fra dig. Skriv til: 
rsteenberger@gmail.com

Plejecenter og seniorboliger  
ved Sundparken et skridt  
tættere på realisering 
Der er nu givet grønt lys 
fra politikerne i Teknik- og 
Miljøudvalget til at lave lokalplan 
for både et plejecenter og 
et seniorbofællesskab ved 
Sundparken. En gruppe store 
træer havde nær sat en stopper 
for seniorbofællesskabet, men 
flertallet i udvalget mente, at 
ældreboliger i dette tilfælde skulle 
prioriteres højere end træer
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Hvad er Ama’røsten?
AF MAJKEN ASTRUP

Ama’røsten fejrer udsen-
delsen af avis nummer 
100, som du sidder med 
i hænderne. Avisen hus-
standsomdeles fra Ama-
gerbrogade til stranden 
og fra Christianshavn 
til kommunegrænsen til 
Tårnby. Cirka 55.000 ind-
byggere i Amager Øst by-
del burde modtage avisen 
fire gange om året – med-
mindre man har ’nej tak 
til gratisaviser’ på post-
kassen. Avisen skrives af 
lokale, der har noget på 
hjertet, og drives af fri-
villige kræfter. Men hvad 

mener læserne egentlig 
om avisen? 

UNIKT MIKRONIVEAU
Flere af de adspurgte for-
tæller, at de sætter pris 
på de meget lokale fort-
ællinger. De lokalpatrioti-
ske projekter, aktiviteter 
i nærområdet og oriente-
ring om lokalpolitik. Jonas 
Juul Hjorth har boet på 
Amager i 15 år, driver ny-
hedssitet 2300Happynews 
og har læst avisen i mange 
år. Han sætter pris på de 
skarpe lokale vinkler, som 
han ikke kan finde andre 
steder. Samtidigt kunne 
han godt ønske sig min-

dre fnidder: ”Historierne 
kan blive lidt indforståede 
og filtre sig sammen med 
ligegyldige smånyheder. 
Jeg savner lidt mere tema 
historier”, forklarer han. 
Lene Krambeck har boet 
på Amager siden 1982 og 
er ligeledes meget glad for 
det ultralokale stof, som gi-
ver hende en god indsigt i 
egen baghave. ”Især de lo-
kalpolitiske nyheder kom-
mer avisen godt omkring”, 
fortæller hun. Yvonne Mai 
Jensen har boet små 40 
år i Sundbyøster og elsker 
den lille avis, som hun har 
læst helt fra starten. ”Jeg 
synes, Ama’røsten er rigtig 

god og overskuelig. Den 
beskæftiger sig bredt med 
alle aktiviteter og i initia-
tiver i mit nærområde og 
stort set alt, hvad jeg læ-
ser, er relevant for mig - 
som ren og skær informa-
tion eller som inspiration 
til en aktivitet, som jeg kan 
deltage i”, forklarer hun.

SAVNER 
ERHVERVSSTOF OG 
HISTORIE 
Adspurgt hvad Ama’røsten 
mangler, svarer Lene Kram-
beck, at hun godt kunne 
bruge mere erhvervsstof 
og lokalhistorie. ”Der kom-
mer så mange nye butik-

ker og erhverv, som starter 
op herude. Og jeg savner 
lidt mere historisk stof om 
hvordan her var før 2005, 
før Metro og Strandpark. 
Når meget er nyt er det 
vigtigt at holde fast i histo-
rien”, forklarer hun. 

Flere andre vil gerne have 
en mere lettilgængelig di-
gital version, hvor artik-
lerne nemmere kan deles 
og spredes til dem, der ikke 
læser eller får papirudga-
ven. 

VENTER VED 
BREVSPRÆKKEN
Yvonne Mai Jensen savner 
intet i avisen – men hun 

savner at få den. Og det 
er en gennemgående op-
levelse hos mange af dem 
vi talte med. En del mod-
tager helt naturligt ikke 
avisen, fordi de ikke bor 
i Amager Øst, eller fordi 
de har et ’nej tak til gra-
tisaviser’ på postkassen, 
men foruroligende mange 
modtager den kun indi-
mellem - eller slet ikke. 

Avisen uddeles af en fast 
leverandør fire gange om 
året. Så hvis de,  kære læ-
ser, ikke  modtager deres 
eksemplar af Ama’røsten, 
kan de klage til FK Distri-
bution, som også udbringer 
Amager Bladet. 

Ama’røsten udkommer for 100. gang. Men bliver den læst? Er den interessant for dem, der piller den op af 
postkassen eller blot papirspild? Ama’røstens udsendte har voxpoppet de lokale

Kære læsere
Enhver form for kommu-
nikation kræver at der er 
både en modtager og en 
afsender. 

Ama’røsten/Holmbladet 
har nu i mange år været 
afsender af nyhedsstof, 
meninger, debatindlæg og 
meget andet godt med det 
formål, at informere bor-
gerne i bydelen. 

Vi har gjort det så godt vi 
kunne, men altid gjort det 
med entusiasme, kærlig-
hed og tanke på at der var 
nogle i den anden ende, 
som læste bladet. 

Tiden er inde til at rette 
en stor tak til jer, til læser-
ne. Vi han gennem tiden 
modtages så meget god 
respons fra jer som enty-

digt har peget på, at i har 
synes godt om bladet, at 
de mange artikler har givet 
jer noget i har kunnet bru-
ge i jeres dagligdag. 

Uden jer læsere var al 
vores arbejde ligegyldigt. 
Uden den viden, at det 
var jer vi skriver til, og at i 
glæder jer til at modtage 
bladet, var al vor indsats 
ligegyldig. 

Derfor: Tak fordi i har 
fulgt os gennem tiderne. Vi 
håber at vi også i fremtiden 
vil kunne skabe en avis, 
som i glæder jer til at få ind 
ad brevsprækken. 

På redaktionens vegne: 
Ole Pedersen
Redaktør
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1. Amager Øst er en by-
del i København med 
58.212 indbyggere. 
28.729 er mænd og 
29.483 er kvinder. 

2. Bydelens areal er 9,11 
km2 og befolknings-
tætheden på 5.587 
indbyggere pr. km2.

3. 32.011 borger i byde-
len er i arbejde

4. Der er 1.427 arbejds-
løse i bydelen

5. Der bor 5041 fol-
kepensionister i 
bydelen 

6. Amagerbro er be-
tegnelsen for den del 
af København der 
ligger på det nord-
østligste Amager i 
området syd for Chri-
stianshavn og nord 
for Sundbyøster.

7. Holmbladsgade-
kvarteret udgør en 
stor del af bydelen 
Sundby Nord på 
Amager. Området 
er ca. 2 km x 800 
m i udstrækning og 
afgrænses mod vest 
af Amagerbrogade, 
mod syd af Bryssel-
gade/Frankrigsgade/
Wittenberggade/
Lergravsvej, mod øst 
kysten og endelig 
mod nord af Prø-
vestenbroen/Prags 
Boulevard/Uplands-
gade. 

8. Øresundsvejskvar-
teret er et område 
på Amager med 
cirka 13.000 indbyg-
gere. Kvarteret er 
afgrænset af gaderne 
Amagerbrogade, 
Brysselgade/Frank-
rigsgade/Witten-
berggade, Kastrupvej 
og Elbagade. 

9. Christmas Møllers 
plads bliver af hyre-
vognschauffører ofte 
kaldt: julemandens 
plads

10. Prøvestenens historie 
begyndte i 1713, da 
det besluttedes at 
opføre et søfort øst 
for Amagers kyst. 
I 1922 blev Prøve-
stenen nedlagt som 
forsvarsværk, og 
Prøvestensfortet blev 
købt af Søværnet. 
Det blev herefter om-
dannet til opbevaring 
af olie og benzin. 

11. Kastrup fortet blev 
anlagt 1886-87 som 
et led i Københavns 
søbefæstning. I 1922 
blev det nedlagt som 
forsvarsanlæg.

12. Der har været ba-
destrand på Ama-
gers østkyst siden 
1930erne, strækken-
de sig fra Helgoland 
i nord til Femøren i 
syd. I dag besøger 
godt 1 mio. gæster 
hvert år strandpar-
ken med dens mange 
aktiviteter. 

13. I den nordlige ende 
af strandparken lig-
ger søbadeanstalten 
Helgoland, Den blå 
foreningsby og Na-
turcentret.. 

14. 16. juni 2008 åbnede  
det nyopførte Helgo-
land.

15. I 1929 fik en lille 
gruppe badegæ-
ster den gode idé at 
danne en vinterbade-
forening Det Kolde 
Gys.

16. Sundby sejlforening( 
SSF)  blev stiftet af 
en lille flok mænd i 
et kolonihavehus på 
Amager en septem-
beraften i 1923, og 
blev dengang kaldt 
Baadelaget Saltholm. 
I dag er Sundby 
Sejlforening, SSF, en 
stor velfungerende 
sejlklub med 325 
havnepladser og lidt 
over 1000 medlem-
mer.

17. Det Maritime 
Ungdomshus(DMU) 
opstod som en ide af 
borgere i Holmblads-
gade kvarteret under 
kvarterløft Holm-
bladsgade.

18. Femøren er et om-
råde beliggende ud 
til Øresund, i den 
sydlige del af Ama-
ger Strandpark, på 
grænsen til Kastrup 
Strandpark. Området 
er primært kendt 
som et udendørs 
koncertsted med en 
række årlige musikar-
rangementer. Fem-
øren har lagt navn 
til den nærliggende 
Femøren Station. 

19. Greisvej er den syd-
ligste af de grønne 
veje.  Greisvej er 1,6 
km. Lang. Greisvej 
danner trace for en 
kloakledning. der 
indgår i et såkaldt 
overløbsanlæg, der 
kun tages i brug i 
situationer. hvor klo-
akanlægget belastes 
helt usædvanligt. 

20. Fra Backersvej til 
Amager Strandvej er 
Italiensvej udformet 
som promenadevej. 
Vejanlægget er 30 
m bredt, adskilt af 
en bred. Beplantet 
midterrabat. Før Me-
troen blev bygget var 
Italiensvej tilgænge-
lig for biltrafik, men  
er nu lukket hvor 
metrolinien starter. 
Cyklister og gående 
kan stadig krydse 
gennem en tunnel. 

21. Lergravsvej begyn-
der ved Moselgade  
og slutter ved ved 
Amagerbanens tracé. 
Vejen fik sit navn i 
1904 og er navngivet 
efter områdets store, 
gamle lergrav som lå 
hvor Lergravsparkens 
skole ligger nu. 

22. På Hjørnet af Ler-
gravsvej og Mo-
selgade opførtes i 
1938 Børnegården i 
Sundby, et hus opført 
som daginstitution 
og det har siden da 
fungeret som sådan. 

23. Under Kvarterløfter i 
Holmbladsgade blev 
Lergravsvej lukket 
for biler ved Mosel-
gade, og i stedet blev 
området fredelig-
gjort som en lille park 
med bænke, en lille 
trafiklegeplads, og 
en skulptur stående 
lige ved åbningen. 

24. Prags Boulevard er 
en cirka to kilometer 
lang gade på Ama-
gerbro i København,  
strækkende sig som 
et parkstrøg fra Ama-
gerbrogade i vest 
gennem bolig- og in-
dustriområder til den 
kunstige ø Prøveste-
nen i Øresund i øst. 
Prags Boulevard hed 
oprindeligtSundby 
Boulevard, derefter 
Sundbyøster Boule-
vard, men i 1926 blev 
den opkaldt efter 
byen Prag og kom 
til at hedde Prags 
Boulevard. 

25. Der findes 6 kirke-
sogne med tilhøren-
de kirker i bydelen. 
Sundby, Nathanaels, 
Filips, Allehelgens, 
Sundkirkens  og, 
Simon Peters 

26. Der er pt. 5 folkesko-
ler i bydelen . Skolen 
på Amagerbro, Ler-
gravsparkens skole, 
Skolen ved Sundet, 
Sundbyøster skole og 
Gerbrandskolen. 

27. Der er planlagt en 
ny tre sporet skole i 
Holmbladsgade som 
forventes at blive 
taget i brug i 2022.

28. Kofoeds skole ligger 
i Holmbladsgade 120. 
Den lå tidligere på 
Christianshavn og er 
omtalt i sange Lan-
gebro af Kim Larsen.  
Siden 1928 har Kofo-
eds Skole eksisteret 
som et sted, hvor 
arbejdsledige og 
socialt udsatte men-
nesker kunne komme 
og få støtte og tilbud 
om en aktiv hverdag. 

29. Der er 7 privatskoler i 
bydelen. 

30. Bydelen rummer to 
store parker, Lergrav-
sparken og Filipspar-
ken, begge indehol-
dende bemandede 
legepladser, og en 
mindre park, Røde-
gårdsparken. 

31. Der er 5 Metro 
stationer i bydelen, 
Amagerbro, Lergrav-
sparken, Øresund, 
Amager Strand og 
Femøren ( som ligger 
lige på bygrænsen til 
Tårnby kommune)

32. Der findes 9 buslinier 
i bydelen

33. Sundbyøster plads 
er den største plads i 
bydelen. Pladsen var 
oprindeligt spor-
vognsremise. 

34. Ud over Sundbyøster 
plads plads finder 
vi Jemtelands plads 
og Bremens plads,  
begge beliggende 
i Holmbladsgade 
kvarteret. 

35. Lizzies plads ligger 
for enden af Lyon-
gade ved Witten-
berggade og var 
i virkeligheden et 
lille undseeligt og 
forsømt trekants-
område. I dag er det 
en fin lille plads med 
skulpturer og en flot 
lysekorne som kan 
skifte farver. 

36. Der findes tre kom-
munale idrætshaller 
i bydelen. Der er 
planlagt endnu en 
idrætshal i forbindel-
se med den ny skole i 
Holmbladsgade. 

37. Bydelen har været 
genstand for to store 
kvarterløft/område-
fornyelser, Holm-
bladsgade kvarter-
løft og Øresundsvej 
områdefornyelse. En 
tredje områdefor-
nyelse i pt. i gang. 
Det hedder Sundby 
områdefornyeles. 

38. Musiktorvet på 
Øresundsvej 4,  blev 
anlagt som et projekt 
i Områdefornyelsen 
for Øresundsvej, 
sammen med spil-
lestedet Beta. 

39. Amagerbro torv er 
det mest befærde 
område i bydelen 
med Metrostation og 
adgang til Amager 
centret. 

40. Sundby Kirkegård 
er Amagers lokalkir-
kegård og sammen 
med den tilstødende 
Sundby Have et 
grønt og roligt ind-
slag i området.

41. Sundby have ligger 
på Kirkegårdsvej 
og er sat i verden af 
Områdefornyelsen 
for Øresundsvej. 

42. Vor frelsers Kirke-
gård blev anlagt i 
1790, hvor den er-
stattede flere andre 
kirkegårde på Chri-
stianshavn. Kendte 
personligheder er 
begravet på kirke-
gården, blandt andre 
skuespillerne Jørgen 
Kiil, Jesper Klein, 
Henry Lohmann, 
Lykke Nielsen, Paul 
Valjean, badminton-
spilleren Svend Pri, 
og gøgleren Profes-
sor Tribini

43. I begyndelsen af 
1900-tallet var 
Kløvermarken stedet 
hvor flyvningen tog 
de første spæde 
skridt. Danmarks 
første flyveplads, 
og mange af flyve-
historiens pionerer 
brugte Kløvermarken 
til deres flyvninger. 
Fra omkring 1910 fløj 
Jacob Ellehammer 
således fra Kløver-
marken, og brødrene 
Wright, har ligeledes 
fløjet fra Kløvermar-
ken. 

44. Kort efter An-
den Verdenskrigs 
afslutning blev 
Danmarkshistoriens 
største flygtningelejr 
etablere på Kløver-
marken. Den eksiste-
rende fra 1945-49 og 
kunne huse 18.000 
mennesker i de 
barakker, der fyldte 
hele området. 

45. I dag er Kløvermar-
ken hjemsted for 18 
idrætsforeninger 
og bliver brugt af 
borg3erne i hele 
København. 

46. Sundbyøsterhallerne 
består af to idræts-
haller beliggende 
tæt ved hinanden 
på området mellem 
Parmagade og og 
Smyrnavej. Sundbyø-
sterhal 1 blev bygget 
i 1978 Sundbyøster-
hal 2 blev bygget i 
2015. 

47. Prismen er et idræts 
og kulturhus på 
adressen Holmblads-
gade 71. Huset er en 
del af den særlige 
idræts og kulturplan 
der blev udviklet 
som et samarbejde 
mellem Københavns 
kommune, Lokale 
og anlægsfonden og 
Kvarterløft Holm-
bladsgade under 
Kvarterløftet. 

48. Bydelens eneste 
deciderede bad-
mintonhal ligger på 
Strandlodsvej 69 og 
ejes af BC37 badmin-
tonklub. 

49. Frankrigsgade svøm-
mehal er bydelens 
eneste svømmehal. 
Svømmehallen blev 
taget i brug 1944 
som almindelig ba-
deanstalt og er i 1973 
udvidet med et 25 m 
sportsbassin.

50. Københavns Go Cart 
bane ligger i den 
nordøstlige del af 
bydelen.  

51. Tæt ved Go Cart 
banen finde man den 
relativt nye Capenha-
gen cable park.  hvor 
udspændte wires 
trækker drengerøve 
og seje tøser på wa-
keboard eller vandski 
over vandet med 30 
km/t. Det er forenin-
gen Copenhagen 
Cable Par der står 
bag ved og driver 
parken 

52. Med sine 85 meters 
højde er Amager 
Bakke Københavns 
største ”bjerg” og 
udgør et markant 
vartegn for byen. På 
tagfladen kan byens 
borgere og tilrej-
sende få mulighed 
for at udøve bjerg- 
og idrætsaktiviteter 
såsom alpinski (året 
rundt), klatring, løb 
og vandring.( Åbner 
snart )

100 facts om Amager øst bydel
AF OLE PEDERSEN
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53. Kvarterhuset ligger 
i Jemtelandsgade 3. 
Komplekset består af 
en gammel industri-
bygning i 1880 til 
brug for L.P. Holm-
blads Fabrikker. Den 
blev senere anvendt 
af plakatvirksom-
heden Kruckow-
Waldorff. I dag er det 
kulturhus, der bla. 
rummer Sundby bib-
liotek og ungdoms-
skole. 

54. D. 28. februar 1997 
kunne Amager Bio 
slå dørene op som 
spillested og kultur-
hus og siden er den 
blevet et solidt stå-
sted på den køben-
havnske musikscene. 

55. På 3. sal i bygningen 
Øresundsvej 4 ligger 
”Loftet” Loftet er 
et seniorkulturhus, 
hvor efterlønsmodta-
gere, pensionister og 
førtidspensionister 
mødes til hyggeligt 
samvær.. Loftet er 
også stedet, hvor 
Amager Jazzklub 
afholder deres arran-
gementer. 

56. I samme bygning fin-
der vi  Musikforenin-
gen RUSK, der har 
nogle af Københavns 
bedste og billigste 
øvelokaler. 

57. Musiktorvet er plad-
sen foran Amager 
Kulturpunkt på Øre-
sundsvej 6, og er ste-
det, hvor de forskel-
lige huse på grunden 
samles for at skabe 
kulturelle begiven-
heder. Musiktorvet 
er den kunstnerisk 
asfalterede plads 
der samler hele det 
store område amager 
Kulturpunkt er belig-
gende på.

58.  ZeBU er et børne- 
og ungeteater, i Lille 
Storbyteater-ord-
ningen. Teatret liger 
i  den gamle gymna-
stiksal på Øresunds-
vejens skole. Skolen 
blev lukket i 1985 og 
fra 1988 husede sko-
lens gamle gymna-
stiksal det genfødte 
Røde Kro Teater,.

59. Amagerbrogade er 
skillelinien mel-
lem Amager Øst og 
Amager Vest bydel. 
Den er på samme tid 
en af Københavns 
store indkøbsgader, 
lokal boliggade og 
gennemfartsvej, og 
har derfor en central 
funktion på Amager. 
Gaden er ca. 3 km 
lang. og den forløber 
meget varieret på 
grund af retnings-
skift, forskellige 
gadebredder og be-
byggelseskarakter. 

60. På Amagerbrogade 
er der 44 frisører og 
14 cykelhandlere

61. Røde Møllevej er i vir-
keligheden er to veje, 
der ligger på hver 
sin side af den gamle 
Amagerbanes trace. 
På det ene hjørne har 
vi hele vejen ned lang 
Røde Møllevej en 
nyere bygning, kaldet 
Penalhuset. 

62. Umiddelbart efter 
Vermlandsgade på 
venstre side ligger 
en koloni af træhuse, 
som er boliger for 
skæve eksistenser. 
Dette område kaldes 
Ved Sporet. 

63. Blekingegade er gået 
over i historien, som 
hjemsted for den 
berømte/berygtede 
Blekingegadebande 
om hvem der er skre-
vet og fortalt  mangt 
og meget. 

64. Kigger vi ned af 
Frankrigsgade finder 
vi ca. 50 m. nede 
den gamle Frank-
rigsgade skole der 
blev indviet i 1878 og 
som i en kort periode 
fra   1895 – 1902 også 
rummede rådhuset 
for den selvstændige 
Sundby kommune. 
Bygningen rummer 
i dag bl.a center for 
specialundervisning 
for voksne. 

65. Lige over for, på den 
anden side af gaden 
finder vi den  ældste 
daginstitutioner i by-
delen, Sundby Asyl, 
der blev opført i 1877, 
med det fornemme 
formål at give bør-
nene et fristed, og 
det  har fungeret 
som en daginstitution 
siden da. 

66. Amager Strandvej 
er en større vej, der 
går langs Amagers 
østlige kyst umiddel-
bart ud til Øresund.
Vejen strækker sig 
over 5 km. fra Prags 
Boulevard i nord til 
Øresundsmotorve-
jen i syd. Amager 
Strandvej har en tra-
fik på mellem 15.000 
og 17.000 biler i 
døgnet. 

67. Øresundsvej er en af 
bydelens store øst/
vestgående gade. 
Den strækker sig 
fra Amagerbrogade 
i vest og Amager 
Strandvej i øst. Øre-
sundsvej er  i alt 1,6 
km. lang. 

68. Herolds varehus 
ligger på adressen 
Øresundsvej 21A. Va-
rehuset startede på 
Amager i 1923 som 
storgrossistforret-
ning. Herolds varehus 
er blevet en institu-
tion op Amager. 

69. Sundparken ældre-
boliger ligger i det 
nordlig område af 
Amager Øst bydel, 
mod øst grænsende 
til Strandlodsvej mod 
syd til Øresundsvej, 
mod vest mod Ler-
gravsparken og mod 
nord til Lergravsvej-

70. Kirkegårdsvej løber 
parallelt med Ama-
gerbrogade på en 
strækning fra Øre-
sundsvej til Højdevej. 
Nogle af de ældste 
etagebyggerier i 
bydelen findes på 
Kirkegårdsvej. 

71. Hvor Østrigs-
gade standser ved 
Øresundsvej star-
ter Backersvej og 
fortsætter helt ud 
til bygrænsen til 
Tårnby kommune 
ved Hedegårdsvej. 
Backersvej er i lighed 
med Kastrupvej en 
af de store nord/syd 
gående fordelingsga-
der i bydelen. 

72. Strandlodsvej går 
fra Prags Boulevard 
til Italiensvej, hvor 
den slår et lille pikant 
sving for deref-
ter ufortrødent at 
fortsætte men nu i 
skikkelse af Engvej. 
Engvej fortsætter og 
krydser bygrænsen 
ved Hedegårdsvej og 
fortsætter en hun-
drede meters penge, 
for derefter at ende 
som en blind vej op 
mod haveforeningen 
Sano. Strækningen er 
i alt på 2.6 km. 

73. Industrikvarteret 
omkring Strand-
lodsvej hører til de 
ældste planlagte 
industrikvarterer i 
København. Allerede 
omkring 1. verdens-
krig blev området ud-
lagt til industriformål. 
Det var især den ny-
etablerede jernbane 
der var grundlag for 
planerne. De store 
virksomheder havde 
deres eget sidespor 
til banen. 

74. Strandlodsvej er i 
kommuneplanen 
udpeget til bydels-
gade, hvilket betyder, 
at den skal sikre og 
afvikle trafikken i 
bydelen. Strandlods-
vej er i dag indret-
tet uden cykelstier. 
Det vil i forbindelse 
med den langsigtede 
generelle byudvikling 
langs Strandlodsvej 
blive nødvendigt at 
etablere forbedrede 
forhold for cykli-
sterne. 

75. På Strandlodsvej 48 
møder vi børnehuset 
Kirsebærgården, som  
er et Rudolf Steiner 
børnehus og bygger 
derfor på et antropo-
sofisk grundlag. 

76. Byggeforeningerne 
Fremad, Broder-
skabet og Bien, er 
beliggende imellem 
Amagerbrogade og 
Kastrupvej. Alle byg-
ningerne er opført 
som dobbelthuse 
rummende 2-4 lejlig-
heder. De halvanden 
etagers huse har 
mange fællestræk, 
bl.a. er de alle opført 
15 alen fra vejmidte 
og har små forhaver. 

77. Byggeforeningen 
Valhal dækker vejene 
Luganovej, Ætnavej, 
Rubikonvej og Rialto-
vej Efter opførelsen 
af bebyggelsen i 
1906, gik bygge-
selskabet planlagt 
konkurs således at 
medlemmerne kunne 
overtage husene. 
Området har ud-
præget villakarakter. 
Husene, der er i I 1/2. 
2 og 2 1/2 etage, er 
opført i en stram ud-
stykning, hvor vejene 
fremstår som smukke 
alleer.

78. Byggeforeningshu-
sene i Badensgade 
er opført af bygge-
foreningen Godthåb, 
der blev stiftet i 1898. 
Badensgade er en 
helt lige, lukket si-
devej til Lergravsvej. 
Bebyggelsen, der er 
i 2 1/2 etage. Rum-
mer 25 dobbelthuse, 
opført i gadelinien. 

79. Bellevue Kvarter 
et er beliggende 
mellem Holmblads-
gade og Lergravsvej. 
Bebyggelsen blev 
påbegyndt kort efter 
århundredskiftet 
på initiativ af lokale 
industrifyrster, Sa-
dolin& Holmblad 
og HermanEbert. 
Bebyggelsen er 
opført i en bedre 
kvalitet. end det hidtil 
havde været normalt 
for området, bl.a. 
har karreerne ingen 
baghuse

80. En gennemsnitlig 
husstand i Amager 
øst ejer ialt 2,2 cykler

81. 56 % af Amager Øst 
borgernes fortrukne 
transportmiddel er 
cyklen. 20 % tager 
primært det offent-
lige og 23% vælger 
bilen. 

82. i Amager Øst kan du 
cykle på 4 grønne 
cykelruter og 1 super-
cykelsti.

83. I Amager Øst kan 
du vælge at parkere 
cyklen i en af de ialt 
3.100 offentlige cykel 
p-pladser.

84. 65 % af borgerne i 
Amager Øst har ved 
en rundspørge op-
lyst, at de dagligt har 
behov for at parkere 
et motorkøretøj

85. i Amager Øst er der 
132 andelsboligfor-
eninger og 39 almene 
boligafdelinger.

86. I Amager Øst er der 
nul plejehjem, men 
det er besluttet at 
bygge et i Sundpar-
ken 

87. frem mod 2027 
vurderer Københavns 
Kommune, at der i 
bydelen er behov for 
blandt andet: 2 nye 
idrætshaller, en ny 
kunstgræsbane, 2 
fodboldbaner og et 
bibliotek og kultur-
hus

88. I Amager Øst er der i 
alt 3.823 virksomhe-
der. 1428 af virk-
somhederne har en 
eller ingen ansatte. 
2 virksomheder har 
mere end 500 med-
arbejdere

89. Der er 565 virk-
somheder indenfor 
handel, og 11 indenfor 
landbrug, skovbrug 
og fiskeri

90. 88,7 % af de materia-
ler, der afleveres på 
genbrugsstationerne 
i København bliver 
genanvendt

91. På genbrugssta-
tionen i Vermlands-
gade har der været 
168.000 besøg i 
2016. Der sorteres i 
34 fraktioner på gen-
brugs- stationen

92. I Amager Øst er der 
ialt 1.528.422 kvm. 
offentlig tilgænge-
lige grønne områder. 
Det svarer til ialt 27 
kvm. grønt areal pr. 
indbygger. 

93. I 2016 havde Amager 
Øst 966 gadetræer, 
svarende til 5,7% af 
Københavns 17.083 
gadetræer.

94. Ialt 11 % af Amager 
Øst’s samlede areal 
er dækket af trækro-
ner. 84 % af byens 
fyrretræer står i 
Amager Øst.

95. i Amager Øst er 
der registreret 20 
haveforeninger og 5 
offentligt tilgænge-
lige parker

96. Amager Hospital er 
en sammenslutning 
af Sundby Hospital 
og Skt. Elisabeth  
Hospital. Sundby 
hospital på Italiensvej 
1er fredet. Amager 
hospital bliver drevet 
af Region Køben-
havn. 

97. Pumpestationen på 
Kløvermarksvej 30 
er opført i 1899-
1901 Pumpestation 
Kløvermarken var 
en vigtig forudsæt-
ning for udviklingen 
af København til 
en moderne storby 
med et tidssvarende 
kloaksystem. Byg-
geriet er solidt, af høj 
kvalitet og smagfuldt 
dekoreret. Bygningen 
er fredet.

98. Amager centret er 
det eneste store ind-
købscenter beliggen-
de i bydelen. Amager 
centret er et af de 
konkrete vidnes-
byrd om kvarterets 
industrielle fortid idet 
bygninger tidligere 
har været anvendt 
som rebslagerfa-
brik (Jacob Holm & 
sønner). I 1974 blev 
bygningen ombygget 
og i I 1975 åbnede 
Amager Centret for 
første gang dørene 
for de handlende på 
Amager og omegn. 
Centret er pt ved at 
blive moderniseret. 

99. Der findes 16 have-
foreninger i byde-
len koncentrat ved 
områderne omkring 
Kastrup fortet og 
langs Kløvermarken.

100. Haveforeningen ven-
nelyst fra 1892 er en 
af de ældste havefor-
eninger i Danmark og 
den ældste havefor-
ening i København. 
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20 begivenhedsrige  
år med  
HolmBladet/Ama’røsten
AF JAN KYRSTING -  
TIDLIGERE FORMAND FOR 
HOLMBLADSFORENINGEN

I 1998 besluttede styregrup-
pen for Holmbladsgade 
Kvarterløft at anvende nogle 
af byfornyelsesmidlerne til 
udgivelse af et informations- 
og nyhedsblad postomdelt 
til kvarterets 16.000 indbyg-
gere. Med det formål blev 
journalist Hanne Selnæs an-
sat som redaktør og fotograf 
Anders Bentzon til at stå for 
billedsiden, og der blev ned-
sat en redaktionsgruppe, der 
skulle komme med forslag 
og evaluere HolmBladet. 
HolmBladet skulle ud over 
at informere om kvarter-
løftprojekterne også være 
talerør for beboernes hold-
ninger og få de lokale til at 
fortælle kvarterets historie.

DEN FØRSTE 
REDAKTØR, HANNE 
SELNÆS HUSKER 
TILBAGE
Nummer 1 så dagens lys i de-
cember 1998, et blad på 12 
sider. Inden et år blev det til 
8 numre på hele 16-24 sider. 
Som Hanne Selnæs udtalte 
i et interview om HolmBla-
dets 5 år under Kvarterløft: 
“Anders og jeg traskede ga-
derne tynde for i ord og bil-
leder at beskrive kvarteret 
og opstøve historier fra de 
forskellige beboere og hand-
lende. Det var en ren guld-
grube og et privilegium at få 
lov at dykke så meget ned i 
kvarteret.”

Man var interesserede i 
alle slags historier. Hvert 
blad skulle have et miks af 
det hele. Portrætter af kvar-
terets originaler, ildsjæle, 
brokkehoveder og entusia-
ster. Historier om konflikter, 
der involverede kirken, hun-
delufterne, kommunen og 
beboerforeninger. Nyheder 
om belysning, nye pladser 
og alle de andre forandrin-
ger, Kvarterløft bragte med 
sig. Og så ville man også 
gerne underholde med kon-
kurrencer, en tegneserie og 
voxpop på side 2.

KONFLIKTSTOF I 
SPALTERNE
Når der var konfliktstof, for 
eksempel da Kvarterhuset 
skulle udbygges, forsøgte 
man at se problemerne fra 
beboernes side. Naboerne 
syntes, Kvarterhuset kom for 
tæt på. Det skrev man om.

“Det var imidlertid svært 
at få en debat i gang mel-

lem læserne i HolmBladet, 
fordi bladet ikke udkom så 
ofte. Derfor valgte vi at lave 
voxpop, som var let tilgæn-
gelig og populær med bille-
der af de interviewede. I dag 
havde vi nok brugt Facebook 
og hjemmeside rigtig meget 
for at skabe debat og få folks 
holdninger på bordet. Ingen 
af delene fandtes dengang 
eller var særlig udbredte”, 
fortalte Hanne Selnæs.

LÆSERNE TOG GODT 
IMOD HOLMBLADET
I begyndelsen var folk skep-
tiske over for Anders og  
Hanne. Hvad var det her nu 
for noget at komme ren-
dende og stille spørgsmål og 
tage billeder? Men da først 
omdelingen begyndte at 
fungere, bladet udkom jævn-
ligt, og læserne opdagede, 
hvad bladet stod for, ople-
vede man en stor interesse 
for HolmBladet. Beboerne 
var interesserede i Kvarter-
løftprojekterne og i at se, 
om der var nogen i bladet, 
de kendte, og de handlende 
kunne følge med i kvarte-
rets udvikling. En af dem 
sagde for eksempel, at han 
var nødt til at læse HolmBla-
det for at kunne følge med i 
snakken med kunderne.

Hanne Selnæs fortæller 
videre: “Vi fik også lavet en 
Gallupundersøgelse, som vi-
ste, at 85% af kvarterets be-
boere ikke blot kendte, men 
faktisk læste bladet. Det var 
et imponerende tal. På det 
tidspunkt udkom HolmBla-
det 10 gange årligt og havde 
fået flere penge. Det betød, 
at jeg fik en kollega, på del-
tid, som jeg selv, journalist 
Charlotte Farup. Så var vi en 
hel lille redaktion!”

“Det bedste ved HolmBla-
det var, at bladet var med til 
at samle kvarteret og styrke 
fællesskabet. Jeg følte mig 
som en del af fællesskabet, 
og jeg savner kvarteret. Hver 
gang jer kommer på de kan-
ter, skal jeg lige en tur gen-
nem Holmbladsgade og se, 
hvordan det står til. Der har 
jeg efterladt en hel del hjer-
teblod.”

TIDEN EFTER 
KVARTERLØFTET
Da Kvarterløftet i Holmblads-
gadekvarteret lukkede ned i 
2004, blev der sat penge af 
til at arbejde på en viderefø-
relse af HolmBladet. Hanne 
Selnæs tog kontakt til be-
boerforeninger og de store 
virksomheder i området, for 

at få dem til at støtte økono-
misk op om den fortsatte ud-
givelse. Akzo Nobel, Dumex 
Alpharma og Skanska spon-
sorerede med  hver 50.000 
kr. (Skanska fortsatte med 
støtten i tre perioder.) Det 
gav økonomisk mulighed for 
at fortsætte, og HolmBlads-
foreningen blev stiftet til vi-
dereførelse af bladet. Hanne 
Selnæs udtalte i interviewet, 
at hun var begejstret over, at 
det var lykkedes at videre-
føre HolmBladet ved hjælp 
af frivillig arbejdskraft. “Jeg 
er rigtig glad for, at HolmBla-
det stadig findes. Det er sgu 
godt gået af jer frivillige,” 
som hun udtrykte det.

BLADET SOM IKKE VILLE 
DØ
Siden hen kom forskellige 
redaktører til. Det gik op 
og ned, for det var svært at 
skaffe finansiering gennem 
annoncer og sponsorater. 
HolmBladsforeningen var 
tæt på at dreje nøglen om 
flere gange. Der blev på en 
generalforsamling stillet for-
slag om at nedlægge bladet, 
men dette forslag vandt hel-
digvis ikke flertal. Mirakuløst, 
og med støtte fra lokalsam-
fundet, og med nuværende 
formand for Amager Øst 
Lokaludvalg, Ole Pedersen, 
som meget effektiv og skri-
vende redaktør, lykkedes 
det at holde HolmBladet på 
gaden. Efterhånden begynd-
te flere og flere lokale skri-
benter at skrive ind til bladet, 
og det er denne struktur, der 
i dag danner grundlag for 
Ama’røstens eksistens.

HOLMBLADET BLIVER 
TIL AMA’RØSTEN
I februar 2009 besluttede  
HolmBladsforeningen at 
søge Amager Øst Lokalud-
valg om tilskud til den fort-
satte udgivelse. Betingelsen 
var, at bladet skulle udkom-
me i hele Amager Øst bydel 
med et oplag på 31.000. 
Samtidig skiftede bladet til 
det mere passende navn, 
Ama’røsten, og foreningen 
skiftede navn til Forenin-
gen Ama’røsten. I oktober 
2012 overgik udgivelsen af 
Ama’røsten helt til Amager 
Øst Lokaludvalg, som siden 
har været ansvarlig for bla-
dets udgivelse. Der  er ned-
sat en redaktionsgruppe, der 
står for planlægningen og 
løbende evaluering af blade. 
Ama’røsten udkommer med 
4 numre årligt. Lokaludval-
get har lagt stor vægt på 

at bevare det oprindelige 
grundlag for bladets redak-
tionelle linie og det oprinde-
lige layout.

I marts 2015 gennemførte 
Amager Øst Lokaludvalg en 
opinionsundersøgelse om 
tilfredsheden med avisen. 
Ama’røsten bedømmes som 
en populær avis. Kendskabs-
graden er høj, læserne er 
glade for avisen, dens layout 
og ikke mindst, at den er re-
klamefri. Det vurderes som 
attraktivt for lokalområdet 
at have en gratisavis som 
Ama’røsten, der giver værdi 
for de lokale borgere.

 40% angiver, at Ama’rø-
sten får dem til at engagere 
sig mere i lokalområdet. 
Det er vigtigt for læserne 
at Ama’røsten bringer lokalt 
stof, og Ama’røsten roses for 
at være saglig, nem at læse 
og gratis. Avisen udfylder en 
rolle, som andre medier ikke 
formår i forhold til lokale for-
hold, både hvad angår akti-
viteter, politiske initiativer og 
andet lokalstof. 

En stor tak til alle, der 
gennem tiden har bidraget 
økonomisk til bladet og til 
dem, der har lagt utallige 
frivillige timer i at gøre 
bladet til det, det er i dag.  
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Lykønskninger til 
Ama’røsten i anledning 
af jubilæet:
AF OLE PEDERSEN

Fonden Amager Bakke:
Fonden amager bakke 
ønsker Amager Øst og 
Ama’røsten tillykke med 
de 100 udgivelser.
 
Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3: 
Kvarterhuset siger tak 
for at give kvarteret en 
fortælling og medvirke 
til at styrke samarbejdet 
mellem borgere, forenin-
ger og institutioner.
 
Prismen, Holmbladsgade 71
Tak for at sætte Prismen på 
kortet og styrke kvarteret
 
Børnekulturhus Ama’r: 
Børnekulturhus Ama’r 
ønsker Ama ŕøsten hjertelig 
tillykke med jubilæet for 
magasin nummer 100.  Vi vil 
gerne sige jer tak for jeres 
store bidrag til lokalsam-
fundet, og vi ser frem til 
at fortsætte samarbejdet 
langt ud i fremtiden.

Frivillighedscenter Amager:
AMARØSTEN giver et 
værdifuldt indblik i lo-
kale fællesskaber. Stort 
tillykke med de 100 fra 
Frivilligcenter Amager.
 

Niels Erik Bjerrum:
”Ama’røsten er helt unik og 
sin egen. Avisen gør et væ-
sentligt stykke arbejde med 
at være en vigtig stemme 
for Amager  - og altid med 
fingeren i øens jord og på 
øens puls. Det er herligt 
med lokalt forankrede 
nyheder og formidling af 
det store arbejde, der bliver 
gjort i lokaludvalget.  Så 
tusind tak for jeres store og 
vigtige arbejde med at vide-
regive de politiske dagsor-
dener relevante for Amager, 
men også for at binde øen 
sammen ved at formidle de 
mange tilbud og initiativer 
for både børn og voksne.”
Et stort TILLYKKE med jeres 
jubilæum. Jeg ønsker jer 
mange gode og virksomme 
år fremover. De bedste 
hilsner fra Niels E. Bjerrum, 
medlem af Borgerrepræsen-
tationen og folketingskan-
didat for Socialdemokratiet
 
Amager kulturpunkts 
brugerbestyrelse:
Hjertelig tillykke med 
bladudgivelse nr. 100.
Tak for mange gode artikler 
gennem årene og tak for 
den store frivillige ind-
sats, der gør det muligt 
at udgive et lokalt blad.
Randi Sørensen
Formand
 
Anjas musikskole:
Stort tillykke til Ama ŕøsten 
fra Anjas musikskole.
 
Planteklubben Amager:
Planteklubben Ama-
ger takker for den store 
støtte fra Amager Øst 
og Vest Lokaludvalg. 
 
Bibliotekshuset Rodosvej:
Tak fordi I altid brin-
ger vores ord videre 
til folket på Amager
 
Områdefornyelsen Sundby:
Stort tillykke med de 100 
udgaver af en af byens 
bedste lokalaviser. 
En avis, der er drevet af 
stærkt lokalt engagement, 
som endda er resultatet af 
en af byens første område-
fornyelser.  Når vi taler med 
borgerne i Sundbyøster er 
det tydeligt at jeres avis, 
kender og læser man . Den 
rummer stort og småt og vi-
ser hvor meget bydelen kan. 
Vi glæder os til at følge 
jer frem til nummer 200.
 

Den Radikale  
bydelsforening
Ama’røsten giver i bedste 
græsrodsstil liv til og infor-
merer om det, der rører sig 
lokalt og politisk. En sådan 
borgerdreven avis er en 
styrke for vores demokrati, 
som vi kan være ganske 
stolte af her på Danmarks 
bedste ø. Fra den lokale 
Radikale bydelsforening, der 
både dækker Amager Øst 
og Vest, skal der først og 
fremmest lyde en stor tak 
for indsatsen og derefter 
hjerteligt tillykke med blad 
nummer 100. Vi ser frem 
til de næste 100 udgaver.
På vegne af bydelens besty-
relse - Signe Mie, formand. 
 
Foreningen  
Amager klassisk:
Amager klassisk ønsker 
til lykke med jubilæet.
 
Socialdemokratiet, 4. 
Kreds Sundbyøster
Ama'røsten yder et vigtigt 
bidrag til oplysning og de-
bat om udviklingen i byde-
len som vi med glæde læser 
og bidrager til. Vi ønsker 
tillykke med den runde udgi-
velse og glæder os fortsat til 
at læse den informative avis.
Peder Schlätzer-Larsen 
Jens William Grav
Formand    Næstformand  
 
SF Amager KBH: 
SF Amager KBH siger tak 
for en unik og oplysende 
avis.  Ama’røsten er enestå-
ende. Frivillige kræfter der 
driver og skriver. Forank-
ret i områdefornyelsen og 
siden Lokaludvalget, men 
altid sig selv og uafhæn-
gigt. Mikronyheder og 
store nyheder, altid med 
fokus på bydelen. Og 
dagsordenssættende! Uden 
Ama'rØsten ville Østama-
ger være et fattigere sted. 
 
Konservative i København:
Konservative i København 
vil gerne ønske tillykke 
med, at Amar´østen nr 100 
udgives. Vi har sat pris på 
det lokale bydelsblad, hvor 
vi har kunnet læse om lokale 
begivenheder, og vi har 
selv haft mulighed for at 
komme til orde. Tak for det.
Susanne Møller, medlem 
af lokaludvalget udpe-
get af Konservative

Alternativet:
Alternativet ønsker 
Amarøsten stort til-
lykke med jubilæet.
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HVERDAGENS MILJØBAROMETER 

FORBRÆNDING

BRUG HVAD DU HAR

GENANVENDELSE

VEDLIGEHOLDE
REPARERE

DELE
LÅNE

 BRUGE TING PÅ NYE MÅDER

 

DIREKTE GENBRUG
BYTTE

AFFALDSSORTERING 
UPCYCLING

GIV DET VIDERE

FORBRÆNDING

DEPONERING

AFFALD TIL ENERGI 

VORES FÆLLES 
RESSOURCER

I de� e inspira� ons� llæg 
har vi samlet forslag � l, 
hvordan du kan være med 
� l at passe bedre på vo-
res fælles ressourcer ved 
at passe på de � ng du har. 
Det er o� e en nem løs-
ning at købe nyt og kas-
sere det gamle, men den 
bedste miljøløsning er at 

få de � ng vi allerede har 
� l at holde så længe som 
muligt. 
Vi har lavet vores bud på 
et ’Hverdagens Miljøbaro-
meter’ som du kan klippe 
ud og bruge som inspira� -
on � l hvordan du behand-
ler dine � ng så de holder 
længst muligt og dermed 

belaster miljøet mindst 
muligt.  
Det bedste er at bruge, 
hvad du har så længe som 
muligt eller give det direk-
te videre � l nogen du ved 
kan bruge det.
Projekterne på disse sider 
er alle lokale. Tillægget vi-

ser, hvordan de bidrager 
� l hverdagens miljøbaro-
meter og  inspirerer � l, 
hvordan du kan gøre det 
samme.
Du er al� d velkommen � l 
at kontakte Miljøpunkt 
Amager for råd, vejled-
ning og for mere informa-
� on om de projekter du 

læser om her.
Miljøpunkt Amagers pro-
jekter er stø� et af Ama-
ger Øst Lokaludvalg og 
Amager Vest Lokaludvalg 
- samt alle de engagere-
de borgere, som er med 
� l at skabe de spændende 
og vig� ge miljøini� a� ver, 
som foregår på Amager.

Med venlig hilsen
Miljøpunkt Amager

TEMA: VORES FÆLLES RESSOURCER

- inspirati on ti l en miljø-
venlig hverdag

TIP HVORDAN



Elektronikværkstedet 
er startet af Miljøpunkt 
Amager i samarbejde 
med frivillige borgere og 
andre aktører på Ama-
ger. 

Udover reparationer 
foregår der arrangemen-
ter og workshops i værk-
stedet, hvor alle inte-

resserede kan lære om 
elektronik, at reparere 
selv samt lære om gen-
anvendelse og genbrug 
generelt.
    
Reparationerne laves 
af frivillige, og det sker 
med den hensigt at for-
længe levetiden af vores 
elektronik. 

I Elektronikværkstedet 
er der også en byttehyl-
de, hvor du kan donere 
elektronik du ikke læn-
gere selv har brug for og 
som andre borgere kan 
få nytte af.

Elektronikværkstedet er 
støttet af midler fra Gen-
anvendelsespuljen fra 
Københavns Kommune, 
Amager Øst Lokaludvalg,  
Tuborgfonden samt Peli-
can Self Storage, der stil-
ler lokaler til rådighed.

ADRESSE
Pelican Self Storage
Lokale 5009
Prags Boulevard 43
2300 KBH S

ÅBNINGSTIDER
Hver mandag kl. 17-19

KONTAKT
Find os på Facebook: 
Elektronikværkstedet

WEB
elektronikvaerkstedeta-
mager.dk

ELEKTRONIK-
 VÆRKSTEDET

TEMA: VORES FÆLLES RESSOURCER

SÅDAN KAN DU SELV KOMME I GANG

• Få dit elektronik repareret. De frivillige 
i Elektronikværkstedet hjælper med at 
reparere de ting som ellers er på vej mod 
genbrugsstationen. 

• Deltag i workshops om elektronik. Den 
første lørdag i måneden holder Elektronik-
værkstedets frivillige en workshop, hvor 
du kan lære om elektronik, fejlfinding og 
reparationer. 

• Bliv frivillig. Har du lyst til at hjælpe med 
reparationer, så kig forbi.  

• Giv dit elektronik videre. På Elektronik-
værkstedets genbrugshylde kan du donere 
elektronik som stadig virker, men som du 
ikke selv har brug for. 

KOMPOST

Ca. 1/3 af éns hushold-
ningsaffald er grønt af-
fald, der kan komposte-
res, hvorved vi beholder 
næringsstoffer som fx 
fosfor i vores kredsløb. 
Via Kompostbudenes 
hjemmeside får du ad-
gang til tests, erfaringer 
og guides til selv at op-

starte kompostering, og 
Kompostbudene tilby-
der også undervisning, 
oplæg og workshops om 
kompostering.

Kompostbudene blev 
startet i 2015  af Mil-
jøpunkt Amager, loka-
le kræfter og Aktivitets-

center Sundholm og de-
res brugere, hvorved der 
på samme tid blev skabt 
grønne løsninger lokalt 
på Amager og  uddan-
nelsesforløb og jobs til 
socialt udsatte. 

I slutningen af 2017 
overgik Kompostbudene 
til at fokusere mere på 
“budskabet” om grønne 
kredsløb.

KONTAKT
Find os på Facebook: 
Kompostbudene

WEB
kompostbudene.dk

SÅDAN KAN DU SELV KOMME I GANG

• Lær at kompostere. Få inspiration til, 
hvordan du kan kompostere dit haveaffald 
og dele af dit grønne madaffald på 
Kompostbudenes hjemmeside. Brug 
komposten til at forbedre jorden i haven 
og potter.

• Sortér resten af dit madaffald i 
biospanden.Det madaffald, som ikke 
kan komposteres, kan i stedet sorteres i 
biospanden, hvor efter det genanvendes til 
biogas og gødning.

  
• Tag del i den offentlige kompostering.

Hvert forår uddeler genbrugspladsen på 
Vermlandsgade gratis kompost. Du kan fx 
låne en ladcykel hos Miljøpunkt Amager til 
at fragte komposten. 

• Repara� on af elektronik
• Forlængelse af elektroni-

ske produkters leve� d
• Forebyggelse gennem ud-

dannelse om repera� on
• Genbrugshylde for         

elektronik
• Genanvendelse af reser-

vedele, fra elektronik der 
er i stykker, � l repara� -
oner

Sådan bidrager det 
� l barometret:

• Dele kompost med hin-
anden 

• Forebyggelse af ressour-
cespild gennem uddan-
nelse

• Genanvendelse af bio-
aff ald

Sådan bidrager det 
� l barometret:
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Danmarks første cykel-
bibliotek blev oprettet 
i 2011 som et af Bicycle 
Innovation Labs hoved-
projekter.

Formålet var at give bor-
gerne mulighed for at 
opleve glæden og det 
fulde potentiale ved 
usædvanlige specialcyk-

ler. 
I Cykelbiblioteket kan 
man fx låne og afprøve 
elcykler, ladcykler, ligge-
cykler, foldecykler og an-
dre særlige cykeltyper.

Vores erfaring er, at folk, 
der køber dyrere spe-
cialcykler af høj kvali-
tet, gerne vil sammen-

ligne og teste dem grun-
digt over en længere pe-
riode, så de kan afprø-
ve cyklernes egenskaber, 
inden de investerer i én. 

Resultatet af et medlem-
skab af Cykelbiblioteket 
er ofte, at folk finder de-
res drømmecykel og en-
der med at købe den 
samme model.

I Cykelbiblioteket er der 
som medlem også mu-
lighed for at bruge værk-
stedet og indkøbe reser-
vedele. Der foregår også 
løbende workshops hvor 
man kan lære om vedli-
gehold og reparationer.

ADRESSE
Containerne ud for 
Prags Boulevard 43
2300 KBH S
 
ÅBNINGSTIDER
Hver mandag og torsdag 
mellem kl. 15-19

KONTAKT 
mail@bicycleinnovati-
onlab.dk 
+45 50 13 33 04
Facebook: Bicycle Inno-
vation Lab

WEB
bicycleinnovationlab.dk

CYKEL-
BIBLIOTEKET

TEMA: VORES FÆLLES RESSOURCER

SÅDAN KAN DU SELV KOMME I GANG

• Ønsker du at lære at vedligeholde og 
reparere din cykel? Hos Bicycle Innovation 
Lab kan du blive et del af værkstedet 
eller deltage i workshops. På Hørgårdens 
Nærgenbrugsstation findes der også et 
cykelværksted.

• Ønsker du at låne en ladcykel? Hos 
Miljøpunkt Amager kan du låne en ladcykel 
i et par dage og afprøve, hvordan den kan 
løse dine behov.

• Leder du efter din drømmecykel? Så 
overvej et medlemskab hos Bicycle 
Innovation Lab og afprøv cykler i ro og 
mag.

• Bliv frivillig. Kig forbi Cykelbiblioteket og 
hør mere.

PLASTIKPOSE-
FRIT
AMAGER

Miljøpunkt Amager er en 
samarbejdspart i projek-
tet Plastikpose-frit Ama-
ger. 

Formålet er at nedbringe 
plastikforbruget på Ama-
ger. Det sker ved at ind-
føre stofposer lavet af 
genbrugsstof i lokale bu-

tikker. 

I november 2018 starte-
de frivillige med at hol-
de workshops, hvor alle 
kunne komme og være 
med til at sy og klargøre 
stofposer. 

Projektet er et startet af 

den lokale butik Ø-hel-
se, som blev inspireret 
af projekt Plastikposefrit 
Christianshavn.

Projektet udføres i sam-
arbejde med en række 
lokale aktører og institu-
tioner (der iblandt Mil-
jøpunkt Amager). Pro-
jektet er blandt andet 
støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg og Område-
fornyelsen Sundby.

• Brug en pose der kan 
holde længe

• Forebyggelse af ’brug og 
smid væk’-tankegang

• Upcycling af kasseret stof 
� l nye � ng

SÅDAN KAN DU SELV KOMME I GANG

• Brug dine (stof)poser igen og igen. Sørg 
for at bruge de holdbare poser du har, så 
mange gange som muligt. Læg gerne en i 
din taske, så du altid har den klar. 

• Hjælp med at sy stofposer til Plastikpo-
se-frit Amager. Der afholdes løbende 
workshops rundt omkring på Amager, hvor 
du kan hjælpe med at sy stofposer. Du 
er også velkommen til selv at sy dem og 
aflevere dem, så de kan få det officielle 
stempel designet af lokale børn.

 

• Lån af cykler
• Deles om cykler
• Repara� on af cyk-

ler forlænger deres 
leve� d

• Forebyggelse gennem 
uddannelse 

Sådan bidrager det 
� l barometret:

Sådan bidrager det 
� l barometret:

KONTAKT
Find os på Facebook: 
Plastikpose-frit Amager
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MILJØ I 
HVER-
DAGEN

Miljøpunkt Amager har 
gennem flere år holdt 
byttemarkeder i samar-
bejde med frivillige, sko-
ler og andre institutio-
ner. 

Et byttemarked er en 
hyggelig, social og  gratis 
begivenhed, hvor du kan 
bytte til nyt. Du med-

bringer det, du vil gi-
ve væk, og dernæst kan 
du selv gå på opdagelse 
og tage ting med hjem, 
som andre ikke længere 
vil have.

Der er ofte en stor inte-
resse både for at deltage 
og for at bytte ting væk 
og det er ikke uvant, at 

der byttes omkring 1 ton 
ting og sager til et bytte-
marked.

Vi holder som regel en 
r e d e s i g n - w o r k s h o p , 
hvor kasserede ting får 
nye funktioner. 

Overskud doneres til 
genbrug og relevante 
projekter.

Miljøpunkt Amager har i 
mange år arbejdet med 
at sætte fokus på miljø i 
hverdagsaktiviteter. Det 
sker bl.a. gennem fælle-
saktiviteter i etageejen-
domme og ved uddan-
nelse af ambassadører, 
som på frivillig basis vi-
dereformidler deres mil-
jøviden i boligforeninger 

og personlige netværk. 

Siden efteråret 2005 er 
der uddannet 180 am-
bassadører fordelt på 18 
nationaliteter.

Miljøpunkt Amager og 
m i l j ø a m b a s s a d ø r e r -
ne hjælper gerne for-
eninger i etageejendom-

SÅDAN KAN DU SELV KOMME I GANG

• Lav en byttehylde. Det er oplagt at lave en 
fælles byttehylde i ejendommen. Her kan 
beboerne stille ting de ikke selv ønsker, 
men som stadig er brugbare. Kontakt 
Miljøpunkt Amager for gode råd til at 
komme i gang.

• Bliv frivillig eller lav et byttemarked. Meld 
dig som frivillig til Miljøpunkt Amagers 
næste byttemarked eller start dit eget med 
inspiration fra byttemarked.nu

SÅDAN KAN DU SELV KOMME I GANG

• Bliv ambassadør. Miljøpunkt Amager 
holder løbende kurser i forskellige miljø-
problematikker som du kan blive uddannet 
i og være med til at udbrede kendskabet 
til.

• Deltag i vidensarrangementer. Der er rigtig 
mange tilbud med spændende oplæg 
om miljø, klima, natur og vores hverdag. 
I Miljøpunkt Amagers nyhedsbrev gør vi 
opmærksom på nogle af de lokale tilbud.

• Forlænger � ngenes leve-
� d ved at give det videre 
� l en ny ejer, der får glæ-
de og gavn af produktet

• Direkte genbrug og by� e
• Upcycling gennem re-de-

sign workshop

Sådan bidrager det 
� l barometret:

• Deling af ressourcer og 
viden om miljø

• Forebyggelse gennem ud-
dannelse og vidensdeling

• By� e og direkte genbrug
• Aff aldssortering

Sådan bidrager det 
� l barometret:

me med at sætte fokus 
på korrekt affaldssor-
tering, dele- eller byt-
tehjørner, forebyggelse 
af madspild eller bedre 
udnyttelse af kollektive 
ressourcer som vand og 
varme.

Besøget kan både væ-
re for børn og voksne og 
hjælper på en letforstå-
elig måde med at vise, 
hvordan man kan tage 
miljøhensyn i hverdagen 
som fx også kan være til 
gavn for ens egen økono-
mi.

KONTAKT
Kontakt Miljøpunkt 
Amager for mere info 
om miljø i hverdagen 
og ambassadører

KONTAKT
Kontakt Miljøpunkt 
Amager for mere info 
om næste byttemarked

1. december - Workshop i Elektronikværkstedet
I den gratis workshop vil du få indblik i de mest 
almindelige grunde til, at elektronik ikke virker, 
hvilke forholdsregler du skal tage når du arbejder 
med elektronik og prøve at finde fejl på dit eget 
eller noget elektronik, der er gået i stykker.

Sted: Elektronikværkstedet, Prags Boulevard 43.
Tid: 14-16.
 
5. december - Julemarked på Kofoeds Skole
Miljøpunkt Amager deltager i Kofoed Skoles 
årlige julemarked med et fokus på lokalt 
producerede fødevarer og forebyggelse af 
madspild. Kig forbi til velsmagende miljøinfo.

Sted: Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120.
Tid: 12-17.

10. december - Åben julestue i Cykelbiblioteket
Kig forbi Cykelbiblioteket til julegodter og en 
snak om, hvad foreningen Bicycle Innovation Lab 
kan tilbyde og hvordan den er med til at udvikle 
cykelkulturen.

Sted: Containerne ud for Prags Boulevard 43.
Tid: 16.30-17.30.

6. februar - Dyrk bedst muligt på begrænset plads
Gratis foredrag ved TagTomat om at dyrke bedst 
muligt i hele sæsonen på begrænset plads som fx 
på en altan eller i et højbed. Foredraget er en del 
af arrangementsrækken Vintergrøn og afholdes 
denne gang i samarbejde med Kvarterhuset. 
TIlmelding til post@miljopunkt-amager.dk.

Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3.
Tid: 19-20.30.
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I Miljøpunkt Amagers nyhedsbrev gør vi 
opmærksom på nogle af de lokale tilbud.

• Forlænger � ngenes leve-
� d ved at give det videre 
� l en ny ejer, der får glæ-
de og gavn af produktet

• Direkte genbrug og by� e
• Upcycling gennem re-de-

sign workshop

Sådan bidrager det 
� l barometret:

• Deling af ressourcer og 
viden om miljø

• Forebyggelse gennem ud-
dannelse og vidensdeling

• By� e og direkte genbrug
• Aff aldssortering

Sådan bidrager det 
� l barometret:

me med at sætte fokus 
på korrekt affaldssor-
tering, dele- eller byt-
tehjørner, forebyggelse 
af madspild eller bedre 
udnyttelse af kollektive 
ressourcer som vand og 
varme.

Besøget kan både væ-
re for børn og voksne og 
hjælper på en letforstå-
elig måde med at vise, 
hvordan man kan tage 
miljøhensyn i hverdagen 
som fx også kan være til 
gavn for ens egen økono-
mi.

KONTAKT
Kontakt Miljøpunkt 
Amager for mere info 
om miljø i hverdagen 
og ambassadører

KONTAKT
Kontakt Miljøpunkt 
Amager for mere info 
om næste byttemarked

1. december - Workshop i Elektronikværkstedet
I den gratis workshop vil du få indblik i de mest 
almindelige grunde til, at elektronik ikke virker, 
hvilke forholdsregler du skal tage når du arbejder 
med elektronik og prøve at finde fejl på dit eget 
eller noget elektronik, der er gået i stykker.

Sted: Elektronikværkstedet, Prags Boulevard 43.
Tid: 14-16.
 
5. december - Julemarked på Kofoeds Skole
Miljøpunkt Amager deltager i Kofoed Skoles 
årlige julemarked med et fokus på lokalt 
producerede fødevarer og forebyggelse af 
madspild. Kig forbi til velsmagende miljøinfo.

Sted: Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120.
Tid: 12-17.

10. december - Åben julestue i Cykelbiblioteket
Kig forbi Cykelbiblioteket til julegodter og en 
snak om, hvad foreningen Bicycle Innovation Lab 
kan tilbyde og hvordan den er med til at udvikle 
cykelkulturen.

Sted: Containerne ud for Prags Boulevard 43.
Tid: 16.30-17.30.

6. februar - Dyrk bedst muligt på begrænset plads
Gratis foredrag ved TagTomat om at dyrke bedst 
muligt i hele sæsonen på begrænset plads som fx 
på en altan eller i et højbed. Foredraget er en del 
af arrangementsrækken Vintergrøn og afholdes 
denne gang i samarbejde med Kvarterhuset. 
TIlmelding til post@miljopunkt-amager.dk.

Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3.
Tid: 19-20.30.

How does Copenhagen 
become a cosmopolitan 
yet sustainable  city
From 24 September to 20 November, the municipal 
strategy, ‘Cosmopolitan city with Responsibility', was in 
public hearing. The strategy will provide the directions 
for the development of Copenhagen until 2031. The Local 
Committee Amager Øst has commented the strategy 
draft. Overall, the committee agrees with the general 
outline and directions, but calls for better solutions in a 
number of areas

ORIGINAL ARTICLE 
IN DANISH BY JOHN 
CHRISTIAN SVANE, 
AMAGER ØST LOCAL 
COMMITTEE’S OFFICE

DEVELOPMENT OF NEW 
RESIDENTIAL AREAS
Copenhagen’s population 
is expected to rise from al-
most 615,000 citizens in 
2018 to about 720,000 by 
2031. This rise will be chal-
lenge the city’s infrastruc-
ture and housing situation. 
The local committee would 
like city planners to involve 
and to collaborate with 
municipalities in the entire 
capital region regarding 
development of housing 
and transportation. The lo-
cal committee sees advan-
tages in developing cheap-
er and more efficient and 
fine-tuned public transport. 
The local committee is con-
cerned about the increasing 
car traffic density. 

City planning should en-
sure good living conditions. 
There should be particularly 
strict regulations for estab-
lishing high-rise buildings. 
Not only should they be of 
high architectural stand-
ard, care should also be 
given to the surroundings, 
e.g. to avoid wind tunnels 
in between high-rise build-
ings. Copenhagen needs 
new houses and residential 
areas, yet the local com-
mittee pointed out that city 
planners and builders need 
to take into account that 
citizens have different needs 
and resources. The local 
committee therefore em-
phasizes that Copenhagen 
should continue to be a city 

for all citizens which includes 
also housing and shelters for 
vulnerable persons.

GREEN SPACES AND 
OUTDOOR LIFE
Increased housing density 
should not restrict local park 
and recreation areas. In con-
trast, we would like to see 
more green spaces, green 
roofs, and revegetation in 
general. The local commit-
tee wishes stronger focus on 
developing new recreational 
opportunities in urban park 
and climate protection pro-
jects, for example setting up 
sports and gym facilities in 
green areas and establishing 
water collection basins.

TRAFFIC AND 
TRANSPORTATION
Increased traffic density 
puts challenges to air qual-
ity. Hence, Copenhagen 

should encourage citizens 
to use public transportation 
or to bike. Increased public 
transport will mitigate the 
challenges that come with 
population growth such as 
congested streets and limit-
ed parking. Focus should be 
on better accessibility, lower 
fares, greater frequency and 
punctuality, comfort and a 
wide-ranging network of 
metro and bus lines.

Copenhagen should pro-
mote the development of en-
vironmentally friendly cars, 
including electric cars, for 
instance by establishing en-
vironment zones where only 
environmentally-approved 
cars are allowed.

The city is lacking park-
ing space. Yet, instead of 
covering more surface with 
concrete, surface parking 
should be reduced. City 
planners and builders must 

design new buildings to 
include parking. With the 
metro being the fastest and 
most competitive form of 
public transportation, more 
and better metro service is 
key component to solving 
a number of the challenges 
mentioned above. The Lo-
cal Committee also asked 
that heavier traffic should be 
more clearly directed within 
the district.

STRENGTHEN PRIMARY 
SCHOOLS AND 
ACTIVITIES IN CLUBS 
AND ASSOCIATIONS 
It is in the primary schools 
where children get ac-
quainted with the social life 

and social competences. 
Therefore, priority should 
be given to support social 
activities and community in 
primary schools. Further-
more, citizens experience 
social cohesion in clubs and 
associations. Hence, activi-
ties in clubs and associa-
tions deserve more support 
than what the current mu-
nicipality strategy plan sug-
gests.

INVOLVE CITIZENS IN 
DEVELOPING FORMER 
INDUSTRIAL AREAS
When developing former 
industrial areas in the north-
eastern and southeastern 
parts of Amager, it is es-
sential to involve citizens. 
Such a development should 
have a greater perspective 
on the district as a whole 
and it should be meaningful 
for the citizens to engage in 

the city's development. The 
local committee calls for an 
analysis of how the current 
functions and utilizations 
of Prøvestenen could be 
changed aiming at including 
the surrounding areas into 
urban development.

The Local Committee 
Amager Øst has assem-
bled this hearing response 
based on a citizen panel sur-
vey comprising13 questions 
about the city's develop-
ment. Furthermore, the lo-
cal committee asked citizens 
visiting the Volunteer Friday 
event at Amagerbro Torv 
about their preferences for 
the development of Copen-
hagen.

New initiative tries 
to free Amager from 
plastic bags 

LOTTE ANGELICA 
KRISTENSEN – STUDENT 
ASSISTANT, MILJØPUNKT 
AMAGER

The new initiative aims 
at reducing the amount 
of plastic bags used in 
Amager. How is this done? 
We sew loads of tote bags 
that customers can use in-
stead of plastic bags when 
shopping groceries and 
other goods. For that we 
need volunteers! 

If you like to join our tote 
bag sewing efforts, you can 
simply come by Kvarter-
huset at Jemtelandsgade 
on Tuesdays from 3-7 p.m. 
The sewing workshops 
take place on the 2nd floor 

in the so-called Kreaværk-
stedet. If you prefer help-
ing from home, you are 
likewise welcome to pick 
up some fabric and to re-
turn the ready tote bags to 
Kvarterhuset or to Øhelse 
at Amagerbrogade 173. 
You can also support the 
initiative by donating some 
fabric, for example old cur-
tains, tablecloths, clothes 
or other fabrics. 

If you like to know more 
about this exciting 
project and want to get 
updates, follow us on 
www.facebook.dk/
plastikposefritamager
www.instagram.com/
plastikposefritamager

Many plastic bags end in our trash 
bins in Amager every single day. The 
new initiative ‘plastic bag-free Amager’ 
seeks to introduce tote bags made of 
recycled fabric to Amager’s stores

The local council 
Amager Øst can 
support your great 
ideas

FRIDA JANS, 
AMAGER ØST LOCAL 
COMMITTEE’S OFFICE

The local committee pro-
vides financial support for 
activities that foster dia-
logue between the citizens 
in the district. Prerequisites 
for funding are that the 
events and activities must 
be open to and benefit all 
people in Amager Øst. The 
local committee focusses 
especially on activities 
across associations, clubs, 
societies and institutions.

You seek funding by com-
pleting an application form, 
where you should provide 
a short project descrip-
tion and a budget for the 
expenses and revenue you 
expect. The committee pro-
cesses applications once a 
month (except for July). It 

takes time to process an ap-
plication, so be sure to apply 
in due time, i.e. two to three 
months before your project 
takes place. You cannot ap-
ply for activities that have 
already passed. 

You will receive an an-
swer to your application as 
soon as possible after the 
processing of your applica-
tion has been completed. 
The next application dead-
line is 31 December. The 
local committee will then 
process submitted appli-
cations at its meeting on 31 
January.

You can read more 
about the application 
process at www.aølu.
dk/bydelspuljen. If you 
need help or sparring, 
please contact the local 
committee’s office.

Do you want to engage in networking, 
organizing events and improving 
quality of life in your neighborhood? 
The local committee’s fund supports 
many different projects that aim at 
great experiences and social cohesion 
for both young and old
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Amager 
Hospital 
fortsætter
AF MARIANNE FREDERIK, 
ENHEDSLISTEN, 
REGIONSRÅDSMEDLEM 
HOVEDSTADEN

Sundhedsudvalget i Region 
Hovedstaden har besluttet, 
at Amager Hospital fortsæt-
ter med en akutklinik samt 
de senge og funktioner der 
er nu. Jeg er glad for beslut-
ningen, da jeg mener, at der 
er brug for et nærhospital 
med en akutklinik for alle os 
186.600, der bor på Amager.

Der er brug for en akut-
klinik i nærområdet, der kan 
tage sig af mindre skader og 
uheld, mens de mere kompli-
cerede henvises til Hvidovre. 
På akutklinikken på Amager 
tager hospitalet sig af de 
98%, de får henvist; kun 2% 
bliver viderehenvist til Hvid-
ovre.

Patienttilfredsheden er 
høj og ventetiden kortere 
på Amager. Der er brug for 
medicinske sengepladser for 
dem, der henvises hertil. Her 
er de ældre patienter i nær-
heden af deres familie og 
venner. Afstanden til Hvid-
ovre Hospital er måske ikke 
lang i sammenligning med 
andre steder i Danmark. Men 
der er rigtig mange, der ikke 
har bil, og det er bøvlet med 
mange busskift. Med den sti-
gende befolkning giver det 
mening at bevare Amager 
Hospital. Og det vil faktisk 
være en lukning af Amager 

Hospital, hvis akutklinik og 
medicinske senge flyttes til 
Hvidovre.

Beslutningen skal også 
godkendes i Forretnings-
udvalget 13.november og i 
Regionsrådet 20.november. 
Dernæst vil akutområdet 
indgå i en hospitalsplan, der 
sendes i høring i december 
2018 – marts 2019.

Der er kritiske røster om 
beslutningen omkring aku-
tområdet. Det drejer sig 
primært om en fortsættelse 
af akutklinik og medicinske 
senge på Gentofte Hospital, 
hvor personalegrupper me-
ner, at det skal flyttes til Her-
lev. Sundhedsstyrelsen an-
befaler at alle akutklinikker 
lukkes, at alt samles i akut-
modtagelserne på de nye 
sygehuse, også medicinske 
senge.  Der er kritik af stan-
darden på de små, ældre ho-
spitaler. Her er det Enheds-
listens holdning, at mindre 
enheder kan være relevante 
for udvalgte typer af opga-
ver, men selvfølgelig skal 
bygningsstandarden være 
i orden og sundhedsperso-
nalet skal have de relevante 
kompetencer, der er brug 
for. Så debatten fortsætter. 
Deltag i høringsprocessen 
om hospitalsplanen.

AF KARL VOGT-NIELSEN, 
ENHEDSLISTEN AMAGER 
ØST

Forslaget om Lynetteholmen 
indebærer, at et stort vand-
område mellem Refshaleøen 
og Nordhavn opfyldes med 
jord fra byggeprojekter i ho-
vedstadsområdet. Derefter 
skal salget af de nye arealer, 
hvoraf 25 % skal være almene 
boliger, finansiere såvel hav-
netunnel som en ny metro-
linje. Salget skal indbringe 20 
mia. kr. fremgår det.

Det er efter min mening 
OK, at vi benytter opfyld-
ninger til at byudvikle, men 
når de nye arealer skal give 
enorme indtægter, kan det 
kun ske ved at lade fx kom-
mende lejere betale. Når al-
mene selskaber skal købe 
grunde dyrt, medfører det 
både høje huslejer og lav 
kvalitet.

I København foregår langt 
den meste byudvikling via 
selskabet By&Havn, der pri-
mært ejes af kommunen, 
men som er organiseret som 
et ekstremt lukket selskab 

styret af socialdemokratiske 
kræfter, og hvor staten trods 
en ejerandel på kun 5% har 
vetoret. By&Havn er en ud-
løber af Ørestadsselskabet, 
hvor tanken var, at salg af 
offentlige arealer skulle fi-
nansiere metrobyggeriet. Og 
dette fortsætter i By&Havn, 
som stadig har 2 mio. eta-
gemeter offentlige arealer 
de har fået foræret og skal 
sælge. Hver gang der beslut-
tes mere metro, betyder det 
dyrt byggeri og høje huslejer 
i København. Hele Lynette-
projektet bygger videre på 
denne konstruktion og vil 
fordoble de arealer, som sel-
skabet skal sælge.

Til historien hører også, at 
hverken billetindtægter fra 
metroen eller grundsalget 
indbringer nok. København 
hæfter for den stadig stigen-
de gæld i Metroselskabet og 
i By&Havn, og den løber om 
få år op i 31 mia. kr. ifølge sel-
skaberne selv. Et beløb der 
nærmer sig hele Københavns 
årlige budget. Er det ikke 
på tide at sige stop for nye 
gældssættende projekter?

Hvorfor er staten overho-
vedet indblandet i Lynette-
holmprojektet? De bidrager 
ikke med en krone, men har 
al indflydelsen. Statens pen-
ge går i stedet til jydernes 
motorvejsprojekter.

Vi kunne med Lynettepro-
jektet også have valgt en ny 
politik for byudvikling. Vi 
kunne have valgt at gennem-
føre et projekt, hvor fokus 
var rettet mod det faktiske 
boligbehov i København og 
uden at banke grundpriser-
ne op. Det er ikke dyre boli-
ger vi mangler i København. 
Dem er der masser af ledige 
af. Derimod mangler vi ung-
domsboliger, boliger til æl-
dre og billige familieboliger. 
Det får vi ikke nu.

Det kunne vi, ved at gøre 
op med, at By & Havn auto-
matisk får nye arealer, og i 
stedet beholde dem i kom-
munalt regi. Dermed vil det 
være politikerne på Rådhu-
set, som fx kan beslutte, at 
nu er tiden inde til at prio-
ritere billigere boliger og 
droppe finansieringskravet 
til havnetunnel og metro. 
En letbane for en brøkdel af 
beløbet kunne være en glim-
rende kollektiv betjening af 
området og det nordøstlige 
Amager.

Med rent kommunale 
grunde kan Rådhuset også 
beslutte, at hele området 
skal være almene boliger. 
Det vil åbne for spændende 
varianter af bofællesskaber 
for unge og ældre og nye al-
mene boliger til priser lavere 
end vi ser i dag.

Frank Jensen og byggem-
etadorer gør imidlertid alt for 
at opretholde en illusion om, 
at København vokser, fordi 
der er mange som gerne vil 
flytte til København. Og vi 
derfor skal sige ja til byfor-
tætning og dyre ejerlejlighe-
der. Se blot op langs Ama-
gers østkyst. Men bortset fra 
nogle få år, hvor der var en 
nettotilflytning fra resten af 
Danmark, så går det nu den 
anden vej igen. De seneste 
tre år er der flyttet flere ud 
end ind i København. Når 
byen stadig vokser, skyldes 
det et stort fødselsoverskud. 
Babyer udløser dog ikke be-
hov for nye store ejerlejlig-
heder, så hvem er det vi byg-
ger til? Den diskussion har 
man ikke taget på Rådhuset, 
fordi Frank Jensen ikke øn-
sker denne debat. Hans vi-
sion er, at København fortsat 
skal tiltrække velbjergede 
skatteborgere, der har råd 
til at bo dyrt. Dermed vokser 
væksten i København, som 
efter hans mening er det vig-
tigste, fordi vi ligger i kon-
kurrence med Nordeuropas 
storbyer. Imens ødelægges 
det, de fleste nok forstår ved 
en spændende, rummelig og 
charmerende by at by i.

Trist at alle partier fra SF til 
DF nu bakker op bag denne 
fortsatte byudvikling og en 
havnetunnel.

Er Lynetteholmen 
en god ide?
Alle partier i Folketinget og på 
Rådhuset, pånær Enhedslisten 
og Alternativet, har nu tilsluttet 
sig en politisk principaftale, som 
indebærer masser af nye dyre boliger, 
havnetunnel og som genåbner 
muligheden for en motorvej ned langs 
Amager Strandvej.

Dyrt midlertidig byggeri på Greisvej kunne 
være blevet meget billigere

I skrivende stund sidder jeg 
og ser ud af vinduet på mil-
lioner af vores fælles skatte-
kroner, der bruges på at lave 
en midlertidig institution. 
Bare 900 meter fra place-
ringen på Greisvej 91/Back-
ersvej 165 ligger en tom in-
stitution Grækenlandsvej 76. 
Ejeren af ejendommen, Chri-
stian Larsen, som står for at 
udleje eller sælge grunden/
bygningen skriver følgende:

”Det er korrekt at jeg har 
haft rettet henvendelse til 
Københavns kommune, end-
da to gange over det seneste 
år til halvandet for at høre 
om de kunne være interesse-
rede i at leje ejendommen på 
Grækenlandsvej 76 af mig. 
Begge gange har de takket 
nej. Det paradoksale er, at 
Københavns kommune har 
tinglyst en servitut på ejen-
dommen hvor det fremgår at 
der skal drives institution fra 
ejendommen. Hertil kommer 
at der tidligere har været 
drevet fritidshjem fra ejen-
dommen.

Da jeg så spurgte om de 
ville slette servitutten når nu 
kommunen ikke selv kunne 
se formålet med at drive in-
stitution fra ejendommen, 
var svaret at det var deres 

ret at opretholde servitutten 
uden yderligere forklaring.”

Min nabo, Linda Zakrzew-
ski, har kontaktet Mette Kilde 
Corfitzen, som er ansvarlig 
for anlæggelsen af byggeriet, 
kort tid før påbegyndelsen af 
det midlertidige byggeri. Lin-
da gør Mette opmærksom på 
den tomme daginstitution og 
spørger om ikke kommunen 
er interesseret i en løsning 
med leje af en eksisterende 
institution, idet dette bør 
være langt billigere. Linda 
skriver ordret: ”Bygningerne 
står tomme…legepladsen 
grøn igen efter regnen er 
kommet…der mangler bare 
pædagoger og børn…”

Mette svarer, at hun ville 
kontakte kapacitetskontoret 
og vende tilbage med svar 
om dette er en mulighed. 
Dette er ikke sket. Endvidere 
kan man undre sig -  er ka-
pacitetskontoret ikke er den 
første instans, man som em-
bedsmand henvender sig til, 
når man står med et midler-
tidig behov?

Det fremgår af bilagsma-
terialet pkt. 19 bilag 8 fra 
Teknik- og miljøudvalgets 
møde den 27. august 2018 
at Grækenlandsvej 76 ikke 
er på listen af mulige place-

ringer, hvilket må betyde at 
Københavns Kommune end 
ikke har set denne ejendom 
som en mulighed.

Det kan næsten virke som 
om at alle de afdækkede 
løsningmuligheder base-
rer sig på ”hvor kan vi stille 
”midler t id ige”pavi l loner 
op?”. Er der et paradigme i 
Københavns Kommune, hvor 
alle midlertidige løsnings-
muligheder kun kan indbe-
fatte pavilloner?

Jeg rystes endnu en gang 
af skødesløsheden i brugen 
af vores fælles skattekroner. 
Som jeg tidligere har anfæg-
tet, så ved den ene hånd ikke, 
hvad den anden hånd laver i 
Københavns kommune. Jeg 
betvivler endvidere stadig-
væk behovet for institutions-
pladser i vores lokalområdet, 
fordi vi fortsat mangler børn 
i de omkringliggende institu-
tioner. I hører fra mig igen, 
hvis min antagelse holder 
stik og vores nye nabo – Kø-
benhavns snart næststørste 
institution – overhovedet 
kan fyldes med børn.

De bedste hilsner fra
En frustreret beboer og 
skatteyder på Greisvej, 
Majbrit Fonnesbæk Hansen

Greisvej SF Amager i Folketinget 
– for fællesskabet og 
klodens skyld
Til det kommende Folketingsvalg stiller SF med 
tre lokale kandidater: en folkeskolelærer, en 
klimakriger og en social-aktivist

Kasper Nordborg Kiær
Jeg er folkeskolelærer i 
Tårnby, og har på egen krop 
mærket mange års forringel-
ser af lærernes arbejdsvilkår, 
især med skolereformen, der 
med sine krav om inklusion 
uden ekstra penge har resul-
teret i, at flere og flere væl-
ger folkeskolen fra. Jeg vil 
have en folkeskole for alle. 
Det er her vi møder hinan-
den på tværs og får tillid til 
hinanden. Hvor i verden har 
vi ellers den unikke mulig-
hed? På Amager skal vi være 
særligt opmærksomme på 
skolerne nær Urbanplanen, 
men også Skolen på Ama-
gerbro samt min egen skole 
i Tårnby har problemer.

Rasmus Steenberger
Jeg har været med til at starte 
Cykellegepladsen på Formo-
savej og arbejder for at Back-
ersvej skal være tryggere for 
de mindste trafikanter. Jeg 

vil give plads til flere cykler 
og færre biler. Det er vores 
generation, der skal stoppe 
de katastrofale klimaforan-
dringer. Det skal vi ifølge FN 
gøre indenfor de næste 10 år. 
På Amager skal vi have flere 
supercykelstier og busser - på 
langs og på tværs af øen – og 
yderligere én metrolinje for 
at aflaste den overbelastede 
metrolinje mellem Kgs. Ny-
torv og Amagerbro st. Jeg er 
medformand i Områdeforny-
elsen Sundby, hvor vi arbejder 
for bedre forbindelser mellem 
Fælled og Strand. Som med-
lem af parkbrugerrådet har 
jeg været med til at sikre den 
nye naturlegeplads på Ama-
ger Strand.

Rikke Lauritsen
Jeg er optaget af at få vel-
færdssamfundet tilbage på 
sporet, så der er et sikker-
hedsnet for os, når vi snub-
ler, bliver syge, nedslidte 

eller arbejdsløse. Vores ud-
satte straffes i stedet for 
at blive hjulpet. Det er ikke 
et rigt samfund værdigt. 
Hele den offentlige sektor 
er i knæ. Det kommunale 
og regionale selvstyre er 
undergravet af skattestop, 
to -procentsbespare lser, 
skattelettelser, nedskærin-
ger, effektiviseringer, regler 
og excel-ark. Børnene, de 
syge og de gamle lider, når 
der er for få varme hænder, 
og de ansatte går ned med 
stress på stribe. Det gælder 
også på Amager, hvor vi har 
flere områder med dårligere 
sundhedstilstand og højere 
arbejdsløshed end resten af 
byen. Jeg er medlem af So-
cial- og Sundhedsgruppen i 
Amager Øst Lokaludvalg og 
har tidligere siddet i Kom-
munalbestyrelsen på Fre-
deriksberg med ansvar for 
børne- og socialområdet.
(Forkortet af red.:)
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Lynetteholmen er en 
fremragende idé
AF JONAS BJØRN JENSEN, 
POLITISK ORDFØRER (S) 
PÅ KØBENHAVNS RÅDHUS

 
København har udviklet sig 
til at være en fantastisk by. 
Grøn, bæredygtig, med fo-
kus på det gode liv. Men 
hvad er det værd, hvis ikke 
København er for alle?

 Karl Vogt-Nielsen fra En-
hedslisten stiller her i avisen 
et retorisk spørgsmål, om 
hvorvidt Lynetteholm er en 
god idé. For derefter at sva-
re selv. Både Metro, private 
boliger og ideen om at føre 
biler væk fra Indre By og un-
der jorden er åbenbart ikke 
noget Enhedslisten ønsker 
sig.

 Men ideen om Lynette-
holm starter faktisk et helt 
andet sted. Nemlig i klima-
forandringerne. I fremtiden 
vil vi desværre oftere ople-
ve stigende vandstande og 
øget pres på den gamle in-
derhavn. Derfor er der brug 
for at stormsikre havnen 

mod nord. Dertil kommer, 
at vores jorddepoter i Nord-
havn er ved at være fyldt op. 
Så hvis ikke overskudsjord 
fra Hovedstadsområdet skal 
transporteres langt væk, så 
skal vi have nye jorddepoter.

Ud over, at det er mere 
bæredygtigt med lokale 
jorddepoter, så får vi penge 
for at aftage overskudsjord, 
som senere kan sælges som 
byggegrunde, og bruges til 
at investere i Metro. Så mens 
vi løser to problemer – kli-
masikring og håndtering af 
overskudsjord – så får vi mu-
lighed for at skabe plads til 
flere Københavnere. Hvilket 
der også i fremtiden bliver 
behov for. For selvom en stor 
del af byens vækst skyldes 
et fødselsoverskud, så vok-
ser børn jo op og får brug for 
et sted at bo, medmindre vi 
vil have italienske tilstande. 

 På den måde har vi fået 
mulighed for at udvikle en 
helt ny bydel nord for Kø-
benhavn. Men bliver det hele 

så udelukkende dyre boliger, 
som Enhedslisten påstår?

 Nej, selvfølgelig ikke. Vi 
ved, at det hverken er en 
god idé at samle for mange 
almene boliger eller udeluk-
kende private ejerboliger ét 
sted. Derfor har vi sagt, at 
Lynetteholm skal anlægges 
som en blandet by, hvor hver 
fjerde bolig skal være almen. 
Hvilket i øvrigt er mere end 
gennemsnittet i byen i dag.

 I stedet for at lade speku-
lanter stå for byggemodning 
og salg af grunde på den 
kommende ø Lynetteholm, 
så ligges det ind under det 
offentligt ejede By og Havn. 
På den måde kan penge fra 
grundsalg bruges til at ud-
vide Metroen. Som er dyr. 
Men som er den grønneste 
transportform vi har, og som 
kan transportere meget sto-
re mængder af mennesker 
rundt i byen med høj hastig-
hed. På en måde som slet 
ikke kan sammenlignes med 
letbane.

 Og så til havnetunnellen. 
Eller østlig omfartsvej. Som 
bliver den vejforbindelse, 
der skal betjene nye byom-
råder med ca. 100.000 ind-
byggere (Nordhavn, Lynet-
teholm og Refshaleøen). For 
selv om København er en cy-
kelby, så er det svært at fore-
stille sig, at så mange men-
nesker skulle kunne betjene 
sig udelukkende af ladcykler. 
Og her vil en østlig omfarts-
vej være en mulighed for at 
få ledt trafikken uden om 
Indre By og Indre Amager 
under jorden. Alternativet er, 
at det inderste af Amager vil 
skulle håndtere det pres. Det 
synes jeg virkelig vil være en 
dårlig idé.

 Så for at svare helt kort på 
Karl Vogt-Nielsens spørgs-
mål: Er Lynetteholm en god 
idé? Ja, Lynetteholm er en 
fremragende idé. 

Grækenlandsvej 76 kan ikke 
opfylde behovet for nye 
institutions-pladser
AF BØRNE- OG 
UNGDOMSBORGMESTER 
JESPER CHRISTENSEN (S)

Majbrit Fonnesbæk Hansen 
skriver her i Ama’røsten, at 
hun som borger på Greisvej 
er frustreret over kommu-
nens løsning med byggeriet 
af en midlertidig daginstitu-
tion på Greisvej.  Hun nævner 
i stedet ejendommen Græ-
kenlandsvej 76 som mulig 
midlertidig daginstitution.

Kommunen er opmærk-
som på ejendommen Græ-
kenlandsvej 76. Vi under-
søgte arealerne i 2017, men 
der kan ikke etableres den 
nødvendige daginstitutions-
kapacitet ved brug af disse 
lokaliteter.

Der er tale om en ejerlej-
lighed, som har tilknyttet et 
meget lille udeareal, idet den 
eksisterende le-geplads på 

grunden tilhører en privat 
institution, og det er derfor 
ikke muligt at etablere en ny 
dag-institution på adressen.

Når kommunen vurderer 
behovet for ny kapacitet, 
herunder tidlig opstart, be-
regnes det ud fra en forud-
sætning om, at al eksisteren-
de kapacitet er anvendt 100 
procent. 

Den ledige kapacitet på de 
eksisterende adresser er så-
ledes ikke tilstrækkelig til at 
dække behovet på 10 grup-
per, som den tidlige opstart 
på Greisvej er beregnet til at 
dække, og som vi forventer 
kan tages i anvendelse i lø-
bet af 2018. 

Det er en vigtig opgave 
for kommunen at sikre, at 
pasningsgarantien overhol-
des, og at vi lever op til det 
politisk besluttede service-
niveau, som i Københavns 

Kommune er defineret som 
”pasning in-denfor 4 kilo-
meter”. Opgaven har fokus 
både hos os politikere i Bor-
gerrepræsentationen og i de 
in-volverede forvaltninger, 
og vi tilstræber at finde de 
bedste løsninger indenfor de 
rammer, der er.

Børne- og Ungdomsfor-
valtningens behov for gen-
husning og tidlig opstart 
håndteres i en tværkom-
munal arbejdsgruppe med 
deltagelse af Økonomifor-
valtningen, Teknik- og Mil-
jøforvaltningen, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen samt 
Børne- og Ungdomsfor-
valtningen. En af gruppens 
opgaver er at tilvejebringe 
lokaliseringsmuligheder for 
tidlig opstart af daginstitu-
tionsbyggeri, herunder pla-
cering af pavillonbyggeri. 
Det sker kun, at vi laver tid-

lig opstart, i de situationer, 
hvor kommunen ikke kan nå 
at etablere permanent kapa-
citet hurtigt nok til at dække 
et kommende behov. 

Der arbejdes desuden hele 
tiden på at optimere anven-
delsen af de kvadratmeter, 
som kommunen på forhånd 
har til rådighed, og om mu-
ligt at udvide indenfor de 
eksisterende rammer. Hvis 
der er en løsningsmulighed 
i en eksisterende instituti-
onsbygning, foretrækker vi 
at indrette denne til perma-
nent kapacitet i stedet for 
midlertidig kapacitet, hvilket 
er grunden til, at midlerti-
dige daginstitutioner typisk 
placeres i pavillonbyggeri. 
Disse udvidelser er der selv-
følgelig taget højde for, når 
man vurderer behovet for en 
tidlig opstart.

Amager Bio tilbage i to trin
Siden marts har bygningerne der huser Amager Bio og børne- og 
ungdomsteatret ZeBU været lukket på grund af ombygning, og nu vender de 
snart tilbage – af to omgange
AF EMIL GRØNKÆR 
SVENDSEN, PR- OG 
MARKETINGMANAGER, 
AMAGER BIO 

Siden marts har lyden af mu-
sik og glade mennesker væ-
ret afløst af trykluftsbor og 
gravemaskiner i og omkring 
den gamle biografbygning 
på Øresundsvej. De gamle 
foyerbygninger i forbindelse 
med Amager Bio og Børne-

teatret ZeBU rives ned for 
at give plads til nye og mere 
tidsvarende faciliteter. Og 
snart vil der igen blive budt 
indenfor til kulturoplevelser 
for store og små.

Åbningen af Amager Bio 
kommer til at ske i to trin. 
Først åbner selve koncert-
salen, og dét sker allerede 
til jul. 26. februar bliver dø-
rene så slået op til den nye 
foyerbygning, og hele kom-

plekset kan tages i brug 
samlet. Årsagen til to-trins-
åbningen er en forsinkelse 
i byggeriet af den nye fo-
yer. Da nedrivningen af de 
gamle foyerbygninger var 
overstået, viste jordbun-
den på stedet sig at være 
blødere end forventet. Der 
skulle derfor funderes dy-
bere end hidtil beregnet, 
hvilket forlængede proces-
sen med to måneder for 

dén del af ombygningen.

BEDRE FORHOLD FOR 
ALLE
Nybyggeriet kommer til at 
rumme barer, toiletter samt 
garderober, og vil i det hele 
taget løfte oplevelsen for 
de ventende gæster. Hu-
set kommer også til at give 
bedre produktionsforhold 
for dem der arbejder både 
på og bag ved scenen. Også 

teater- og spillestedsalen bli-
ver forbedret - sidstnævnte 
med vinger på balkonen, og 
fordi toiletterne er blevet 
flyttet, bedre plads bagerst i 
salen. Der er også bygget en 
støjsluse i forbindelse med 
scenen, der skal bruges til 
ind- og udlæsning af de til-
rejsende bands musikudstyr.

Ombygningen af Amager 
Bio og ZeBU er tredje og af-
sluttende etape af et større 

projekt der har tilvejebragt 
Børnekulturhus Amager, Mu-
siktorvet og en ombygning 
af torvets centrale bygning, 
der huser spillestedet BETA 
– under et: Amager Kultur-
punkt. Initiativtagerne bag 
var blandt andre Område-
fornyelsen i Øresundsvej-
kvarteret og Københavns 
Kommune. Ombygningen er 
finansieret af Københavns 
Kommune.

Fast weekendbevillig 
til naturcenter Amager 
strand

AF MARTIN HEIN - 
MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Der var både en god og en 
dårlig nyhed til brugerne 
af Naturcenteret på Ama-
ger Strand på møde i Bør-
ne- og Ungeudvalget d. 14. 
november. 

Den gode nyhed er, 
at der nu fremover er 
600.000 ekstra årligt til 
drift, så der er undervis-
ning fem dage om ugen 
og fast åbent en dag, hver 
weekend. Den dårlige er, 
at udvalget ikke i første 
omgang har lyttet til lokal-
udvalget, som har opfor-
dret til at øge bevillingen, 
så der er åbent hele week-
enden.

10.000 BESØGENDE I 
2017 
Naturcenter har i 2017 og 
2018 fået penge til at holde 
åbent alle årets dage – også 
i weekender og ferier. I 2017 
har der været ca. 10.000 
besøgende, der har benyt-
tet tilbuddene uden for sko-
letiden, og der har været 

besøgende alle weekender. 
Indtil midt september 2018 
har 8.400 deltaget uden for 
skoletiden.

 Fremover regner Natur-
centeret med, at pengene 
rækker til ca 6.000 børn 
og voksne i weekenden, 
og selvom det er godt, så 
vil lokaludvalget stadig ar-
bejder for, at de gode lo-
kaler bliver udnyttet end-
nu bedre Lokaludvalget 
har både op til budgettet 
og i gen ved udvalgsbe-
handlingen gjort opmærk-
som på, at der er rigtig 
mage gode oplevelser for 
byens børn og voksne i 
Naturcenteret.” Det er rig-
tig positivt, at der nu er en 
fast bevilling, men det er 
ærgerligt,  at man ikke be-
vilger de sidste forholdsvis 
få penge og får søndagene 
med. Vi kan jo se, at der er 
et stort behov, også om 
søndagen”, siger formand 
for Amager Øst lokalud-
valg, Ole Pedersen og til-
føjer:

“Men der er jo altid mu-
lighed for at tage sagen op 
igen i overførselssagen”.

I snart to år, har 
Naturcenteret på Amager 
Strand kørt forsøg med 
weekendåbent, og nu bliver 
ordning permanet – dog kun 
den ene dag
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Guitar – det spiller 
man da på Amager

AF OLE PEDERSEN

Hver uge begiver guitaren-
tusiaster sig afsted til Kø-
benhavns Guitarskole for 
enten at modtage undervis-
ning eller deltage i skolens 
ugentlige sociale begiven-
hed – guitarsammenspil. 

”Guitarskolen er jo en sko-
le”, siger Mikkel Andersen, 
der er leder og underviser i 
Københavns Guitarskole – 
Casa de la Guitarra og fort-
sætter: ”men den er også et 
sted hvor man møder hinan-
den og mærker sine kompe-
tencer og byder ind i det so-
ciale, der hvor man er i livet, 
og med sit spil.’’

EN PALET AF VEJE MAN 
KAN GÅ MED MUSIKKEN
Københavns Guitarskole 
har haft til huse i Kvarterhu-

sets lokaler i snart 5 år. Ud-
over den ugentlige under-
visning og sammenspil er 
der også tilbagevendende 
begivenheder som eleverne 
bliver inviteret til. Guitar-
skolen har en række sam-
arbejdspartnere og Mikkel 
Andersen ser det som en 
fornem opgave, at vise en 
palet af veje, man kan gå 
med musikken. 

Udover de koncerter som 
eleverne selv spiller i Kvar-
terhuset, bliver der også in-
viteret internationale navne 
ind for at vise at musik er et 
verdenssprog. Kan man tale 
musikkens sprog, kan man 
tale med alle. “Nærheden er 
central i undervisningen. Vi 
har jo 45 minutter ad gan-
gen, hvor eleven har tid til at 
bearbejde det der er svært, 
hvad enten vi taler om sko-

ledagen eller andre aspekter 
af hverdagen”, siger Mikkel 
Andersen.

SAMARBEJDET MED 
FAMILIEN ER VIGTIG
”Det er klart, at den bedste 
samarbejdspartner vi har i 
guitarskolen, er elevens fa-
milie. Mor og Far følger nøje 
med og giver opbakning 
– jeg underviser og opmun-
trer.”, Siger Mikkel Andersen 
smilende og fortsætter:” Jeg 
er jo eksperten på mit felt, 
og forældrene er eksperter 
på deres felt – og det er en 
nydelse når eksperter taler 
sammen og får dejlige ting til 
at ske”.

MUSIKKEN SOM SINDETS 
NØGLE
“Musikken skal åbne os op 
til verden” – sådan er et af 

budskaberne fra Mikkel An-
dersen. ”At lære at spille et 
instrument er en rejse ind i 
sjælen. I blandt kan der være 
mørkt og det er stridsomt, 
men skønheden og det som 
bringer os i berøring med 
hinanden, venter altid som 
belønning på den anden 
side”.

ALLE ER VELKOMNE
Mikkel Andersen er selv ud-
øvende klassisk guitarist. 
Han er bosiddende på Ama-
ger og startede Københavns 
Guitarskole – Casa de la Gui-
tarra for ca. 6 år siden. Siden 
er den vokset og rummer 
en dynamisk og mangfoldig 
elevskare. Mikkel Andersen 
uddyber det således: ”Rum-
melighed er det centrale i 
vores fællesskab. Præstation 
og dygtighed skal komme 
indefra. Det er noget man jo 
lærer hen ad vejen, at tage 
hånd om. Vi skal altid være 
omfavnende.”

Som udøvende guitarist 
er Mikkel Andersen ganske 
erfaren i netop de processer 
der skal til, for at lære. Og 
dette gør han brug af sam-
men med eleverne ”Jeg har 
rejst og rejser til stadighed 
en del rundt i verden og giver 
koncerter og underviser. Det 
er vigtigt for mig at eleverne 
i guitarskolen oplever, at jeg 
er autentisk og giver min er-
faring videre. Jeg skal selv 
have gennemlevet så mange 
af de udfordringer man kan 
have, når man skal lære, øve 
og være i musikken”.

Du kan finde mere info på 
www.casadelaguitarra.
com eller ringe til Mik-
kel Andersen 28126472 
for at høre mere.

Københavns guitarskole – Casa de la Guitarra (guitarens hus) er et fælleskab 
omkring den spanske og den klassiske guitar. Det er en guitarskole hvor både 
børn og voksne kommer og modtager undervisning og udvikler deres talent. 

Børn i flotte 
udklædninger mødte 
op til Halloweenfest 
med KGU

AF CECILIE HOELGAARD 
CHRISTENSEN - 
EVENTKOORDINATOR I 
KGU

Flere nysgerrige børn 
deltog i festens skatte-
jagt, hvor der både skulle 
overskrides grænser i det 
uhyggelige sanserum og 
svares på spørgsmål om-
kring De Dødes Dag, som 
fejres i Mexico. I sanserum-
met skulle børnene mærke 
sig frem til, hvilke genstan-
de som var placeret i sorte 
bokse rundt om i rummet. 
Det krævede mod, men 
børnene tog udfordringen 
på sig og kom igennem 
rummet, nogle endda flere 
gange. I festens diskorum 
blev der danset og flere 
af børnene fandt sammen 
om lege med de balloner, 
som fyldte dansegulvet. 
Klokken 16 var diskorum-
met spækket med spænd-
te børn og voksne, da 
KGUs eget dansehold Girlz 
United optrådte med en 
koreografi til popdronin-
gen Rihannas hit Disturbia. 

PRÆMIER TIL DE 
HELDIGE VINDERE
I festens spisesal kunne 
gæsterne nyde en sand-
wich og kigge på den flot-

te pynt som KGUs krea-
hold i Kvarterhuset havde 
lavet til festen. Derudover 
kunne børnene lære om 
De Dødes Dag i Mexico 
gennem plancher og far-
verig pynt, som bruges til 
at fejre dagen. 

Eftermiddagen sluttede 
af med en præmieover-
rækkelse til de heldige vin-
dere af skattejagten. 

Festen var arrangeret af 
KGUs frivillige eventteam, 
som arbejder for at skabe 
sjove og kreative oplevel-
ser for børn. Det er vig-
tigt for de frivillige i KGU, 
at danne rammer for nye 
fællesskaber blandt børn 
og inspirere til kreative og 
sjove aktiviteter. Vi i KGU 
takker for en super sjov 
Halloweenfest, som aldrig 
ville være blevet det sam-
me, uden de mange fanta-
stiske børn som deltog.    

Lørdag den 27. oktober afholdte 
foreningen Kidz & Girlz United en 
Halloweenfest i samarbejde med 
kvarterhuset på Amager. Børn i 
uhyggelige udklædninger deltog, 
sammen med deres forældre, i festen. 
Der blev danset, hygget og talt om 
hvordan Halloween bliver fejret, både i 
Danmark og i andre lande

Amager klassisk 
afholder julekoncert
AF OLE PEDERSEN

Foreningen Amager Klas-
sisk afholder sin julekon-
cert søndag 18/12 kl 11.00 
på Kvarterhuset Amager. 
AK ønsker alle velkommen 
til en skøn førjulsmorgen i 
Frankrigs tegn - med pa-
storale julesange og lækre 
barok-hits. Koncerten pas-
ser for mennesker i alle 
aldre - og der vil serveres 
ad lib. kaffe og the, samt 
nogle (franske) julefristel-
ser. AK vil fortsette med 

sine koncerter i 2019, og 
ser frem til at møde mu-
sikglade mennesker i det 
nye år.

Julekoncerten foregår 
i Kvarterhuset søn-
dag d. 18.12 kl. 11.00
Program:  Nöel - fransk 
barok og julesange feat 
v./ Hanne Marie le Fevre
Kontakt: 45 42403126
Mere info på forenin-
gens hjemmeside, 
amagerklassisk.com”

Amager Øst  
lokaludvalg
ønsker borgerne i bydelen og vores 
samarbejdspartene i og uden for 
bydelen en rigtige glædelig jul og et 
godt nytår.
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Filipskirken – en aktiv kirke 
for enden af Højdevej

AF. JENS WILLIAM GRAV, 
FORMAND FOR FILIP 
SOGNS MENIGHEDSRÅD

Udover at være et af de 
mest populære sogne med 
hensyn til barnedåb, bryl-
lupper og begravelser i Kø-
benhavns Stift, er der mange 
forskellige gudstjenester og 
arrangementer i løbet af et 
år i Filipskirken.

Kirkens arrangementer er 
åbne for alle. Menighedsrådet 
og præsterne ønsker en kirke, 
der er åben i forhold til det 
omgivne sogn og bydel. Der 
er derfor en række forskel-
ligartede arrangementer med 
forskellige målgrupper. Det 
skal være muligt at komme 
i kirken uanset pengepung. 
Derfor er alle arrangementer i 
kirken gratis. I løbet af året er 
der typisk 10 koncerter.

 Der er mange populære 
arrangementer i Filips. Kir-
kens Fødselsdag i slutnin-
gen af august er det mest 
populære og alsidige arran-
gement, men også fastelavn, 
halloween og julearrange-
ment har stor tilstrømning. 
Der er også tirsdagscafé 
for ældre, foredragsaftener 
med bl.a. Jytte Abildstrøm 
og Per Larsen, lørdagsar-
rangementer med foredrag 
og/eller musik og spisning, 
strikkecafé, busture for især 
ældre og høstfest. 

DELTAGERANTAL ER 
IKKE ALT. 
Det er vigtigt, at vi tilby-
der noget der kan tiltrække 
alle i sognet og bydelen. 
Alle vores arrangemen-
ter er finansieret gennem 
kirkeskatten. Enkelte ar-

rangementer kan desuden 
støttes af eksterne midler. 
Amager Øst Lokaludvalg 
har i år støttet en koncert 
med Sys Bjerre. Desuden 
blev anskaffelsen af kirkens 
flygel alene finansieret af 
eksterne fondsmidler. 

Der er hver søndag en tra-
ditionel gudstjeneste med 
efterfølgende kirkekaffe. 
Der er 8 spaghettigudstje-
nester, dvs. familiegudstje-
nester med efterfølgende 
spisning, og 8 meditative 
gudstjenester. Morgensang 
hver onsdag med andagt 
og efterfølgende snak over 
kaffe. Endelig er der hvert år 
i sommerperioden mindst 4 
pilgrimsvandringer. 

Derudover er der konfir-
mandundervisning, der bl.a. 
indeholder udflugter og del-
tagelse i konfirmandevent, 

Sorggrupper for voksne og 
babysalmesang.

I det kommende år vil vi 
også prøve med særlige 
gudstjenester og aktiviteter 
for mænd. Det er ofte meget 
sværere at komme i kontakt 
med mænd end kvinder.

De mange aktiviteter i Fi-
lips kan alene laves fordi vi 
har dygtige medarbejdere 
og frivillige. For nylig har vi 
ansat en sognemedhjælper, 
der især skal hjælpe i arbej-
det med tirsdagscafeen og 
konfirmanderne. Ved faste-
lavn, halloween og Lucia er 
det vores frivillige spejdere 
og FDF’ere, der er ansvarlige 
og står for det store arbejde.   

For enden af Højdevej knejser Filipskirken, den store hvidkalkede kirke. Kirken 
ligner en flot middelalderkirke, men er først bygget i 1924. I sognets første år 
var sognekirken en trækirke

December
1/12 kl. 10  
1. søndag i advent. Efter 
gudstjeneste med Lucia 
gløgg og æbleskiver.
1/12 kl. 16-17.30 
Dansekoncert med Anne-
Claire og Uffe Fløng
4/12 kl. 13-15 
Tirsdagscafé med skue-
spiller Birgitte Frigast, der 
fortæller om nisser gennem 
30 år
11/12 kl. 18.30-21 
Luciagudstjeneste med eft-
erfølgende julehygge i salen
20/12 kl. 18.00 
Julekoncert med Sund-
byøsterskoles Kor
24/12 kl. 13.00, 
14.30 og 16.00: 
Julegudstjenester
 
Januar 
1/1 kl. 16-17.30 
Nytårskoncert
17/1 kl. 19-22 
Aftenshøjskolen med hospi-
talspræst Julie Ragn Jensen, 
der holder foredraget ”Kend 
din religion. Hvad har Jesu 
lignelse med mig og mit liv 
at gøre”

ARRANGEMENTER 
I FILIPS I DEN 
KOMMENDE PERIODE :

Velkommen til advent 
og jul i Allehelgens 
Kirke og Sundkirken

AF SUZETTE EJDRUP - 
SOGNEPRÆST

December måned nærmer 
sig med hastige skridt, og 
adventstiden er over os. 
Adventstid er ventetid, og 
det er tid til at forberede os 
til julen. Vi skal være klar, 
så det lille barn, der blev 
født i stalden i Betlehem ju-
lenat for ca. 2000 år siden, 
også kan blive født i vores 
hjerter, og så julefreden 
skal sænke sig over vore 
hjem. Mange adventstradi-
tioner handler om at glæde 
sig og tælle ned til jul. Hver 
søndag i advent tænder vi 
et nyt lys i adventskransen. 
Det første lys bliver tændt 
søndag den 2. december.

2. december kl. 10 i Sund-
kirken fejrer vi 1. søndag i 
advent med festlig guds-
tjeneste og efterfølgende 
æbleskiver og gløgg og 
mulighed for at lave sin 
egen juledekoration
9. december – den 2. 
søndag i advent fejrer 
vi gudstjeneste i Alle-
helgens Kirke kl. 12.00 
samt Luciagudstjeneste 
i Sundkirken kl. 14.00. 
Efter gudstjenesten er der 
tombola og adventshygge 
med æbleskiver og gløgg. 
Tirsdag den 11. decem-
ber er der Gud, det er 
risengrødsgudstjene-
ste for børn! i Allehel-
gens Kirke kl. 17.30. 
Søndag den 16. december 
– 3. søndag i advent er der 

stemningsfuld højmesse i 
Sundkirken kl. 10.00 og kl. 
12.00 i Allehelgens Kirke.
Søndag den 23. de-
cember – den 4. søndag 
i advent har vi ”De ni 
læsninger”, en mu-
sikalsk gudstjeneste 
fyldt med traditioner. 
24. december kl. 12.00 
i Allehelgens Kirke. 
Præsternes julekrybbe-
spil. I Sundkirken er der 
festlig julegudstjeneste 
kl. 14.00 og i Allehel-
gens Kirke kl. 15.30. 
Juledag er der højmesse 
i Allehelgens Kirke kl. 
12.00 og 2. juledag er der 
højmesse i Sundkirken kl. 
10.00. Søndag den 30. de-
cember er der højmesse 
i Sundkirken kl. 10.00. 
Nytårsdag er der høj-
messe i Allehelgens 
Kirke kl. 16.00. Efter 
gudstjenesten byder 
vi på hotdogs, cham-
pagne og kransekage.  
Hver søndag, bortset 
fra den sidste søndag i 
måneden, er der højmesse 
i Sundkirken kl. 10.00 
og i Allehelgens Kirke kl. 
12.00. Efter gudstjene-
sten er der tid til kaffe og 
snak omkring bordet. 

På vores hjemmeside 
www.metrokirkerne.dk og 
på facebook Allehelgens 
og Sundkirken kan du læse 
meget mere om vores kir-
ker og de forskellige arran-
gementer.
Vel mødt! 

SIDSTE OMGANG på Amager
AF OLE PEDERSEN

Forestil dig, at du går ind på 
et værtshus, køber en øl og 
sætter dig ned. Alt er som 
det plejer, eller som man for-
venter. Der er snak, jukebok-
sen spiller og folk er glade. 
Men en enkelt ting er ander-
ledes. Nogle af værtshusets 
stamgæster, der sidder over 
for dig og oppe i baren, er 
skuespillere. Værtshuset er 
den næste time en teatersal. 
Baren er en scene. 

'Sidste Omgang' er en tea-
terforestilling om udvalgte 
skæbners livshistorier base-
ret på deres rigtige fortæl-
linger. Personerne i forestil-
lingen fortæller historien 
om det sidste åndehul for 
mennesker, der ikke har an-
dre steder at gå hen. Hvor 
øllet altid er koldt, hyggen 

er i højsædet og ikke bliver 
glemt!

'Sidste Omgang' er fire 
site-specifikke og lokalfor-
ankrede teaterforestillinger, 
som finder sted i fortællin-
gens egne autentiske ram-
mer – værtshuset.

Forestillingen spiller på 
Amager på det historiske 
værtshus Jaguaren på Holm-
bladsgade mellem den 4-19. 
December. 

Forestillingen er støttet af: 
Amager Øst Lokaludvalg 
- Beckett-Fonden, Spar 
Nord Fonden, Københavns 
Scenekunstudvalg, Nørre-
bro Lokaludvalg, Østerbro 
Lokaludvalg og Vester-
bro Lokaludvalg, se mere 
på: www.facebook.com/
events/549530152162740/

Køb billet på  
Teaterbilletter.dk:
www.teaterbilletter.dk/fores-
tillinger/sidste-omgang/
Billetpris 135 kr. 
Rabatter til unge og studer-
ende 
Spillested og datoer:
Jaguaren - Holmbladsgade 12
4. december kl. 20.00 
5. december kl. 20.00 
11. december kl. 20.00 
12. december kl. 20.00 
18. december kl. 20.00 
19. december kl. 20.00 

Medvirkende: 
Jonas Preben Jørgensen, 
Rasmus Hougaard, Vanessa 
Nerea Moliné Petterson, 
Rasmus Rhode
Guest Star: Emma Birkø
Konsulent: Allan Mylius 
Thomsen
Instruktør: Jonas Preben 
Jørgensen
Dramatiker, forfatter: Jonas 
Preben Jørgensen & Mads 
Emil Duelund Hansen
Producent: Supertanker
Arrangør: Supertanker
Foto: Nicolai Levin

FAKTA:
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Ø-Helse kåret  
som årets 
helsekostbutik 2018
AF OLE PEDERSEN

Ø-helse er af sine leve-
randører gennem Helsam 
blevet kåret til Årets hel-
sekostbutik 2018 (i hele 
Danmark).  Ø-helse slog 
første gang dørene op d. 
10. oktober 2015. Indeha-
verne Mona og Lone har 
kendt hinanden siden de 

var børn og er begge op-
vokset på Amager. Sam-
men med deres ansatte 
lægger de stor vægt på at 
give kunderne en god vej-
ledning samt service. De 
ansatte har uddannelse og 
stor viden indenfor den al-
ternative verden. Indeha-
ver af butikken Mona Isa-
bel Andersen siger: “det 
er vi meget stolte over. 
Butikken er jo kun 3 år, så 
det er helt fantastisk, at vi 
allerede har fået den titel”.  

På diplomet står der: ”2 
fantastiske og søde inde-
havere. Mona og Lone er 
begge super dygtige og 
meget imødekommende. 
De er altid åbne for nyhe-
der, meget innovative og 
har virkelig interesse i at 
sælge helse i god kvalitet.”

ØKOLOGI, 
BÆREDYGTIGHED, 
GENBRUG OG ET 
GODT MILJØ 
Bag konceptet Ø-helse står 
Lone Jensen og Mona Isabel 
Andersen. De to Amager-
piger har kendt hinanden i 
snart halvtreds år, og deres 
engagement udspringer af, 
at de selv har oplevet, hvor 
meget en sund og naturlig 
livsstil betyder for deres 
livskvalitet. De har begge 
taget helsevejlederuddan-
nelsen og med den bag-
grund og deres holdning 
til økologi, bæredygtighed, 
genbrug og et godt miljø, 
håber de, at kunne hjælpe 
og inspirere andre til at få 
dejlig oplevelse, når der 
handles i butikken med en 
nærværende og person-
lig rådgivning, som de selv 
værdsætter. 

Ø-helse har et stort ud-
valg indenfor økologiske 
varer, kosttilskud, hudpleje-
produkter og gaveideer og 
samarbejder med behand-
lere og afholder kundear-
rangementer. Ø-helse lig-
ger på Amagerbrogade 173

Mødrehjælpens 
juleindsamling til sårbare 
familier er startet
Igen i år oplever Mødrehjælpen, at endnu flere økonomisk trængte 
børnefamilier søger julehjælp end forrige år. Organisationens årlige indsamling 
åbner mandag  12. november 2018

AF OLE PEDERSEN

“Jeg lider af angst og får 
behandling i psykiatrien for 
PTSD og en kraftig depres-
sion. Min økonomi er derfor 
noget rod, og jeg har opbyg-
get en forholdsvis stor gæld 
til private, til kreditorer og til 
det offentlige. Mine drenge 
og jeg har boet på krisecen-
ter siden marts måned, og vi 
har ingen familie tilbage, da 
min far døde sidste år. Jeg 
håber virkelig, I vil hjælpe, 
så mine drenge og jeg kan 
holde en anstændig jul.”   

Sådan skriver en enlig mor 
til to fra region Hovedstaden 
i sin ansøgning om julehjælp 
i år. Sidste år blev der i regi-
on Hovedstaden søgt om ju-
lehjælp til 4.097 børn i 2.238 
familier, og igen i år stiger 
antallet af forældre, som 
søger om hjælp hos Mød-
rehjælpen for at kunne give 
deres børn en god jul.

 ”Igen i år har vi fået re-
kordmange ansøgninger fra 
forældre, der ser frem mod 
julen, som en tid med afsavn 
og ikke med glæde. Det er 
familier, der har så presset 
en økonomi, at de ikke kan 
lægge til side til julen. Det 
er hjerteskærende at læse 
deres beretninger, for de øn-
sker alle at kunne give deres 
børn en god jul. Men for de 
familier, vi hører fra, bliver 
det meget vanskeligt uden 
hjælp,” siger Ninna Thom-
sen, der er direktør i Mødre-
hjælpen.

RÅDIGHEDSBELØB PÅ 
UNDER 2.000 KR. HVER 
MÅNED.
For at få julehjælp fra Mød-
rehjælpen, skal man have 
beregnet sin økonomi i Mød-
rehjælpens julesekretariat. 
Og de familier, som bliver 
godkendt til støtte fra Mød-
rehjælpen, været samtidig 

igennem en særligt bela-
stende begivenhed i det se-
neste år. Mere end 90 pct. af 
alle ansøgerne har et rådig-
hedsbeløb på under 2.000 
kr. hver måned.

Ud over den økonomiske 
hjælp til de mest trængte 

familier, tilbyder Mødre-
hjælpen alle ansøgere gratis 
rådgivning om sociale, øko-
nomiske og familiemæssige 
forhold i det nye år, så bør-
nefamilierne på længere sigt 
kan ændre deres situation til 
det bedre.

Sådan kan man støtte 
Mødrehjælpens juleindsam-
ling
 ❚ Sms JULEAFTEN til 1272 

og støt med 150 kr.
 ❚ Støt med et valgfrit beløb 

på MobilePay 30402
 ❚ Støt på www.

mødrehjælpen.dk/jul 
 

Det får man i julehjælp hos 
Mødrehjælpen
 ❚ 400 kroner til gave pr. 

barn
 ❚ 300 kroner til julemiddag, 

hvis der er 1 barn i familien
 ❚ 100 kroner ekstra for hvert 

barn, hvis der er flere end 1 
barn i familien

Kriterierne for at få julehjælp 
fra Mødrehjælpen findes på 
dette link.
Kontakt: For interview og 
flere oplysninger, kontakt 
Mødrehjælpens pressekon-
sulent Mathilde Torp Carlsen, 
tlf. 3145 4858.

FAKTA

Lucia i Kvarterhuset 
torsdag d. 13 dec 
kl.16.30

De søde børn fra Anjas 
musikskole går traditionen 
tro Lucia igennem Kvar-
terhuset, cafeen og bib-
lioteket, vi slutter på 1 sal i 
glassalen, hvor børnene vil 
synge et par julesange.

Kl. 17.45 vil der være 
koncert med de lidt større 
elever fra Anjas musik-
skole

Vi glæder os til at se jer, 
det er altid så smukt med 
lyset i mørket

Tre år med 
Trafiklegepladsen
Den midlertidige trafiklegeplads bliver snart ombygget til en permanent 
cykellegeplads, og derfor er tiden nu inde til at gøre status, sige tak og se fremad

AF IBEN LINDEMARK

Den midlertidige trafiklege-
plads blev etableret i for-
året 2016 på den forladte 
busvendeplads på hjørnet 
af Backersvej og Formo-
savej. Formålet med den 
midlertidige trafiklegeplads 
var at afprøve pladsens mu-
ligheder i samarbejde med 
beboerne i lokalområdet. 
Projektet har gennem hele 
forløbet været drevet af 
frivillige kræfter med lidt 
bistand fra sekretariatet i 
Amager Øst Lokaludvalg 
samt Teknik- og Miljøfor-
valtningen. 

Tidligt i processen gik en 
række borgere sammen om 
at danne foreningen ”Trafik-
legepladsens Venner”. For-
eningen har koordineret den 
løbende vedligeholdelse af 
pladsen og afholdt tre årlige 
arrangementer på pladsen 
bl.a. sommerfest, arbejds-
dage og høstfest. 

LEG OG LOPPEMARKED
I dagligdagen bruges plad-
sen primært af børn til leg, 
men også af unge skatere 
og af folk, der venter på 
bussen på en af pladsens 
bænke. Ligeledes afholder 
områdets beboere en del 
arrangementer på pladsen 

fx børnefødselsdage, lege-
grupper, fastelavnsfest og 
loppemarked. 

Mange beboere har i lø-
bet af perioden bidraget til 
at skabe liv og aktiviteter 
på pladsen ved at donere 
køretøjer, ramper og plan-
ter fra egen have. Pladsen 
er løbende blevet forbedret 
af brugerne, bl.a. med hegn 
ud mod Backersvej. Så selv 

om der har været tale om 
en midlertidig indretning af 
meget skrabet karakter, har 
det været en fornøjelse at se, 
at så mange børn og voksne 
har taget pladsen til sig og 
taget ansvar for at vedlige-
holde og udvikle den. 

TAK OG PÅ GENSYN
Trafiklegepladsens Venner 
har i slutningen af oktober 

tømt pladsen for det mid-
lertidige inventar, bortset 
fra skaterramperne, så den 
er klar til det kommende 
byggeri af den permanente 
cykellegeplads, som påbe-
gyndes primo 2019. Vi siger 
derfor tak for nu til alle jer, 
der har bidraget til pladsen 
gennem årene, og på gensyn 
til indvielsen af Cykellege-
pladsen til sommer.
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Kultur, kreativitet og 
kvalitetstid i børnehøjde  

AF LUNA ISABELLA

Hos os kan børn og unge gå 
til sæsonplanlagte hold i alt 
fra dans og teater til billed-
kunst og tøjdesign. I sam-
arbejde med skoler og dag-
institutioner planlægger vi 
værkstedsforløb og aktivite-
ter med hensyntagen til læ-
ringsplaner og læringsmål. 
Vi har også aktiviteter og 
workshops for hele familien, 
hvor børn og deres voksne 
kan være kreative eller gå 
på opdagelse i børnenes helt 
eget kulturhus.     

I vores skæve hus på 
Amager kan man fortabe sig 
til fantasien og gå på opda-
gelse i alskens afkroge. Hu-
set er indrettet med sjove, 
spændende og hemmelige 
rum, som på hver deres 
måde lægger op til læring, 
leg og fordybelse. I kan for 
eksempel finde ro og hygge 
i det røde rum, hvor I kan 
udvælge en bog fra reolen 
og læne jer tilbage i det blø-
de møblement, eller I kan 
udfordre jeres motoriske 
evner på husets indendørs 
klatrevægge. 

I vores kulturhus tror vi på, 
at børn lærer bedst gennem 
leg, og derfor gør vi en stor 
indsats for, at alle aktiviteter 
planlægges ud fra børnenes 
ønsker og behov. Børn og 
deres voksne er altid vel-
komne til at gøre brug af 
huset uden at være tilmeldt 
en konkret aktivitet, og vi 
opfordrer til, at I medbringer 
madpakker, som I kan nyde i 
fællesarealet på vores 1. sal.  

Den 1. december åbner vi 
for tilmeldinger til holdakti-
viteter i forårssæsonen for 
børn og unge, og I kan læse 
om de forskellige holdtil-
bud på vores hjemmeside 

www.bornekulturhusamar.
dk. Udover planlagte sæ-
sonhold og forløb for dag-
institutioner og skoler, af-
holder vi også workshops 
og arrangementer for hele 
familien. Vi efterstræber at 
planlægge familieaktivite-
ter ud fra årets skiftende 
sæsoner, så både strandlø-
ver, naturelskere og juleen-
tusiaster kan prøve kræfter 
med kunst i børnehøjde. 
Derfor er næste punkt på 
dagsordenen naturligvis 
den hellige højtid: Jul! 

Og I kan tro, vi glæder os.     

JULEHYGGE FOR HELE 
FAMILIEN 
De to første weekender i de-
cember slår vi dørene op for 
et væld af juleaktiviteter for 
hele familien. Vi får huset til 
at summe af hyggeligt sam-
vær, kreativ udfoldelse og ju-
lerier i lange baner. Kom og 

find jeres indre juleentusiast 
frem og prøv kræfter med 
fletning, foldning, rulning og 
meget meget mere. 

I weekenderne 1.-2. og 8.-
9. december har vi planlagt 
en masse hyggelige værk-
steder med plads til kreativ 
udfoldelse med julen som 
tema. Vi afholder blandt an-
det åbne værksteder, hvor 
nissekreationer, julehjerter 
og fantasifuld julekunst kan 
tage form. Vi kan allerede 
nu løfte sløret for nogle af 
de spændende aktiviteter, 
der vil foregå lørdag 1. de-
cember. Det danske band 
Svøbsk spiller julekoncert 
for børn, hvor de med forfø-
rende folkemusik vil fortryl-
le alle de glade deltagere. Vi 
kan også garantere et væld 
af hygge med kage-kunst 
og sukkerfantasier, hvor I får 
muligheden for at lave den 
perfekte værtindegave! Vi 

finder alle pyntelækkerierne 
frem og dekorerer de fine-
ste julekager. Hver deltager 
får udleveret et bestemt an-
tal kager, som I kan pynte, 
lige som I har lyst. Som krøl-
le på halen, eller sløjfe på 
posen - om man vil, pakker 
vi alle kagerne ind i cellofan, 
binder bånd om og laver til 
og fra-kort.

Alle dage i perioden 1. – 9. 
december kan I komme og 
blive en del af vores gave-
papirsstation. Ved stationen 
kan I fordybe jer i former, 
farver, prikker og stempler, 
og kreere jeres helt eget ga-
vepapir. 

I kan holde jer opdateret 
om de enkelte begivenhe-
der på vores hjemmeside 
eller Facebook @bornekul-
turhusamar. 
I finder os på Øresundsvej 
8B, 2300 København S. 

 I Børnekulturhus Ama’r kan man lade fantasien få frit løb, udfolde sine 
kreative evner eller lære at mestre en helt særlig kunst

Arrangementskalender for  
Kvarterhuset den kommende periode

Dato/tid Arrangement Titel/info

30/11 kl.20 Amagerbro Jazz Koncert: Jo-
nas Johansen 
Blanco y Negro

2/12 kl. 10.30 Genbrugs krea 
med Marie i 
børnebiblioteket

Værksted hvor 
i bygger ting 
af genbrug.

5/12 kl.19 Historieklub-
ben Amager

Oktober 43- 
Klezmerduo

6/12 kl. 19 Filmklubben 
Nicholson

Væbnet med 
ord og vinger

7/12 kl. 20 Amagerbro Jazz Koncert: Live 
Foyn Friis, Hess/
AC/Sommer

9/12 kl. 15 Amagerbro Jazz Søndagsmatiné: 
A Very Big Band

13/12 kl. 15-18 Lucia optog og 
julekort værksted

Lucia optog v. 
Anjas Musik skole. 
Vi laver julekort i 
børnebiblioteket.

14/12 kl. 20 Amagerbro Jazz Koncert: Mar-
tin Schack -Jazz 
på dansk

15/12 kl. 11 Genklange Klassisk mu-
sik for børn

16/12 kl.11 Morgenmad-
skoncerten

Klassisk musik og 
morgenkaffe

18/12 kl. 19 Klassisk akkor-
deon koncert

Les Masques 
de Neiges

10/1 kl.19 Filmklubben 
Nicholson

Håber bag hegnet

19/1 kl.11 Genklange Klassisk mu-
sik for børn

7/2 kl. 19 Filmklubben 
Nicholson

Shirley & Hilda -op-
rørske oldemødre

18/2 kl. 19 Historieklub-
ben Amager

Nazister Un-
der Elmene

Det sker hver uge  
i Kvarterhuset

Ugedag Tid Aktivitet

Mandag til 
torsdag

17-18.30 Lektiecafé; 
få hjælp med 
lektierne. 

Tirsdag til 
torsdag

14-16 It- café: få hjælp 
til simple it 
udfordringer.

Tirsdag 15-19 Plasticpose frit 
Amager: frivil-
lige mødes og 
syr stofposer

Onsdag 16.30-17.30 Advokathjælp 
– juridisk før-
stehjælp og 
vejledning

Onsdag 16-19  Strikkeklub -alle 
kan være med

Onsdag 16-18 KGU krea hold 
for 6-12-årige. 
Tilmelding er 
nødvendig.

Torsdag 17-21 Det kreative fæl-
lesskab: alverdens 
kreative sysler, 
alle er velkomne.

Fredag 10-12 Barselsformid-
dag: varierer 
mellem foredrag 
og åben legestue.

Mere info: 
www.kvarterhuset.dk 
Facebook.com/Kvarterhusetamagerbro
www.amagerbrojazz.dk
www.amagerklassisk.dk

Kvarterhuset

Historieklubben på Amager byder 
velkommen til ”Oktober 43” -  en musikalsk 
dokumentarfortælling med Klezmerduo
AF MORTEN VERNER 
HANSEN -BIBLIOTEKAR 
SUNDBY BIBLIOTEK

I oktober 2018 er det 75 år 
siden, at en af de største vel-
lykkede enkeltaktioner mod 
Nazitysklands jødeforfølgel-

ser fandt sted. På mindre 
end en måned blev mere end 
7000 jøder sejlet over Øre-
sund i fiskerbåde og andre 
småskibe – og bragt i sikker-
hed i Sverige.

Hundredvis af danskere 
blev i løbet af få dage dybt 

involveret i en redningsak-
tion, der stadig står som et 
enestående eksempel på 
civil modstand i Europa, og 
som betød, at mere end 98 
% af de danske jøder blev 
reddet. 

KLEZMERDUO HAR 
VUNDET EN FØRSTEPRIS 
PÅ VERDENSMUSIK-
FESTIVALEN
I en ramme af livsbekræf-
tende jødisk klezmermusik 
fortæller Klezmerduo histo-
rien om danske jøder, der 
må flygte over hals og hoved 
- og om nogle af de mange, 
der satte livet på spil for at 
hjælpe.

Klezmerduo består af Hen-
rik Bredholt (sopransax, dul-
cimer, tuba, vokal) og Ann-
Mai-Britt Fjord (harmonika, 
percussion, vokal). Begge er 
kendte som meget dygtige 

musikere og fremragende 
formidlere. De var blandt 
de første til at genoplive 
den livsbekræftende jødi-
ske festmusik i Danmark for 
mere end 25 år siden. Duoen 
spiller over 100 koncerter 
om året herhjemme og i ud-
landet, hvor de har optrådt i 
de fleste europæiske lande 
samt i Israel, USA, Argentina 
og på Cuba.  Klezmerduo 
har vundet en førstepris på 
Verdensmusikfestivalen, DK 
samt udgivet 4 CD`er, der 
har fået flere Folk Award no-
mineringer.

Onsdag d. 5.decem-
ber -2018, kl. 19.00
Sundby Bibliotek / Kvar-
terhuset, Jemtelands-
gade 3, 2300 KBH S
Billetter kan købes på 
www.kvarterhuset.dk.
Pris 50,-
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RETTELSER TIL 
ADRESSEBOGEN PÅ 

TLF. 23314332
ELLER  MAIL:

 info@aoelu.dk

13/12  Lokaludvalgsmøde
kl. 18.30 (18.30-19: borgernes tid)
  sted: se aølu.dk/lokaludvalgsmoeder

15/12  Genklange. Klassiske koncerter
kl. 11  for børn: “Finurlig sang og klaver”
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

16/12  Morgenmadskoncerten
kl. 11  Noël - fransk barok og julesang
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

31/12  Ansøgningsfrist til bydelspuljen
  (Behandles på LU-mødet i januar)

Januar Lokaludvalgsmøde-datoer i 2019
Februar se: aølu.dk/lokaludvalgsmoeder
kl. 18.30 (18.30-19: borgernes tid)
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

 Øvrige arrangementer i 
  Kvarterhuset:
  se oversigt inde i bladet 

 

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

  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

  

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: 
Louise Lind: 28 11 94 54
info@aoelu.dk
www.aølu.dk 

BIBLIOTEKSHUSET 
Rodosvej 4 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
Betjent åbningstid: ma, ti, on 13-18 
to, fr 13-16; lør 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/

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. - Ring og bestil 
tid hos koordinator Bodil Randklev.

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
(indgang via gården indtil 1/4-2018) 
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
Telefontid: ti, on, to 12-14
Mange kulturarrangementer samt 
mulighed for at leje lokaler 
til møder og fest.
mail@kvarterhuset.dk
www.kvarterhuset.dk

KØBENHAVNS BORGERSERVICE,  
SUNDBY
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, st.
Få ordnet dine ærinder med 
kommunen.
Ma-on 10-16; to 1-18; 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.

MILJØPUNKT AMAGER
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 58 10
Ma-to 9.30-16; fr 9.30-15
post@miljopunkt-amager.dk
www.miljopunkt-amager.dk

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, sø 11-16
www.nabocenter.dk
amager@nabocenter.dk

OMRÅDEFORNYELSEN SUNDBY
Projektchef: Nanna Sørensen - 21 79 
32 35
www.kk.dk/omraadefornyelsesundby
fd4g@tmf.kk.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

SUNDBY BIBLIOTEK
Jemtelandsgade 3 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
Betjent åbningstid: 
Ma-to 10-18; fre 10-16; lør 10-14
bibliotek@kff.kk.dk
www.bibliotek.kk.dk

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

VÆRESTEDET DRYS IND
Englandsvej 2 - 32 95 00 04
Kontakt: Ella Ramsdal Pedersen
Åbningstider: ma, ti, to 12-15
on, fr 18-21; lø 12-15; sø 14-21
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

TEATER ZeBU
Øresundsvej 4 - 38 77 38 77
www.zebu.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

KØBENHAVNS ÆLDRERÅD
Amager Østs repræsentanter:
Mona Silleman: moro1618@privat.dk
Svend Aage Sørensen: 
solbjerg@kabelmail.dk
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COMMUNITY AND  

ECOLOGY AT AMAGER 

11
NATURLEGEPLADSEN  

ER LANDET

3
KLIMALØSNING MED BI-BASSIN 

LANGS VED AMAGERBANEN
14

Lokale glæder sig til butik, daginstitution 

og cafe ved Femøren Station

Lokalplanen skal gøre det 

muligt at gøre de 4 slidte gule 

murstensbygninger nord for Femøren 

Station til et nyt bylivscentrum 

i kvarteret med et nyt hotel, 

ungdomsboliger, dagligvarebutik samt 

en daginstitution. Det hele bindes 

sammen af de grønne byrum imellem 

bygningerne samt ikke mindst en ny 

overbygning på de 4 eksisterende 

blokke i form af en tværgående 

gylden korridor i 4. sals højde. Ønske 

om sikker trafik, sikre skoleveje  og 

parkering var i fokus

AF SUSANNE 

PALUSZEWSKI-

HAU - AMAGER ØST 

LOKALUDVALGS 

SEKRETARIAT

Der er ikke meget byliv at 

skue på Hedegårdsvej ved 

Metrostationen denne for-

blæste septemberaften. Kun 

en ældre dame med en hund 

i snor er at se i den tiltagende 

skumring. Men i konference-

salen på hotel Park Inn, hvor 

kaffekopperne og de mør-

kegrå konferencestole står 

snorlige - parat til at mod-

tage gæster, er folk så småt 

begyndt at indfinde sig.En 

del deltagere er mødt op al-

lerede en halv time før mø-

det starter. Det ligger lidt i 

luften, at det her er et møde, 

man som beboer i området, 

nabo, haveforeningsentu-

siast eller virksomhedsejer 

ikke vil gå glip af. 

OMKRING 100 

BORGERE ER MØDT OP

Rasmus Steenberger fra 

Amager Øst Lokaludvalg åb-

ner mødet ved kort at ridse 

op, hvorledes lokaludvalget 

i lang tid har haft fokus på 

udviklingen af området i et 

mere helhedsbaseret per-

spektiv end den nye lokal-

plan lægger op til, og det 

er godt at se, at næsten 100 

borgere har fundet tid til at 

lægge vejen forbi borger-

mødet på denne helt almin-

delige septemberaften.

“Hvad med luftforurenin-

gen fra al den trafik”, Råber 

en ældre borger nede fra 

bageste række. “Det kan en 

afgrænset lokalplan nok ikke 

gøre det store ved”, lyder 

svaret. Til gengæld lægger 

lokalplanen op til nye grønne 

byrum mellem bygningerne, 

en begrænset mængde nye 

parkeringspladser samt en 

ny cykelsti på Jorisvej, der 

skal være første etape af en 

ny grøn cykelforbindelse ind 

mod centrum. 

Efterfølgende bliver der 

gået i dybden med lokal-

planforslaget på i alt 4 

workshopstationer. Det er 

engagerede, nysgerrige og 

ikke mindst kritiske røster, 

der er mødt op til dette bor-

germøde, så snakken går 

livligt ved alle 4 borde, mens 

repræsentanter fra lokal-

udvalget har travlt med at 

notere alle pointer ned. De 

skal indgå i lokaludvalgets 

samlede høringssvar til fo
r-

valtningen.

LANGTIDS-

PARKERINGER TIL STOR 

GENE FOR LOKALE 

BEBOERE

Amager Øst Lokaludvalg, 

hilser generelt forslaget vel-

komment, idet ungdomsbo-

liger, hotel, butik, café og 

daginstitution vil give liv til 

området. Lokaludvalget har 

dog en række forbehold, 

som også bakkes op af de 

fremmødte borgeres input. 

Området omkring Hede-

gaardsvej er voldsomt be-

lastet af langtidsparkering i 

området, da vejene omkring 

metrostationen bruges til 

gratis lufthavns- og pend-

lerparkering.  En ung mor fra 

Sumatravej fortæller, at der 

er er dage, hvor familien har 

svært ved at køre bilen ud af 

indkørslen, fordi de langtids-

parkerkerede biler holder så 

tæt hele vejen ned af gaden. 

Flere borgere ønsker sig en 

udvidelse af parkeringszo-

nen til området. 

Hedegaardsvej er den ene-

ste forbindelsesvej i bydelen 

på tværs af metrolinien og 

derfor meget trafikalt bela-

stet og utryg at færdes på for 

de bløde trafikanter. Der er et 

stærkt ønske om trafikregu-

lerende initiativer her. 

Både borgere og lokalud-

valg ser den nye lokalplan 

skabe yderligere trafik- og 

parkeringsproblemer i det i 

forvejen parkerings- og tra-

fikbelastede område.  Lokal-

udvalget opfordrer derfor til, 

at Teknik og Miljøforvaltnin-

gen går i dialog med grund-

ejerforeningerne og finder en 

samlet løsning for hele områ-

det omkring Femøren Station. 

ØNSKE OM SIKRE SKO-

LEVEJE

De 4 private skoler på Eng-

vej ønsker sig sikre skoleveje 

for de mange børn, der hver 

dag cykler til og fra skole 

her. De er også bekymrede 

ved udsigten til mere trafik 

og parkering. Selvom et par 

af skolerne ligger udenfor 

lokalplanens område, opfor-

drer Lokaludvalget til, at for-

valtningen lytter til skolernes 

ønske, og udarbejder en plan 

for krydsningsmuligheder 

og cykelstier for børnene. 

Derudover udtrykker bor-

gerne bekymring omkring 

materialevalg samt gener 

fra lys, støj fra natteliv samt 

indbliksgener fra den nye 

tværgående overbygnings-

korridor, som der med fordel 

kan tages højde for i den en-

delige lokalplan. 

Har man lyst til at læse 

lokaludvalgets samlede 

høringssvar kan det findes 

på www.aoelu.dk under 

fanebladet høringer.

PAGE ON ENGLISH

NYHEDER 

Amager samlede 
200.865 kr. ind til 
Røde Kors

AF STINE FALKENBERG 
KEHLER 

Søndag den 7. oktober 
samlede Røde Kors ind i 
hele landet, og på Amager 
blev der samlet 200.865 
kroner ind. På landsplan 
blev resultatet 16 mio. kr., 
mens det samlede resultat 
i Røde Kors Hovedstaden 
– der dækker København, 
Frederiksberg, Tårnby og 
Dragør kommuner – blev 
1,5 mio. kr.

 ”Jeg vil gerne sige 
mange tak til alle de men-
nesker, som samlede ind 
i vores bydel og til de 
mange, der gav et bi-
drag til den gode sag. Vi 
er glade for, at så mange 

vil være med til at sikre 
Røde Kors’ arbejde for at 
hjælpe mennesker i nød – 
både herhjemme og ude i 
verden,” siger Berit Som-
mer, som var frivillig mø-
destedsleder på et af de 
to mødesteder på Ama-
ger for Røde Kors Hoved-
staden.

I alt samlede omkring 
332 personer ind til Røde 
Kors på Amager.

 Hvis du ikke var hjemme, 
da indsamlerne kom forbi 
din dør, kan du stadig give 
et bidrag til Røde Kors. 

Skriv en SMS med 
teksten GIV150 til 1290 
og støt med 150 kr.

Har du et frivilligt julehjerte
Frivilligcenter Amager opfordrer til at 
skrue ekstra op for julestemningen og 
gøre juletiden sødere for mennesker, 
der ikke har mulighed for at holde 
en traditionel jul. Enten fordi de er 
hjemløse, enlige, ensomme eller ikke 
har råd til at holde jul

AF OLE PEDERSEN 

Som julefrivillig kan du være 
med til at skabe god stem-
ning, servere, lave mad, un-
derholde eller bare være til 
stede, så ingen skal føle sig 
alene. Til gengæld får du, 
som frivillig, godt selskab og 
en helt anderledes juleople-
velse.

Man har også mulighed 
for at tage sin mand, kone, 
søster, bror, datter, søn, ven 
eller veninde med og få en 
god oplevelse sammen. Sid-
ste år deltog flere end 30 
som julefrivillige forskellige 
steder på Amager og gjorde 
en stor forskel.

”Det gør, at vi har nogle 
mennesker, der kan blive sid-
dende og være selskabelige 
og hyggelige, holde hånd el-
ler synge julesange. Det gør 
noget ved den nærværsfø-
lelse og den samhørigheds-
følelse, der er sådan en af-
ten”, udtaler Mette Olsen, 
der er centerleder hos Peder 
Lykke Centret.

I år kan du blive frivillig på 
Kofoeds Skole, Ørestad Ple-
jecenter, Peder Lykke Cen-
tret og i Nathanaels Kirkes 
Sognegård. 

Få mere at vide på www.
frivilligcenteramager.dk el-
ler ring på tlf. 50 54 99 14.

Ledige pladser i 
kogræsserforening

Forestil dig, at du har gæster til middag og kan fortælle, at dagens ret er lavet 
på dine egne køer, som du selv har været med til at passe

AF KARL VOGT-NIELSEN, 
MEDLEM AF SUNDBY 
KOGRÆSSERFORENING

Det kan blive virkelighed nu, 
fordi vi efter 13 år nu for før-
ste gang annoncerer efter 
flere medlemmer i Sundby 
Kogræsserforening. Normalt 
får vi løbende nye medlem-
mer via mund til mund me-
toden. Nu vil vi gerne sprede 
rygtet i Sundby, hvor for-
eningen oprindelig startede.

Vi er en forening med 
knap 100 familier, som er 
fælles om at passe op til 20 
Hereford kvier på Kal-vebod 
Fælled tæt ved naturcentret 

og metrostationen på Vesta-
mager - fra maj til slagtnin-
gen i okto-ber.

Kvierne levet et frit liv med 
høj dyrevelfærd og indgår 
i naturplejen, hvor de er-
statter maskiner, som ellers 
skulle passe græsengene. 
Kvierne modtager dagligt 
besøg af medlemmerne, så 
de bliver meget nemme at 
omgås.

KOPASNING FOR 
DUMMIES
Hvad indebærer det at være 
med? Som medlem betaler 
du et depositum alt efter, om 
du bestiller en ottendedel, 

kvart eller halv kvie til fryse-
ren. Når du i november må-
ned får kødet udleveret af-
regnes prisen konkret efter 
det antal kilo du modtager. 
Du får en månedsvagt, hvor 
du skal ud og se til kvi-erne 
om alt er vel. Dvs. 6 gange 
årligt en tur på Vestamager. 
En god lejlighed til også at 
introducere naturen for bør-
nene. Vi afholder hvert år et 
lille kursus for nye medlem-
mer – kopasning for dum-
mies – så du er klar til dine 
vagter. Og måske hjælpe til 
også når dyrene kommer 
primo maj, og når de skal 
fanges ind i oktober.

Du skal altså melde dig, 
hvis du lægger vægt på dy-
revelfærd, naturpleje, godt 
kød og socialt samvær. Og 
kødet er samtidig af langt 
bedre kvalitet og mere mørt 
end kølediskens - synes vi. 
Slutprisen plejer at ligge på 
ca. 70 kr/kg – og det er så alt 
fra hakket kød til lækre ste-
ge. De senere år har vi også 
kunnet supplere med lam fra 
slagteriet.

Interesseret? Så klik ind 
på hjemmesiden www.
sundbyko.dk og læs 
meget mere om, hvor-
dan du bliver medlem.

Ama’røsten er en lokal-
avis der drives og skrives 
af frivillige. Af lokale, som 
gerne vil fortælle nyt om 
lokalpolitik, nybyggerier, 
kulturelle aktiviteter, ud-
fordringer og alskens an-
dre ultralokale nyheder. 
Relevante nyheder for os 
som bor i Amager Øst eller 
deromkring. Med støtte fra 
Amager Øst Lokaludvalg 
og frivillige kræfter kan re-
daktionen på Ama’røsten 
nu tilbyde en skrivework-
shop til de nuværende 
og fremtidige skribenter 
på bladet. Igennem et 4 
timers-minikursus i arti-
kelskrivning får skriben-
terne en række redskaber, 
feedback og idéer med 
sig hjem til skrivebordet. 
Og et styrket fællesskab 
mellem bladets frivillige 
skribenter, som kan støtte 
hinanden fremadrettet i 

skrivningens kunst. Under-
visere er Nicole Schmitt, 
som er medlem af Amager 
Øst Lokaludvalg og Maj-
ken Astrup, som sidder i 
Ama’røstens redaktion.

Skrivekurset finder sted 
torsdag den 17. januar 
kl. 17-21 i Kvarterhuset. 
Arrangementet er gratis 
og inkluderer en sandwich 
og drikkevarer. Tilmelding 
er først til mølle ved at 
sende en mail til info@
aoelu.dk inden den 5. 
januar. Begrund i tilmel-
dingen hvorfor du gerne 
vil deltage i kurset, hvad 
du tidligere har skrevet 
om i Ama’røsten eller 
hvad du gerne vil skrive 
om. Der skal indregnes 
forberedelse til kurset.

Skriver du til Ama’røsten eller kunne du 
godt tænke dig det? Så kom med til en 
skriveworkshop, som giver dig en række 
basale teknikker til artikelskrivning - så 
Ama’røsten kan flyde endnu mere over 
af vedkommende, velkomponerede og 
vittige historier.

UNDERVISNING  
I ARTIKEL- 
SKRIVNING


