
AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG 

I Amager Øst Lokaludvalg 
har vi behandlet den omfat-
tende plan og afgivet hø-
ringssvar til Miljøstyrelsen. 
Diskussionen gik blandt an-
det på, hvad det kommer til 
at betyde når mange lastbi-
ler dagligt kører forbi Mar-
gretheholm og fordeler sig 
på Kløvermarksvej, Raffina-
derivej, Amager Strandvej, 
Vermlandsgade og Christ-
mas Møllers Plads. De veje er 
i forvejen belastede og be-
boerne klager over stigende 
mængder tung trafik. 

Derfor har vi i Amager Øst 
Lokaludvalg foreslået en 
miljøvurdering af vilkårene, 
hvis jorden i stedet bliver 
transporteret ad vandve-
jen, det vil sige med pram 
fra udskibningshavne, for at 
undgå transport af jord gen-
nem beboelsesområder. Den 
metode er anvendt i London 
og andre byer. Vi ønsker der-
for at den kommende VVM-
undersøgelse afklarer trans-
port ad vandvejen fuldt ud. 

MIDLERTIDIG FLYTNING 
AF MARGRETHEHOLM 
HAVN
By og Havn foreslår også at 
flytte Margretheholm Havn 
(kendt som Lynettehavnen) 
midlertidigt ud til Prøveste-
nen Syd. En midlertidig flyt-
ning virker miljømæssigt og 
økonomisk problematisk, og 
derfor har vi bedt om at få 

det nøje miljøvurderet. Der 
kunne måske i stedet findes 
andre linjer på landsiden, 
som ikke kræver en flytning 
af havnen. For eksempel en 
bro, så sejlerne fra Margret-
heholm Havn stadig kan 
komme ud og ind. Ligele-
des har vi har foreslået kø-

restidsbegrænsninger på de 
lastbiler, der måtte komme. 

MANGE BORGERE OP 
AF STOLEN
Formandsskabet for Ama-
ger Øst Lokaludvalg deltog 
på et meget velbesøgt bor-
germøde hos By og Havn, 

hvor flere end 300 var mødt 
frem for at stille spørgs-
mål. Det er usædvanligt 
mange deltagere. Særligt 
sejlerne var bekymrede for 
den foreslåede indsejling 
for færger og lystbåde i én 
fælles rende mellem Lynet-
teholmen og Nordhavn. 
Derudover blev der luftet 
bekymring om påvirkning 
af havmiljø og strømfor-
hold, fordi øen rager et 
stykke ud i Øresund. Vand-
kvaliteten og herligheds-
værdien af Københavns 
indre havneområder blev 
også diskuteret, samt den 
miljømæssige påvirkning 
af en sluse og etablering 
af omfartsvej fra Nordhavn 

via Lynetteholmen, Refs-
haleøen og Kløverparken 
til enten Lufthavnen eller 
Sjællandsbroen. 

Sagen har fået stor op-
mærksomhed i medierne, og 
der har dannet sig en bor-
gergruppe "Bevar Margrete-
holm Havn". 

HVORFOR 
LYNETTEHOLMEN? 
Andre fremmødte bor-
gere spurgte til værdien af 
Lynetteholmen, om man 
kunne lave den ønskede 
kystsikring billigere. Hertil 
blev blandt andet svaret, at 
projektet dels skaber mu-
lighed for at deponere jord 
fra byggepladser i Køben-

havn, dels laver kystsikring 
af København mod stigende 
havniveauer, dels giver mu-
lighed for flere boliger til 
København. Samtidig giver 
projektets økonomi mulig-
hed for at etablere nye me-
trolinjer og en østlig ringvej. 
Hvordan projektets samlede 
økonomi hænger sammen 
er ikke afklaret, og vil sand-
synligvis blive behandlet 
politisk i midten af 2020, 
når der udkommer en række 
analyser af projektet. Lynet-
teholmen er ikke endeligt 
vedtaget, og kræver blandt 
andet en anlægslov ved-
taget i Folketinget, når de 
økonomiske og miljømæssi-
ge konsekvenser er klarlagt. 
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Miljøhøring af Lynetteholmen 
vigtig for Østamager 
By og Havn har fremlagt deres plan for kørsel 
af jord til og fra Lynetteholmen, den kommende 
ø nord for Refshaleøen. Forslaget viser, hvor 
lastbilerne med jord skal køre - fra 2023 og 
30 år frem. Det forslag skal nu VVM-vurderes 
(Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

      Margretheholm Havn (Lynettehavnen) foreslås midlertidig flyttet
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MØDEKALENDER OG 
  ANSØGNINGSFRISTER 
Lokaludvalgsmøde torsdag den 12. december 2019
- frist for ansøgning om puljemidler: 12. november 

Lokaludvalgsmøde torsdag den 30. januar 2020
- frist for ansøgning om puljemidler: 31. december

Lokaludvalgsmøde torsdag den 27. februar 2020
- frist for ansøgning om puljemidler: 27. januar

Lokaludvalgsmøde torsdag den 26. marts 2020
- frist for ansøgning om puljemidler: 26. februar

Lokaludvalgsmøde torsdag den 30. april 2020
- frist for ansøgning om puljemidler: 30. marts

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

Den første halve time kan du stille spørgsmål eller komme 
i dialog med lokaludvalget. Herefter holdes lokaludvalgs-
mødet, som alle interesserede er velkomne til at overvære. 

Dagsordener og referater kan findes på 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater 

Det har  
lokaludvalget  
støttet siden sidst

AF FRIDA JANS, 
PULJEMEDARBEJDER

Endnu en række projekter 
er sat i gang takket være 
økonomisk støtte fra lokal-
udvalgets bydelspulje. Lo-
kaludvalget uddeler hvert 
år 1.600.000 kr. til lokale 
projekter og aktiviteter, som 
kommer borgerne i bydelen 
til gode.

 ❚ 24 Hemmeligheder, 
60.000 kr. 
Julekalender-kunstpro-
jekt med Børnekulturhus 
Ama’r og Teater ZeBU.

 ❚ The Angels Sing, 10.000 kr.  

Julekoncert med Amager 
Klassisk.

 ❚ Markering af 30 års 
dagen for fornyet lege-
plads i Lergravsparken, 
2.000 kr. 
Lergravsparkens lege-
plads ønsker at fejre 
dagen med afrikansk 
tromme-, sang- og dan-
seworkshop samt fælles-
spisning.

 ❚ Livredningsmåtte til 
delebåden Flyvefisken, 
5.000 kr.  
Måtten anskaffes i forbin-
delse med livrednings- 
og sikkerhedskursus for 
skippere.

 ❚ Ytterlandet møder Mar-
tin Klapper, 2.000 kr. 
Koncert med 3 improvisa-
tionsmusikere i samspil 
med en videokunstner. 

 ❚ Minifilmfestival i Kvar-
terhuset, 6.000 kr. 
10 timers dokumentarfilm 
for henholdsvis børn, 
unge og voksne. Der vil 
være workshops om film 
for børn, hvordan man 
kan fjernleje film fra bib-
lioteket med mere.

 ❚ Børnekoncert med Si-
gurd Barrett, 15.000 kr. 
Koncerten i Filips Kirke 
skal fejre 450-året for 
udgivelsen af den første 

danske salmebog, og 
formidler de forskellige 
digteres bidrag på en 
børnevenlig måde.

Find de støttede arrange-
menter i kalenderen sidst i 
avisen.

Alle kan søge støtte til ak-
tiviteter som kommer bor-
gerne i Amager Øst bydel til 
gode. Vi støtter aktiviteter, 
der skaber dialog og net-
værk mellem borgerne i by-
delen. 

Læs om hvordan du søger 
på vores hjemmeside aoelu.
kk.dk/indhold/soeg-penge

Busserne har ændret ruter og tider
Det nye bynet trådte i kraft 13. 
oktober, efter Metrocityringen åbnede 
29. september. Metroen er en kæmpe 
gevinst for København, den er hurtig 
og kan konkurrere med bilerne i 
rejsetid. Men det er svært at forstå, 
hvorfor der nedlægges ruter, metroen 
ikke dækker. For nogle borgeres 
vedkommende betyder det en klar 
forringelse af busbetjeningen

AF SUSANNE MØLLER

I forbindelse med åbningen 
har man omlagt ganske man-
ge busruter, nogle steder er 
der længere imellem busser-
ne, og nogle ruter på tværs 
er helt nedlagt. Det er svært 
at forstå, hvorfor der skulle 
nedlægges ruter dér, hvor 
den nye Metro ikke dækker. 
Det gav Lokaludvalget ud-
tryk for i vores høringssvar 
i starten af 2018, men der er 
desværre ikke blevet lyttet. 
Vi gjorde opmærksom på, at 
for de borgere, der er gang-
besværede, ville der være 
tale om en klar forringelse af 
busbetjeningen. 

I en by med stadig flere 
biler og trængsel og en by 
med ambitiøse klimamål 
skulle man tro, at det gjaldt 
om at have et effektivt og 
dækkende kollektivt trans-
portsystem, som gjorde det 
attraktivt at vælge Metro og 
bus fremfor bil.

MANGE SKIFT OG 
LÆNGERE REJSETID
Det, der kendetegner om-
lægningen er, at mange får 
flere skift, og at der er læn-
gere intervaller mellem bus-
serne. For dem, der er raske 
til bens, betyder de mange 
skift længere rejsetid. For 
borgere, der har lav mobili-
tet, ældre og borgere med 
andre udfordringer, synes de 
mange skift uoverstigelige. 
Især forbindelserne mellem 
Sundparken og Peder Lykke 
Centret er blevet dårligere, 
og det  rammer hårdt. Det 
harmonerer ikke med inten-
tionerne i kommuneplanen 
om en tilgængelig by for alle.

Lokaludvalget er blevet 
kontaktet af Ældre Sagen, 
som længe har gjort op-
mærksom på udfordringerne.

MANGELFULD 
INFORMATION VED 
STOPPESTEDER
Informationerne ved stoppe-

stederne lader også meget 
tilbage at ønske. Der burde 
være rutekort og angivelser 
af, hvor man kan skifte til an-
dre linier.  Ligesom tidspla-
ner stadig mangler. Det er 

langtfra alle, der hurtigt kan 
slå op på deres smartphone 
og se afgangstider. For ikke 
at tale om information til tu-
risterne. Brugervenligheden 
synes ikke i højsædet.

HVAD KAN DER GØRES?
Det er i sidste ende en poli-
tisk beslutning, om der skal 
ændres noget i de nuværen-
de ruter. Måske kan mindre 
ændringer hjælpe noget, 

for eksempel på stræknin-
gen mellem Sundparken og 
Peder Lykke Centret. Lokal-
udvalget holder sit fokus på 
problematikken og agter at 
følge op først i det nye år.
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Det har  
lokaludvalget  
støttet siden sidst

100 dage som 
lokaludvalgsformand

AF SUSANNE MØLLER

Det er nu cirka 100 dage 
siden, jeg indtrådte som 
loka lu dva lgs fo rm a n d . 
Amager Øst er en dejlig, 
blandet bydel og der sker 
meget hos os. Lokaludval-
get vil gerne være en aktiv 
medspiller hos kommunen 
og ser som sin fornemste 
opgave at inddrage så 
mange borgere som mu-
ligt i de beslutninger, der 
skal træffes. Jeg har stor 
respekt for lokaludvalgs-
medlemmerne og vores 
suppleanter og borgerne 
i vores arbejdsgrupper, 
der lægger en engageret 
arbejdsindsats, uden dem 
gik det ikke. Og det er ikke 
småting, der er sket og 
gået igennem lokaludval-
get og arbejdsgrupper på 
de 100 dage.

AMAGER ØST BLEV 
IKKE GLEMT I BUDGET-
FORHANDLINGERNE 
Københavns Kommunes 
budget blev vedtaget i 
starten af oktober. Vi glæ-
der os over, at der kom 
penge til omklædnings-
rum til Sundby Boldklub 
og penge til planlægning 
af Ketchersportens Hus på 
Kløvermarken. Vi har en 
vision om, at hele Kløver-
marken bliver opgraderet 
til et idrætsmekka til gavn 
for de mange flere beboe-
re, der kommer til i de nye 
boliger, der bygges. Selv 
om dette var en god start, 
er der stadig brug for at 
holde fokus på Kløvermar-
kens idrætsanlæg. 

Der blev tillige sat pen-
ge af til sikker skolevej 
ved Skolen ved Sundet 
på Backersvej. Og der vil 
komme flere daginstituti-
onsgrupper.

SUNDHED I BYDELEN
Lokaludvalget satte fokus 
på sundhed og holdt en 
sundhedsfestival i sep-
tember. Når man er rask, 

er der mange problem-
stillinger at forholde sig 
til. Når man er syg, hand-
ler det om at få det bedre 
og blive rask. Vi vil gerne 
medvirke til sundhedsop-
lysning, så borgerne på et 
oplyst grundlag kan træffe 
deres valg. Det handler om 
at få flere gode leveår og 
hvem ønsker ikke det?

BYNET 19
Metrocityringen åbnede, 
hvilket er en stor gevinst 
for København. Men det 
betød samtidig en om-
lægning af vores buslinier. 
Lokaludvalgets forslag til 
ændringerne i høringsfa-
sen blev der ikke lyttet til. 
Vi var især bekymrede for 
forbindelserne på tværs, 
og nu vil vi følge, hvordan 
borgerne på Amager rea-
gerer på det nye bynet.

NORDØSTAMAGER, 
KOMMUNEPLAN OG 
LYNETTEHOLM
Hvordan skal Nord-
østamager udvikle sig? 
Det har vi et bud på i vores 
nyudviklede Visionsplan 
for Nordøstamager, som 
indgår i vores høringssvar 
til kommuneplanen. Og 
pludselig dukkede hørin-
gen fra Miljøstyrelsen om 
miljøkonsekvenser for Ly-
netteholmen op. Hvordan 
skal alt det jord transpor-
teres til Lynetteholmen, og 
hvordan påvirker det vores 
bydel? Disse udfordringer 
kommer til at være i fokus 
for vores arbejde de næste 
mange år. 

MILJØPUNKT AMAGER
Det lokale miljøarbejde 
vægtes højt og to-årspla-
nen for Miljøpunkt Amager 
2020-2021 er  nu blevet 
vedtaget.

Det var blot et udpluk af 
sager og begivenheder i 
de sidste 100 dage. Jeg 
glæder mig til det fortsat-
te arbejde.

Områdefornyelsen Sundby 
vender tilbage fra årsskiftet
Drømmen om et sammenhængende 
Sundby fra fælled til strand får nu nyt 
liv, når Områdefornyelsen Sundby er 
tilbage fra årsskiftet. Og når der igen 
er fuld damp under kedlerne, skal der 
arbejdes videre med udviklingspro-
jekter som nedbrydning af barrierer i 
Filipsparken, udvikling af Sundbyøster 
Plads, som et levende centrum i byde-
len, og etablering af nye rekreative op-
holdsmuligheder på Sundby Kirkegård

AF NANNA SØRENSEN

Alle disse projekter er skabt 
i tæt samarbejde mellem 
Områdefornyelse Sundby 
og lokale kræfter i regi af 
kvarterplanen ’Sundby for 
alle’. Teknik- og miljøborg-
mester Ninna Hedeager 
Olsen (Enhedslisten - EL) 
glæder sig til, at arbejdet 
kan begynde igen og udta-

ler:
“Områdefornyelsen Sund-

by er lykkedes med at enga-
gere en masse lokale men-
nesker, som ønsker at løfte 
Sundby og skabe en bedre 
bydel for alle. Nu har Områ-
defornyelsen været på et års 
ufrivillig pause, men jeg har 
et klart indtryk af, at både de 
mange frivillige og medar-
bejderne i områdefornyelsen 

absolut er både klare til og 
ivrige for at trække i arbejds-
tøjet igen. På den baggrund 
er jeg sikker på, at Sundby 
går en endnu lysere fremtid 
i møde, og derfor glæder jeg 
mig meget til, at indsatsen 
kan fortsætte, når nytåret er 
skudt ind.”

Ud over udvikling af fysi-
ske byrum i kvarteret er det 
målet at involvere de unge i 
udviklingen af bydelen gen-
nem projektet ‘Unge skaber 
byrum’ og støtte lokale so-
ciale og kulturelle aktiviteter, 
der binder bydelen sammen.

ANLÆGSLOFTET VAR 
SKURKEN
Områdefornyelsen blev sat 
i bero i 2019 på grund af an-
lægsloftet i Københavns 
Kommune. Anlægsloftet er 
besluttet af KL (Kommuner-
nes Landsforening) og re-
geringen og er afgørende 
for, hvor mange penge kom-
munen må bruge til byggeri, 
anlæg og renovering. I april 

blev det heldigvis politisk be-
sluttet, at Områdefornyelsen 
Sundby, efter at have været i 
bero i 2019, skal sættes i gang 
igen fra januar 2020. Derfor 
kan Områdefornyelsen Sund-
by vende tilbage fra årsskiftet 
og fortsætte det indledende 
arbejde, der blev sat i gang i 
2018.

For at fejre, at det gode 
udviklingsarbejde nu kan 
fortsætte, holder Område-
fornyelsen Sundby åbent hus 
for alle i kvarteret. Kig forbi 
til Sundby Nytårskur fredag 
17. januar fra kl. 15.00 -19.00 
i Områdefornyelsen Sundbys 
lokale sekretariat i Parma-
gade 45, 2300 København S.

 
Skulle du have lyst til 
at læse kvarterplanen 
eller engagere dig i en 
af de mange projektud-
viklingsgrupper, kan du 
læse mere om Område-
fornyelsen Sundbynpå 
hjemmesiden www.kk.dk/
omraadefornyelsesundby. 

Lokaludvalget ønsker  
en tryg bydel for alle
Tryghed var i fokus, da Københavns 
politi havde inviteret lokale 
samarbejdspartnere til dialog med 
borgere i lokalområdet ved Prags 
Boulevard

AF SUSANNE MØLLER

Solen skinnede, da vi mødtes 
i pavillonen på Prags Boule-
vard 43 ved passagen ons-
dag 30. oktober om efter-
middagen. Repræsentanter 
fra Boligselskaberne Vibo, 
Bovita og FSB, Socialfor-
valtningens gadeplansteam 
og Københavnerteam, Ama-
gerbro Helhedsplan, Sikker 
By, Kultur og Fritidsforvalt-
ningen og Støberigårdens 
bestyrelse mødte talrigt op 
til at tale med naboer og for-
bipasserende. Der var livlig 
aktivitet i pavillonen, hvor 
der blev budt på kaffe, kage, 
juice, sodavand og slik. Or-
ganisatorerne fik stor hjælp 
fra nogle store børn fra be-
boelsen til at rette an.

Dialogen med borgerne 
afslørede, at nogle borgere 
følte sig utrygge i området. 
Beboere udtalte, at selvom 
der kun er få, der laver bal-
lade, er det de få, der øde-
lægger det for de mange. 

DE LOKALE AKTØRER 
ER VIGTIGE
Det er vigtigt at fortsætte 
dialogen og at alle arbejder 
sammen for at undgå, at 
unge ender med en kriminel 
løbebane. Egentligt politi-
arbejde tager politiet sig af. 
Dog er dialogen med lokale 
aktører en vigtig del i indsat-
sen for at bygge bro, skabe 
gensidig forståelse hen 
over generationer og kultu-
rer og derved at forebygge 
kriminalitet. Bydelsmødre, 

fædregruppen, gadeplans-
medarbejdere, Sikker By-
medarbejdere og SSP (Sko-
le, Socialforvaltning, Politi) 
gør en stor indsats i områ-
det.

Tak til politiet for initiativet 
og tak for hyggelige snakke 

med beboerne. 
Amager Øst Lokaludvalgs 

socialarbejdsgruppe vil sna-
rest invitere lokale aktører 
for at støtte og sammen ska-
be initiativer, som fremmer 
tryghed i bydelen for vore 
borgere og lokalområdet.
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AF MAJA F. GULDAGER 
- PROJEKTLEDER, 
MILJØPUNKT AMAGER

Vidste du, at elektronik er 
den hurtigst voksende af-
faldskilde i verden? På ver-
densplan produceres cirka 
44,7 mio. ton e-affald hvert 
år. Danmark er et af de lande, 
der skaber allermest elek-
tronikskrot - i gennemsnit 
24,8 kg. per dansker hvert 
år, mens den gennemsnitlige 
verdensborger skaber 6,1 kg 
om året.  

Det er et stort problem, 
for elektronikaffald er en 
af de største klimasyndere 
blandt vores affald. Det 
skyldes, at klimaaftrykket 
for produktionen af elektro-
nik er stærkt ressourcekræ-
vende, og at genanvendel-
sesprocenten er meget lav. 
Det meste elektronikaffald, 
som vi sorterer på gen-
brugsstationerne, håndte-
res ved at blive knust i store 

kværne. Derefter kan visse 
materialer trækkes ud og 
genbruges, men store dele 
går tabt. Store dele af ver-
dens elektronikskrot ender 
desværre også på losse-
pladser i ulande, hvor mil-
jøet forurenes og fattige 
mennesker med få mulig-
heder udsættes for farlige 
arbejdsforhold. 

REPARATION KRÆVER 
EKSPERTISE
Nogle af de ressourcer, 
der bruges til at producere 
elektronik, er guld, sølv og 
kobber, og i mindre grad 
platin, palladium, coltan 
og neodymium. De sidst-
nævnte er blandt nogle af 
de kritiske ressourcer, som 
der er få af i verden, og 
som i fremtiden kan skabe 
geopolitiske problemer, 
hvis ikke vi bliver bedre til 
at genanvende de allerede 
indvundne metaller. Samti-
dig er vores forbrug af elek-
troniske apparater steget. 

Når elektronik går i styk-
ker, kræver reparation ofte 
ekspertise, som få almin-

delige mennesker besid-
der. Skal man betale for 
reparation professionelt 
kan det ofte ikke betale sig 
økonomisk, fordi mange 
apparater i dag er billige 
at købe fra nye. Dette er en 
vigtig årsag til den stigende 
mængde elektronikaffald: 
manglen på et økonomisk 
incitament til at genbruge 
og reparere. 

ELEKTRONIKVÆRKSTED 
PÅ AMAGER
Den gode nyhed er dog, at 
interessen for at blive bedre 
til at genanvende og repare-
re alligevel er blevet større. 
Antallet af de såkaldte Re-
pair Caféer rundt omkring 
i landet er stigende, og ét 
værksted med fokus på net-
op elektronik-reparationer 
holder til på Amager, nem-
lig Elektronikværkstedet. 
Værkstedet er startet og 
drevet af Miljøpunkt Ama-
ger, og her har frivillige med 
ekspertise det seneste halv-
andet år hjulpet borgere 
med at reparere deres stav-
blendere, højttalere, lamper, 

føntørrere, høretelefoner 
med mere med det formål at 
mindske både elektronikfor-
brug og -skrot. Næste gang 
værkstedet holder åbent er 
lørdag 7. december fra kl. 
11-13, og her vil der som altid 
være værktøj, vejledning og 
venlighed til rådighed. Følg 
med hos Elektronikværkste-
det på Facebook for kom-
mende workshops efter 7. 
december. Så bring budska-
bet om elektronikværkste-
det videre til din nabo – og 
har du en evne eller to, er du 
også altid velkommen til at 
give en hjælpende hånd. Duk 
op til det åbne værksted, el-
ler kontakt Miljøpunkt Ama-
ger på post@miljopunkt-
amager.dk. 

Elektronikværkstedet 
er støttet af Pelican Self 
Storage, som stiller lokaler 
til rådighed, samt midler 
fra Genanvendelsespuljen. 
Københavns Kommune, 
Tuborgfondet, Amager Øst 
Lokaludvalg og flere lokale 
aktører har på anden vis 
bidraget til projektet.

NYHEDER

Elektronikværkstedet lærer dig at 
reparere i kampen mod elektronikskrot
Elektronikskrot hober sig op på verdens lossepladser, samtidig med at ressourcerne, 
der skal bruges til at lave ny elektronik, bliver mere knappe. Elektronikværkstedet 
på Prags Boulevard 43 hjælper borgere med at reparere deres ødelagte elektronik i 
kampen mod e-affaldet

onsdag den 4/12
kl. 12-17
Indgang Holmbladsgade 120

p å  K o f o e d s  S k o l e
Deadline næste nr. er: fredag d. 21 februar 
bladet postomdeles den 11. marts. 

Deadline
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AF OLE PEDERSEN

Formanden for den nedsatte 
styregruppe for Ketcher-
sporten Hus, Kristian Boye 
Nielsen, udtaler:

”Det er efterhånden lang 
tid siden, at ABC (Amager 
Badminton Club) lukkede 
som følge af blandt andet 
en drastisk huslejestigning. 
Klubbens lukning efterlod 
et massivt hul i badmintons-
porten og foreningsidrætten 
på Amager. Det er derfor 
glædeligt, at vores fælles 
ønsker om at få forenings-
livet og badmintonsporten 
tilbage på Amagerbro er ble-

vet hørt af forligspartierne i 
forbindelse med budgettet 
for 2020. Vi ser nu frem til at 
trække i arbejdstøjet og til at 
indgå i en konstruktiv dialog 
med kommunen, således at 
vi sammen skaber et leve- og 
bæredygtig projekt for Ket-
chersportens Hus.”

ABC KLAR TIL AT BLIVE 
SAMLET IGEN
Henrik Knoll, tidligere besty-
relsesmedlem i den nu ned-
lagte Amager Badminton 
Club og medlem af styre-
gruppen for Ketsjersportens 
Hus, supplerer: ”Vi ønsker at 
skabe en ny klub, der på lige 
fod med hvad ABC gjorde, 
skaber rammer, som tiltræk-
ker mange børn og unge 
fra nærområdet. I de sidste 
år af ABCs levetid indgik vi 
i et større samarbejde om-
kring Ketchersportens Hus 
i et forsøg på at overleve, 
og derfor kan udsigten til 
den kommende planlæg-
ning knyttes direkte til den 
histori-ske badmintonklub, 
som ABC var. Jeg vil gerne 
understrege, at vi er klar til 
at samles igen, så der side-
løbende med et kommende 
anlægsarbejde sker en si-
deløbende foreningsdan-
nelse, så vi kan skabe en ny, 

fantastisk badmintonklub 
for børn, unge og gamle på 
Amagerbro, Christianshavn 
og fra de nye store bolig-
kvarterer.”

STORE VISIONER FOR 
DET NYE HUS
Formand for styregruppen, 
Kristian Boye Nielsen, af-
slutter:

”Styregruppen forventer, 
at hele planlægningspro-
cessen kommer til at tage 
cirka et års tid. Styregrup-
pen, eksterne eksperter og 

kommunen skal sammen 
gennemtænke alle mulige 
scenarier for Ketcherspor-
tens Hus. Vi skal sammen 
finde den bedste løsning 
på vores behov og ønsker. 
Den store vision er at tilføre 
den eksisterende tennis- og 
squashklub nogle nye pa-
delbaner, samt bygge nogle 
større badminton- og bord-
tennisfaciliteter, således at 
vi får samlet de store ket-
chersportsgrene på samme 
matrikel. På den måde skal 
synergi, samarbejde og 
stordrift gå op i en højere 
enhed”.

Yderligere informa-
tioner kan fås hos:
Formand for styregrup-
pen for Ketchersporten 
Hus, Kristian Boye Niel-
sen, tlf.: 2176 5161.
Tidligere bestyrelsesmed-
lem i ABC og medlem af 
styregruppen for Ket-
chersportens Hus, Henrik 
Knoll, tlf.: 2511 7274.
Idrætspolitisk konsulent 
i DGI Storkøbenhavn, 
Kasper Lund Kirkega-
ard, tlf.: 2974 4982.
(Kilde: link til budget-
aftalen: Kbhbudget-
aftale_2020.pdf.)

NYHEDER

Nyt boligområde på vej i det nordøstlige Amager 
Det gamle industriområde mellem Prags Boulevard, Amager Strandvej og Ved Amagerbanen går nye tider i møde. 
Grundejerne ønsker at bygge boliger, serviceerhverv og daginstitutioner

AF SUSANNE 
PALUSZEWSKI-
HAU, AMAGER ØST 
LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøudvalg har i 
starten af oktober godkendt, 
at udviklingen af området 
Ved Amagerbanen Nord kan 
sættes i gang.  For at kunne 
ombygge det eksisterende 
industriområde til et område 
med boliger og serviceer-
hverv, skal der udarbejdes 
en lokalplan og en ændring 
af den gældende kommune-
plan, da området i dag er ud-
lagt til industriområde.

Grundejeren ønsker at 
skabe et grønt, tæt og blan-
det bykvarter med få biler 
inde i området. Området vil 
blive åbnet, og der vil blive 
skabt forbindelser til de 
omkringliggende områder. 
Bygningerne i området får 
en højde på op til 24 meter. 
Op til 80% af etagearealet 
kan være boliger, heraf 25% 
almene boliger. 

DEN RØDE 
INDUSTRIBYGNING 
FORESLÅS BEVARET
Mod Prags Boulevard og 
Amager Strandvej place-
res karrébebyggelser med 
grønne gårde, og centralt i 
området vil der blive bygget 
flere daginstitutioner. Lokal-
planforslaget vil sikre, at der 
i forbindelse med byrum-

mene etableres udadvendte 
funktioner i stueetagerne for 
at skabe liv i området.

INDDRAGELSE 
AF BORGERE OG 
LOKALUDVALG I 
PROCESSEN
I foråret 2018 havde lokal-
udvalget startredegørelsen i 
intern høring og holdt i den 
forbindelse et borgermøde, 
hvor borgerne kom med 
gode input til blandt andet 
trafik og begrønning – inputs 
som nu er blevet indarbejdet 
i den færdige startredegø-
relse.

På baggrund af den hel-
hedsanalyse af Nordøstama-
ger, som Amager Øst Lokal-
udvalg fik lavet i 2016, er den 
røde industribygning med 
skorstenen ved indgangen til 
området, Ved Amagerbanen 
1, foreslået som bevarings-
værdig. 

PLADSER SKAL SKABE 
LIV I OMRÅDET
Lokalplanområdet skal in-
deholde en række byrum, 
hvoraf især en centralt pla-
ceret kvarterplads i forlæn-
gelse af Holmbladsgade kan 
blive en central og attraktiv 
plads for beboerne. Der ar-
bejdes desuden med forbin-
delser på tværs af området, 
der er med til at knytte om-
rådet sammen med kysten. 
I et grønt bælte langs Prags 
Boulevard er der 13 træer, 
der foreslås bevaret. Der-

udover er der forslag om at 
forlænge Holmbladsgades 
trærække ind i området samt 
at gårdrummene og byrum-
mene i størst muligt omfang 
bliver grønne. 

BESKEDEN 
SIKKERHEDSRISIKO
En rådgiver har på vegne 

af grundejerne udarbejdet 
en sikkerhedsvurdering på 
grund af nærheden til Prø-
vestenen. I forbindelse med 
en eksplosion vil der under 
værst tænkelige forhold 
kunne genereres en trykpå-
virkning på 20 mbar ved lo-
kalplanområdet. Her vil der 
være mulighed for, at vin-

duer kan knuses. Sandsyn-
ligheden for konsekvenser i 
området er så beskeden, at 
der kan bygges boliger og 
daginstitutioner i området. 
Vinduespartier, som ven-
der mod Prøvestenen, skal 
dog udføres i glas, der kan 
modstå trykstigningen. Ho-
vedstadens Beredskab, Kø-

benhavns Politi og Arbejds-
tilsynet er blevet forelagt 
vurderingen og er enige 
heri.

Kommunen forventer at 
sende udkastet til ny lokal-
plan for området i høring 
sommeren 2020.

Det samlede materiale kan 
findes på kk.dk/dagsor-
dener-og-referater under 
Teknik og Miljøforvaltnin-
gens referat fra 7. oktober.

En lokalplan gennemløber 
i Københavns Kommune 4 
faser: Afklaring, startrede-
gørelse, lokalplanforslag og 
færdig lokalplan

 ❚ I afklaringsfasen vurderes, 
om der skal laves en 
lokalplan, og der indgås 
en samarbejdsaftale med 
bygherren.

 ❚ Startredegørelsen skitser-
er de overordnede ram-
mer for projektet. Star-
tredegørelsen forelægges 
Teknik- og Miljøudvalget, 
som tager stilling til, om 
der kan sættes gang i 
lokalplanarbejdet.

 ❚ Lokalplanforslaget er 
en plan med bindende 
bestemmelser, der bl.a. 
angiver, hvordan området 
må anvendes, hvor der må 
placeres veje, bygninger 
og friarealer, og hvilke 
materialer bygherre skal 
arbejde med.

FAKTA

      Den røde industribygning med skorstenen ved indgangen til området foreslås udpeget som 
bevaringsværdig. Foto: Amager Øst Lokaludvalg

Styregruppen for “Ketchersportens Hus” er nu 
klar til at trække i arbejdstøjet
I budgetforliget 
for 2002 blev der 
afsat 1,6 mio. kr. 
til projektering og 
planlægning af 
Ketchersportens 
Hus. Styregruppen 
glæder sig over 
forliget og ser 
frem til den videre 
proces

       Foto: Bo Nymann
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Idéerne spirer på pladsen 
ved Holmbladsgade/ 
Bremensgade
De fleste amagerkanere kender pladsen ved Fakta på 
Holmbladsgade, men alligevel har den længe været et 
lidt gennemsust sted, hvor cyklerne stryger igennem 
og kun de allermest standhaftige sætter sig ned på 
pladsens runde, kolde granitruller. Nye byrumsmøbler 
skal gøre pladsen mere menneskevenlig, og dette 
bliver fejret, når foråret indtræder

AF MAJA MØLLER

Pladsen har faktisk ikke en-
gang et navn, men kaldes i 
folkemunde for ’Remoulade 
-pladsen’ – grundet de gule 
teglsten den er belagt med, 
eller for ’Kapsel Torv’, som 
hentyder til,  hvad den må-
ske mest har været brugt 
til. Men nu sker der noget 
nyt: der bliver nemlig eks-
perimenteret med nye ty-
per siddemøbler og flere 
planter.

GRØNT OG 
SIDDEVENLIGT 
Faktisk er pladsen dejlig ro-
lig, i hvert fald inde under 
de små træer længst mod 
Jenagade. Den er også ret 
solbeskinnet, fordi der ikke 
er høje skyggende bygnin-

ger mod vest. En gruppe 
af lokale aktører synes, at 
pladsen skal være mere imø-
dekommende og har i sam-
arbejde med Københavns 
Kommunes initiativ ’Del din 
by’ (#SharingCph) fået støt-
te og tilladelse til at afprøve 
forskellige midlertidige by-
rumsmøbler af. 

FORSØGSMØBLER
Sidste vinter blev der sat 
midlertidige plantekasser 
op, som blev udlånt af Mil-
jøpunkt Amager. Samtidig 
blev der afprøvet forskellige 
typer siddemøbler – nogle, 
der stod fast, og andre, der 
var flytbare, så man selv 
kunne bestemme, hvor på 
pladsen man ville sidde. I 
den næste omgang af eks-
perimenter, er der mere 

grønt på tegnebrættet og 
flere siddepladser (bænke), 
som bliver udført i Douglas 
gran. Der er allerede nu 
etableret 3 nye plantekas-
ser mellem granitrullerne, 
og til foråret kommer der 
flere plantebede under de 
små træer. Idéen er at gøre 
pladsen grønnere og at gøre 
det rart at sætte sig og må-
ske få sig en snak med andre 
beboere eller besøgende i 
området.

De midlertidige møbler 
har allerede medvirket til, at 
flere end normalt har brugt 
pladsen til en afslappende 
stund hen over sommeren. 
De er også med til at starte 
en god dialog om, hvordan 
pladsen kan gøres bedre, 
og det er håbet, at der i 
fremtiden kan laves nogle 

mere permanente løsnin-
ger, som støtter op om et 
grønt og socialt mødested 
på pladsen. 

FORÅRSFEST OG 
FEJRING
Når de nye møbler og plan-
tebede er på plads til for-
året, skal det fejres med en 
festlig dag på pladsen, hvor 
alle inviteres til at komme. 
Her er det planen at afholde 
en konkurrence om, hvad 
pladsen kan hedde, og at 
Kofoeds skoles mobile æble-
most-vogn ,’Moster æble’, 
kommer forbi. 

Hold øje med opslag på 
Miljøpunkt Amagers Face-
book-side og med opslag i 
den lille kaffebar Maxzoni, 
som ligger på pladsen.

Byudvikling med 
respekt for natur og 
erhverv

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR 
LOKALUDVALGET OG 
RASMUS STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND

Prøvestenen Syd er i spil 
som nyt erhvervsområde i 
udkastet til Kommuneplan 
2019. Men stedet har me-
get mere potentiale som 
et attraktivt rekreativt om-
råde, hvis man holder fast 
i den hidtidige vision. Om-
rådet skal åbnes op for de 
foreninger og aktører, der 
gerne vil bruge det. Lokal-
udvalget har derfor holdt 
møder med By og Havn for 
at fremskynde, at området 
bliver åbnet for offentlig-
heden. Det kan sagtens 
ske i sammenhæng med at 
etablere en lystbådehavn 
og et maritimt butiksmiljø 
på land.

HOLD FAST I 
DET LEVENDE 
ERHVERVSMILJØ
Kommuneplanen 2019 
foreslår også at erhvervs-
området ved Siljangade/
Uplandsgade /Prags Bou-
levard omdannes til blan-
det bolig og erhverv med 
mulighed for højere og 
tættere bebyggelse. Lo-
kaludvalget ønsker deri-
mod at bevare det som 
et område primært for 
de små erhvervsvirksom-
heder, håndværkere og 
iværksættere, som byen 
også har brug for. 

Derfor foreslår vi i ste-
det, at der åbnes for at 
bygge boliger i et mindre 

område på Kløverpar-
ken øst for Raffinaderivej, 
mellem de to kreative er-
hvervsområder. Her ser vi 
på sigt gerne en blandet 
bydel med fokus på bære-
dygtighed og byliv. Til en 
start gerne med mange 
ungdomsboliger og se-
niorboliger, som er den 
største mangelvare i vores 
bydel. Det kræver selvføl-
gelig en opgradering af 
Raffinaderivej med cykel-
sti og fortov. 

FORTÆTNING I 
VILLALAND OG TÆT 
TRAFIK 
Villaområderne skal be-
vares som byens grønne 
lunge og lokaludvalget er 
derfor imod, at kommu-
neplanen åbner for at øge 
bebyggelsesprocenten 
her. Det er især områderne 
omkring Kastrupvej, der er 
i spil. Der er risiko for øget 
nedrivning af eksisterende 
huse og opførelse af nye 
huse i størrelser, som ikke 
harmonerer med områ-
dets øvrige udtryk. 

Kommuneplanen fore-
slår derudover, at højst en 
tredjedel af transporten 
sker med bil. I lokaludval-
get er vi enige om, at vi skal 
have gode og dækkende 
kollektive trafikforbindel-
ser, cykelstier og sikre sko-
leveje. Også flere end vi har 
i dag. Udfordringen i vo-
res bydel er og bliver den 
tunge trafik til og fra byens 
byggepladser, ikke mindst 
kørsel med jord til en frem-
tidig Lynetteholm.

Hvordan skal København udvikle sig i 
årene fremover, skal der bygges overalt 
og hvordan kommer vi rundt? Det er 
spørgsmål, som kommuneplanen 2019 
forholder sig til, og som Amager Øst 
Lokaludvalg har drøftet indgående og 
givet høringssvar på
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AF LISE ARRE, 
MILJØPUNKT AMAGER

Hvis hele verden levede som 
os danskere, ville vi bruge 
ressourcer, der svarer til, 
hvad vi kan få fra 4,2 jord-
kloder. En stor del af forbru-
get ligger på et strukturelt 
niveau, men vores hverdags-
handlinger har også betyd-
ning. Det er den betydning, 
som miljøambassadørerne 
formidler til deres netværk 
og naboer. De er uddannede 
i emner som forbrug, gen-
anvendelse, upcycling, og 
hvorfor det giver mening at 
bruge vores drikkevand med 
omtanke. 

UDDANNET I AT 
SORTERE AFFALD TIL 
GENANVENDELSE
Med et stort forbrug følger 
også en stor mængde af-
fald. Mange af de ting vi 
smider ud i dag, kan bruges 
påny. Derfor har miljøam-
bassadørerne blandt andet 
besøgt værkstedsfælles-
skabet TinkerTank på Hør-
husvej,  hvor man bruger 
kasserede ting til at lave 
nye brugbare produkter af. 
Affaldssortering var også 
et af emnerne, miljøambas-
sadørerne beskæftigede sig 
med, og selv om man bliver 
uddannet i at sortere affald 
til genanvendelse, så kan 

det stadig give en grå hår 
på hovedet. Hvornår er pla-
stik for beskidt til at sortere? 
Hvor skal pizza-bakkkerne 
hen? Er man i tvivl, kan man 
bruge Københavns Kom-
munes digitale opslagsværk 
'Affalds-ABC'. 

MAN KAN LÅNE EN 
VANDSTYRKEMÅLER
Vi besøgte med miljøambas-
sadørerne forsyningsselska-
bet HOFOR og lærte om vo-
res grundvand, og hvordan 
vi passer på drikkevandet. 
Et godt tip er at bruge så 
lidt som muligt og at sætte 
vandspare-perlatorer på 
vandhaner og brusehoveder. 

Hos Miljøpunkt Amager kan 
man låne en vandstyrke-må-
ler og tjekke, om der kom-
mer mere vand ud af hanen, 
end det er nødvendigt. 

VIDEN ER NOGET, VI 
DELER
Den viden, som miljøambas-
sadørerne har fået, er ikke 
kun til dem. At være miljø-
ambassadør betyder, at man 
gør en indsats for at formidle 
sin viden videre og inspirere 
til, at vi skaber en god frem-
tid for hinanden. Det nye 
hold har allerede været flit-
tige og har på under tre uger 
talt med 120 andre om det, 
de har lært. De har talt med 

familien, vennerne, kollega-
erne, kunderne og helt frem-
mede - og det har allerede 
betydet ændringer For ek-
sempel hos de kunder, som 
er blevet opfordret til at gen-
bruge deres ting frem for at 
smide dem ud. For arbejds-
pladsen som blev opmærk-
som på, at toilettet løb, hvil-
ket kan koste mange penge 
på et år. Og for sønnen, der 
lige pludselig fik skåret sit 
bad ned fra halvanden time 
til 10 minutter. 

Overborgmester Frank 
Jensen og formand for bo-
ligforeningen 3B, Steffen 
Morild, deltog i festlighe-
derne ved diplomoverræk-

kelsen 4. november. De talte 
begge varmt for miljøam-
bassadørernes indsats og 
om, hvor vigtigt det er, at vi 
på alle niveauer passer på 
vores fælles arv. Det seneste 
hold er uddannet i et part-
nerskab mellem Miljøpunkt 
Amager, Partnerskabet - den 
boligsociale helhedsplan for 
Urbanplanen - og HOFOR. 
Kurset er støttet af Amager 
Vest Lokaludvalg og Ama-
ger Øst Lokaludvalg.

Skulle du være interesse-
ret i at gøre en fælles indsats 
i en boligforening, er du vel-
kommen til at kontakte mil-
jøcentret Miljøpunkt Amager 
eller en miljøambassadør. 

Selv miljø-
ambassadører 
får grå hår af 
affaldssortering
Vi danskere bruger mange ressourcer til at leve som vi gør 
– også i hjemmet. Heldigvis er der en modbevægelse i gang 
på Amager. Siden 2005 har 200 frivillige med 18 forskellige 
nationaliteter gennemført en længere miljøambassadørud-
dannelse om affald og vand og delt deres viden i lokalområ-
det. Mandag 4. november modtog de seneste 14 uddannede 
miljøambassadører deres diplom og rundede dermed 200 
miljøambassadører. Det blev fejret med lykønskninger fra 
overborgmester Frank Jensen

       Foto: Partnerskabet Urbanplanen
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Brug din brændeovn  
korrekt og reducer de 
sundhedsskadelige partikler
I Danmark er vi vilde med brændeovne. Og det gælder også på Amager. En bagside af hyggen og varmen er den høje 
partikeludledning, som brændeovnene er årsag til. Heldigvis er der flere ting, du kan gøre for at fjerne en stor del af de 
sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn

AF DORTE GRASTRUP-
HANSEN, CENTERLEDER 
FOR MILJØPUNKT AMAGER

På landsplan har cirka hvert 
tredje hjem en brændeovn 
og ifølge Skorstensfejerne 
i København, er der 15.000 
brændeovne i byen, hvoraf 
2.700 befinder sig på Ama-
ger. I København dækker 
brændeovne under 0,5 % af 
energiforbruget i byen, men 
brænderøg står for 30 % af 
partikeludledningen. Bræn-
deovne i København udle-
der, ifølge DCE – Nationalt 
Center for Miljø og Energi, 
lige så mange fine partikler i 
en fyringssæson, som al vej-
trafikken i København udle-
der på et helt år.

LUFTFORURENING OG 
SKADELIGE STOFFER I 
BRÆNDERØGEN
Forurening fra brændefy-
ring forårsager 550 dødsfald 
og 330.000 luftvejslidelser 
i Danmark hvert år ifølge 
DCE. Og brændefyringen 
giver skader på danskernes 
helbred for knap 6 mia. kr. 
årligt. Det skyldes, at røg 
fra brændefyring indeholder 
sundhedsskadelige stoffer, 
fordi forbrændingen ikke er 

fuldstændig. Herudover kan 
forurening fra brændefy-
ring også bidrage markant 
til lugtgener og forurening 
med ultrafine partikler i lo-
kalområder. 

Brænderøgen kan des-
uden give en signifikant in-
deklimaforurening. Det Øko-
logiske Råd har foretaget 
målinger i parcelhuse, og 
her blev der efter 3-4 timers 
fyring fundet koncentra-
tion af ultrafine partikler fra 
brænderøg i stuen på cirka 
30.000 partikler pr. cm3 
svarende til niveauet på en 
stærk trafikeret vej.

UDSKIFT DIN GAMLE 
BRÆNDEOVN, FÅ 
EN SKROTPRÆMIE 
OG HALVER 
FORURENINGEN
Ved at udskifte en ældre 
brændeovn til en ny kan par-
tikeludledningen mere end 
halveres. En gammel bræn-
deovn udleder i gennemsnit 
tre-fem gange så mange 
partikler som en brændeovn, 
der opfylder 2015-lovkravet 
til nye brændeovne. Du kan 
søge om en skrotpræmie på 
2.000 skattefrie kr. Læs mere 
på Miljøstyrelsens hjemme-
side www.fyr-den.nu. 

GOD FYRINGSTEKNIK 
- SÅDAN TÆNDER DU 
KORREKT OP
Forureningen fra både nye 
og gamle ovne afhænger 
også af, hvordan man tæn-
der op og fyrer i dem. Kor-
rekt optænding og fyring er 
vigtig for at undgå uønsket 
røgudvikling og partikelud-
ledning. Du kan fjerne en stor 
del af de sundhedsskade-
lige partikler i røgen fra din 
brændeovn i optændingsfa-
sen ved at tænde op i top-
pen. Læg to stykker brænde 
i bunden. Ovenpå stabler du 
pindebrændet i flere lag med 

luft imellem, og øverst et par 
tændblokke eller 4-5 sam-
menkrøllede avissider, og så 
tænder du foroven. Flam-
merne skal brænde oppefra 
og ned ligesom et stearinlys. 
Derudover er det vigtigt at 
du kun bruger rent og tørt 
træ og sørger for rigelig for-
brændingsluft i ovnen. 

HOLD ET HOME PARTY
Invitér dine naboer til Home 
Party med en skorstensfe-
jer for at få alt at vide om, 
hvordan du fyrer korrekt i 
din brændeovn og reduce-
rer eventuelle røgproblemer. 

Hvis I er mindst ti personer, 
kommer skorstensfejeren 
gratis på besøg. Et Home Par-
ty, hvor mange af nabolagets 
beboere deltager, kan være 
en god måde til at skabe en 
konstruktiv stemning omkring 
gode fyringsvaner, både med 
hensyn til kvalitet af brændsel 
og fyringsteknik. Skriv til lau-
get@skorstensfejeren.dk eller 
ring til 60162020 for mere in-
formation.

RØGGENER FRA 
NABOEN
Artiklen er blevet til på bag-
grund af Miljøpunkt Ama-

gers ’Orienterings- og de-
batmøde om brændeovne 
og luftforurening’ der blev 
holdt i oktober. Cirka halv-
delen af de fremmødte bor-
gere til debatmødet følte sig 
generet af naboens brænde-
ovnsrøg. I en sådan en grad, 
at de ikke kunne være i de-
res have eller lufte ud. I nogle 
tilfælde kan problemer med 
røg fra brændefyring klares 
med en dialog med naboen. 
Målet er at finde en løsning 
på røgproblematikken i en 
god tone, så du ikke behøver 
at have besvær med at star-
te en sag hos kommunen. 
Hvis det ikke lykkes at løse 
problemet med røggener fra 
din nabo med dialog, kan du 
klage til kommunen. Det er 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen i Københavns Kommu-
nen, der tager sig af klager 
over røg og lugt fra brænde-
ovne. Du kan finde en klage-
formular på kk.dk/støj. 

Arrangementet var støttet 
af Amager Øst Lokalud-
valg, Miljøstyrelsen og EU 
Life projektet Clean Heat.

Nyt fokus for butikkerne på Amager
Amagerbutikkerne har 
nu fundet en ny og aktiv 
bestyrelse, hvor alle de 
forskellige kompetencer vi hver 
især har, vil blive udnyttet. I den 
kommende tid sætter vi mere 
fokus på fællesskabet mellem 
butikkerne og mellem borgerne

AF RENÉ STEINVIG, 
FORMAND FOR 
AMAGERBUTIKKERNE

De næste 6 måneder, vil 
vi gå mere systematisk til 
værks med at fortælle, hvilke 
butikker på gaden der støt-
ter op om Julebelysning, 
salg af Juleskrabelodder og 
er medlem af foreningen.

Vi har i mange år været 
”de flinke” i klassen, men vi 
mener, at tiden er inde til at 
fortælle historien på Amager, 
om at det faktisk KUN er 140 
butikker, der støtter op, ud af 
næsten 400 mulige. 

Vi har på vores Facebook-
side Amagerbutikkerne lagt 
alle årets begivenheder ind, 
så alle butikker og borgere 
kan følge med. Vores web-
side www.amagerbutikkerne.

dk er også opdateret med, 
hvem der er med, og hvem 
der ikke er.

MÅSKE EUROPAS 
LÆNGSTE JULEOPTOG
Vores nyligt afholdte juleop-
tog slår igen rekorder med 
over 1250 medvirkende og 
100 forskellige køretøjer, he-
stevogne og så videre - og 
med en længde på over 1 km.

Vi er i fuld gang med at få 
“Guiness Book of Record” til 
se, hvor stort det egentligt 
er på verdensplan. Vi me-
ner helt sikkert, det er Dan-
marks længste og største - 
og mon ikke Europas også? 
Vi får se. 

God jul og godt nytår til jer 
alle. Og HUSK: støt butikker-
ne i dag, så har du dem også 
i morgen. 
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AF RASMUS 
STEENBERGER, MEDLEM 
AF ARBEJDSGRUPPEN 
FOR NORDØSTAMAGER

Lokaludvalget har længe 
arbejdet for at fastholde 
kvaliteterne i de gamle indu-
striområder. Det er ikke gået 
voldsomt godt, og områder-
ne langs Amager Strandvej 
og Strandlodsvej er omdan-
net til boliger bid for bid 
uden større hensyntagen til 
eksisterende funktioner og 
historiske og æstetiske kva-
liteter. 

I september vedtog Ama-
ger Øst Lokaludvalg en vi-

sionsplan for området. Her 
fortæller vi om lokalområ-
dets behov for en sammen-
hængende byudvikling med 
plads til forskellige boligfor-
mer, et levende erhvervsliv, 
bedre trafik- og fritidsmu-
ligheder samt liv mellem hu-
sene. 

Vi dykker ned i konkrete 
ønsker: Bevar den kreative 
zone omkring Siljangade, 
skab bæredygtig byudvik-
ling i Kløverparken, giv fri 
adgang langs kysten og of-
fentlig adgang til Prøveste-
nen Syd og opgrader idræt-
ten på Kløvermarken. Planen 
blev bragt i uddrag i det for-

rige nummer af Ama’Røsten 
og kan ses i sin helhed på 
aoelu.kk.dk.

LEVENDE VIDEOER DER 
VISER KVALITETERNE
Med afsæt i visionsplanen 
blev det klart for os, at vi 

må vise kvaliteterne ved de 
enkelte fokusområder bedre 
frem. At gøre områderne 
tydelige og nærværende, 
med ansigter på de folk, som 
ændringerne berører. Vi har 
derfor udarbejdet en serie 
af videoer, som dels fortæl-

ler lokaludvalgets ændrings-
ønsker til Kommuneplan 19, 
dels dykker ned i hvert om-
råde og lader beboere og 
brugere fortælle om områ-
dets kvaliteter og deres øn-
sker til fremtiden. I skrivende 
stund er den første video 

udkommet og set flere end 
15.000 gange. De øvrige vi-
deoer udgives i løbet af no-
vember og december på Lo-
kaludvalgets Facebook-side. 
Slå et smut forbi, og bliv klo-
gere på Nordøstamager.

ÅBENT HUS I 
ERHVERVSOMRÅDET
Eftersom vi tror på, at dy-
bere kendskab er nøglen til 
forståelse, har vi også ar-
rangeret et offentligt møde 
i Amager Snedkerhus 28. 
november. Vi ønsker at bor-
gere, politikere og erhvervs-
liv kommer i dialog med hin-
anden – med et bagtæppe af 
Kommuneplan 2019, Nord-
østamager-visionsplanen og 
de nye videoer. Vi ønsker at 
skabe bevægelse i en ellers 
meget oppefra-og-ned by-
udviklingsmetode, så vi kan 
fastholde de mange hånd-
værkere, iværksættere og 
kreative erhverv. Forhåbent-
lig starter der nu en dialog, 
som kan vare mange år frem 
og bidrage positivt til by-
udviklingen gennem bredt 
accepterede løsninger, der 
tilgodeser alle parter.

NYHEDER

Nyt om byhaven ved 
Pelican Self Storage

AF RASMUS 
STEENBERGER

Vi har skrevet med Peli-
can Self Storage, og deres 
“head of real estate”, Chri-
stoffer Terp Andersen som 
fortæller: ”Da vi byggede, 
var fokus på at få åbnet. 
Herefter skulle vi fortsæt-
te på den urbane have og 
begrønningen af facaden.” 

Christoffer fortæller, at 
projektet desværre blev 
forsinket på grund af 
mandefald, og fortsætter: 
”Vi er nu startet forfra og 
arbejder løbende på pro-
jektet. I disse uger er vi i 
gang med at få udarbejdet 
et skitseforslag nummer 2. 
Så snart det er modtaget 

og tilrettet, udbydes det 
til entreprenører for udfø-
relse.” 

Herefter vil der også ud-
komme en tidsplan og mere 
detaljerede tegninger.

Christoffer fortæller 
også, at det kan gå ret 
stærkt nu: ”Vi har alle god-
kendelser med videre i hus, 
hvorfor vi ’bare’ mangler 
selve byggedelen. Den 
rådgiver, jeg nu er i dialog 
med, skal også mødes med 
lokaludvalget og drøfte de-
res planer for begrønning 
af områderne.”

Efter planen skal sagen 
drøftes på arbejdsgrup-
pemødet i lokaludvalgets 
Miljø- & Klima- gruppe 
27.november. 

I forbindelse med etableringen af 
Pelican Self Storage på hjørnet af 
Prags Boulevard og Vermlandsgade 
var der planlagt en byhave ud til 
rundkørslen, og grønne planter på 
facaden. Men projektet har været sat i 
bero – og nu er man ved at være klar 
til at etablere

Flere buske og træer 
på vej til stranden
Det permanente brugerråd for Amager Strandpark holdt sit halvårlige møde i 
oktober, og her drøftede vi næste års forbedringer: 12 nye grupper af træer og 
buske langs Amager Strandvej og en genopretning af den lille sandstrand syd 
for Lagunebroen

AF RASMUS 
STEENBERGER, MEDLEM 
AF AMAGER STRAND 
PARKBRUGERRÅD

På mødet i foråret var der 
afstemning om de mange 
indkomne ønsker til forbed-
ring af stranden, og der var 
størst tilslutning til at gøre 
området mellem Øresunds-
vej og Italiensvej lidt mere 
varieret og levende med be-
plantning. Der var også stor 
opbakning til at genoprette 
den sti, der er styrtet sam-
men syd for Lagunebroen. 
Derudover var det også 
enighed om at bruge penge 
på midlertidige toiletter. 
Den løsning er dog sidenhen 
blevet overhalet af en aftale 
i budget 2020 om nye toi-
letter i byen, hvor Amager 
Strandpark bejler til at få 
det ene. Derfor går kommu-
nen nu videre med beplant-
ning og genopretning.

ET ÅR MED GOD 
DRIFT, MEN STADIG 
UDFORDRINGER
Brugerrådet diskuterede 
også sæsonen, der er gået. 
Der var stor ros til det nye 
sandflugtshegn langs Ama-
ger Strandvej fra Italiensvej 
og sydover. Hegnet er et 
resultat af sidste års udvik-
lingsmidler, og markerer 
starten på en stabilisering 
af strandsportsområdet, så 
der nu kan komme fokus på 
en fremadrettet udvikling 
til gavn for brugere og for-
eningslivet. 

Modsat mange tidligere år 
fyldte affaldssituationen ikke 
meget, hvilket må være et 
tegn på, at de nye affaldscon-
tainere virker efter hensigten. 

Der blev i stedet diskuteret 
behovet for at udvide sæso-
nen for de almindelige toi-
letter på strandstationerne, 
mere fokus på skødesløs cy-
kelparkering og bilparkering, 
tryghed/hærværk i den syd-
lige del samt adgangsveje.

OGSÅ NY LOKALPLAN 
PÅ VEJ
Vi blev også orienteret om, 
at der nu endelig kommer 
en lokalplan for strandpar-

ken, så der kan komme styr 
på byggemulighederne, 
særligt i den sydlige del 
langs Havkajakvej. Den nye 
lokalplan betyder at der ikke 
kan bygges yderligere midt 
på strandøen, og det var der 
stor tilfredshed med i bru-
gerrådet. I forbindelse med 
færdiggørelse af byggeriet 
langs Havkajakvej foregår 
der en proces, der skal få 
området til at fremstå smuk-
kere end det hidtidige byg-
gerod. Derudover sættes 
der gang i en proces for at 
udvælge de typer erhverv 
og andre funktioner, som 
skal have plads på stran-

dens sidste (og bedste) byg-
gefelter og skabe et levende 
og økonomisk bæredygtigt 
miljø, som kan holde åbent 
hele året. 

       Foto: Kresten Fjord

 ❚ Parkbrugerrådet blev 
nedsat i forbindelse med 
nedlæggelsen af Amager 
Strandpark I/S.

 ❚ Rådet består af 
repræsentanter for fore-
ninger, erhvervsdrivende, 
brugergrupper og naboer.

 ❚ Rådet har en ramme på 
cirka 400.000 kr. årligt til 
fysiske forbedringer.

FAKTA

Kom tættere på Nordøstamager
Amager øst lokaludvalg  har i 
anledning af Kommuneplan 2019 
opgraderet indsatsen for om muligt 
at redde de sidste stumper af 
erhverv i bydelen. Vi har udviklet 
en visionsplan, som kan inspirere til, 
hvordan og hvorfor vi skal bevare de 
gamle erhvervsområder
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Æbletræer langs 
Prags Boulevard
Torsdag 14. november afholdt Amager Øst Lokaludvalg 
i samarbejde med Miljøpunkt Amager og Kofoeds Skole 
et velbesøgt arrangement om at plante æbletræer langs 
Prags Boulevard

AF RIKKE LAURITSEN

Forældre med deres små 
børn, par uden børn, bedste-
forældre og en masse andre 
samledes på Øens Spisested 
for at snakke om æbletræer. 
Mange ønskede mere natur 
og biodiversitet i byen. De ville 
gerne handle i forhold til kli-
maforandringerne men også 
bare gerne have mere liv og 
grønt langs Prags Boulevard. 

Hanna Allesøe Hansen fra 
Habitats og Vild med Vilje 
holdt et meget inspirerende 
oplæg om, hvordan de har 
været med til at lave mere vild 
natur og grønne projekter. Det 
er faktisk ikke så svært. Skrab 
græsset af, flyt noget jord 
rundt, lad en træstamme lig-
ge, fordel nogle store og små 
sten, plant nogle gode danske 
blomster og lad det passe sig 
selv. Så bliver der plads til di-
versitet, liv og vildskab.

Det var utroligt dejligt at se 
så mange amagerkanere sam-
let, som alle ville fællesskabet 
og det grønne. Som havde 
masser af idéer, erfaringer og 
engagement.

Vi fordelte os i fire grupper, 
som nu arbejder videre med at 
få idéen til at blive til virkelig-
hed. Vi vil gerne skabe stærke 
lokale partnerskaber, få det 
praktiske på plads, finde finan-
siering og samarbejde med lo-
kale skoler og daginstitutioner.

Næste møde er fastsat til 
30. januar 2020. Vil være med 
til at plante æbletræer langs 
Prags Boulevard, så skriv til 
aoelu@kk.dk  

Glæd dig under alle om-
stændigheder til at følge med 
i arbejdet med at skabe et om-
råde, hvor æbletræer, krat og 
buske, suger CO2 ud af luften, 
giver frugt til æblemost - og 
plads til vilde bier, insekter og 
sommerfugle. Samtidig med, 
at vi mennesker får et åndehul 
med grønt, som ikke bare er 
sundt for øjnene, men faktisk 
også helende for både krop 
og sjæl.

Så er der lys på Øresundsstien
Netop som den mørke årstid er over os, er der kommet belysning på 
Øresundsstien, så det fremover bliver mere trygt at bruge den nordlige del af 
Amager Strandpark i døgnets mørke timer

AF OLE PEDERSEN

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen har opsat belysning på 
Øresundsstien, som starter 
ud for Øresundsvej og fø-
rer til Naturcenter Amager 
Strand, Den Blå Foreningsby 
og badeanstalten Helgoland. 
Målet er at skabe tryggere 
og bedre adgang til aktivi-
tetsområdet i den nordlige 
del af Amager Strandpark 

og forbedre mulighederne 
for helårsaktiviteter. Hidtil 
har der kun været belysning 
i den sydlige del af strand-
parken.

LYSET TÆNDER 
LØBENDE
Teknik- og miljøborgmester 
Ninna Hedeager Olsen (EL, 
Enhedslisten) glæder sig 
over belysningen:

“Den nye belysning vil 

give bedre mulighed for at 
bruge området året rundt, 
fordi belysningen skaber 
større tryghed i de mørke 
timer. Det vil gavne både 
børnefamilierne, de mange 
motionsløbere og dem, der 
sætter pris på en god gåtur 
i strandparken,” siger Ninna 
Hedeager Olsen.

Ud mod Amager Strand-
vej er der opsat lysma-
ster, men fordi området 

er fredet, består resten af 
belysningen af lave puller-
ter. Der er tale om i alt 35 
LED-belysningsarmaturer, 
som er sensorstyrede. Det 
betyder, at lyset tænder lø-
bende, når man færdes på 
stien, men at man også kan 
bevæge sig væk fra stien 
og opleve mørket, hvis der 
ikke er færdsel på stien. 
Der vil dog altid være en 
smule lys i lamperne i tæn-

dingstiden, så man kan se, 
at stien er belyst.

DER KOMMER OGSÅ LYS 
PÅ AMAGER STRAND 
STIEN
Da der er tale om ny tek-
nologi i Københavns Kom-
mune, er der afsat en test-
periode på et år, hvorefter 
belysningen vil blive evalu-
eret sammen med parkbru-
gerrådet.

Belysningen er finansieret 
af midler fra den såkaldte 
overførselssag 2016-2017. 
Der vil også blive opsat be-
lysning på Amager Strand 
Stien, som er den snoede 
betonsti på selve landtan-
gen. Det vil først ske i 2020 
eller 2021, da det er et af de 
projekter, der er udskudt på 
grund af regeringens an-
lægsloft.
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Forandringer på vej på Middelgrundsvej
I forbindelse med kommuneplan 
2019 er der lagt op til en 
daginstitution på den gamle 
Netto-grund på Middelgrundsvej. 
Samtidig er ejendommen på 
hjørnet af Middelgrundsvej og 
Amagerbrogade blevet rømmet - 
med henblik på mulig opførelse af 
ungdomsboliger

AF RASMUS STEENBERGER

I forslaget til kommuneplan 
2019 gives der mulighed 
for at bygge en daginsti-
tution der, hvor der før lå 
en Netto-butik på hjørnet 
af Strickersvej og Middel-
grundsvej. Der er generelt 
stigende behov for dagin-
stitutioner i byen, og der er 
de seneste år opført mange 
midlertidige institutioner, 
blandet andet på Siljanga-
de/Uplandsgade og Greis-
vej. De midlertidige pla-
ceringer skulle gerne blive 
afløst af permanente insti-
tutioner i de områder hvor 
behovet er størst, og her 
har Københavns Kommune 

udvalgt den gamle Netto-
bygning. 

UNGDOMSBOLIGER PÅ 
VEJ? 
Derudover er lokaludvalget 
blevet opmærksom på planer 
om at udvikle ungdomsboli-
ger på hjørnet af Amagerbro-
gade og Middelgrundsvej. 
Forslaget er udarbejdet af 
Mikkelsen Arkitekter, og in-
debærer at den eksisterende 
3-etagers bygning med til-
hørende baghuse rives ned. 
Bygningen har hidtil har hu-
set VVS-butikken ”Rasmus-
sen og Sønner” og den gamle 
Café Middelgrunden – men 
hele huset fremstår nu stort 
set rømmet.

Planerne er stadig i ”projek-
tering”, det vil sige ikke ende-
ligt godkendt. I tegningerne 
er der sat plads af til en ny 
”Café Middelgrunden” i stue-
etagen mod Amagerbrogade. 
Der er dog ikke andre tegn 
på at man i øvrigt vil arbejde 
med de kulturhistoriske spor, 
som ellers er særligt tydelige 
i den gamle bygning og dens 
originale gårdmiljø. Tværti-
mod lader det til, at ejendom-
men nu får lov at forfalde.

100.000 FLERE 
BORGERE I KØBENHAVN 
Projektet er et eksempel 
på, hvordan den gamle by 
langsomt forsvinder i takt 
med fortætningen af Køben-
havn. Vi er blevet 100.000 
flere borgere, og de politiske 
planer sigter mod 100.000 
flere i de kommende år. For-
tætningen kommer efter en 
længere årrække med by-
fornyelse i København, hvor 
man forsøgte at skabe mere 
lys og luft til indbyggerne. 
Nu går udviklingen en anden 
retning, med gradvis opfyld i 
karréerne. Det ser man flere 
steder på Amagerbrogade 
for tiden, hvor lave bygnin-
ger nedrives og omdannes 
til 5-etages ejendomme. 

Sikre skoleveje og nye omklædningsrum 
i kommunens budget for 2020 
Seks partier på Københavns Rådhus blev i starten af oktober enige om en budgetaftale for 2020. Her blev der afsat 
penge til flere af de projekter, lokaludvalget har arbejdet for at få gennemført i Amager Øst

AF NIELS FRISCH KJØL-
HOLT, LOKALUDVALGSSE-
KRETÆR

I Amager Øst bydel er der 
blandt andet fundet fi-
nansiering til at gennem-
føre forbedring af Back-
ersvej som sikker skolevej 
til Skolen ved Sundet. Det 

indebærer nye cykelstier, 
fartreducerende tiltag for 
biltrafikken og nye over-
gange. Der er afsat 27 mio. 
kr. til etableringen af første 
etape. Forbedring på Back-
ersvej har i længere tid væ-
ret et stort ønske for lokale 
beboere og Amager Øst 
Lokaludvalg.

GODE NYHEDER FOR 
SUNDBY BOLDKLUB
Budget 2020 rummede også 
en god nyhed for fodbold-
spillerne i Sundby Boldklub. 
Der er nemlig sat 6,7 mio. 
kr. af til at etablere nye om-
klædningsfaciliteter til klub-
ben. Klubben har oplevet en 
markant medlemsfremgang, 

ikke mindst af pigespillere, 
hvorfor bedre omklædnings-
faciliteter er nødvendigt for 
at imødekomme interessen. 

Herudover er der i bud-
gettet blandt andet også 
sat midler af til planlægning 
af Ketsjersportens Hus ved 
Kløvermarken (1,6 mio. kr.), 
renovering af handicap-

botilbuddet Horisonten ved 
Pallesvej (95,2 mio. kr.), gen-
opretning af vejinfrastruktur 
på Vermlandsgade, Kastrup-
vej og Kløvermarksvej (i alt 
knap cirka 119 mio. kr.).

KERNEVELFÆRD OG 
KLIMAINITIATIVER 
Med budget 2020 fandt par-

tierne, Socialdemokratiet, 
Enhedslisten, Alternativet, 
Radikale Venstre, SF og Ven-
stre midler til at understøtte 
social- og børneområdet 
samt til grønne tiltag, der 
skal understøtte ambitionen 
om, at København er CO2-
neutral i 2025. 

På socialområdet sker 
der blandt andet en tilba-
gerulning af planlagte be-
sparelser for handicapom-
rådet på 15 mio. kr. om året 
de næste 4 år. Derudover 
er der afsat knap 87 mio. 
kr. til håndtering af under-
retninger om børn og 25 
mio. kr. om året de næste 
fire år til at forebygge an-
bringelse af børn uden for 
hjemmet. 

STIGENDE ELEVANTAL I 
SKOLERNE
Børneområdet tilføres flere 
midler til at håndtere stigen-
de elevtal i folkeskolen og 51 
mio. kr. hvert år de næste 4 
år til at sikre bedre norme-
ringer i byens vuggestuer og 
tilbagerulle planlagte bespa-
relser. 

Klimaindsatsen prioriteres 
ved blandt andet at gøre ti-
meparkering gratis for el-
biler, mens prisen for par-
kering for biler, der kører på 
fossilt brændstof, sættes op. 
Der gives også 100 mio. kr. 
til en ny cykelpakke, der skal 
gøre det endnu nemmere at 
komme rundt i byen på de 
tohjulede.       Cykelbane på Backersvej Foto: Københavns Kommune
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Dejlige 
Amager

AF OLE PEDERSEN

Urbane miljøer, Amager 
Strand, Ørestad by night, 
det rå og upolerede, det 
bløde og raffinerede, me-
troens dunkende puls, ca-
féens lokkende tilbud, sol-
opgangen ud over Øresund, 
det tidlige morgen- bad på 
Helgoland eller Kastrup Sø-
bad, broen over Øresund, 
de legende mennesker.

JO, VIST ER AMAGER 
EN DEJLIG PLET PÅ 
JORDEN
Her fanget ind af Kresten 
Fjord, som kalder sig en “for 
sjov fotograf”. For sjov kan 
forstås på mange måder, 
men det skal tolkes som min 
hobby, min identitet og min 
passion, siger Kresten Fjord. 

Vil du vide mere kan 
han kontaktes på: face-
book @fjordphoto.
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Amager Øst  
lokaludvalg
ønsker borgerne i bydelen og vores 
samarbejdspartene i og uden for 
bydelen en rigtige glædelig jul og et 
godt nytår.

Hundepark og Bydelsmødre  
vinder Frivilligprisen 2019
Kødbenhavns Hundepark og Bydelsmødre Amager er vinderne af 
Frivilligprisen 2019. De to foreninger får hver 12.500 kr

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Der var nærmest flere firbe-
nede end tobenede, da lo-
kaludvalget søndag den 10. 
november overrakte frivil-
ligprisen til KØDBENhavns 
Hundepark i Vermlandsga-
de. Mellem kl. 12-13 om søn-
dagen er det de små hunde, 
der har fortrinsret, og det 
var der tæt på 50 hunde, der 
denne dag havde benyttet 
sig af med deres ejere. An-
dre gange er det de store 
hunde, der kan give den gas 
og ellers er der fri adgang til 
de godt 5000 indhegnede 
kvadratmeter.

NY PORT TIL 
HUNDEPARKEN
Det er Simon Baun og Jo-
sefine Hjeds Larsen, der har 
fået projektet op at stå - og 
lagt kræfterne i at grave 
hønsenet ind mod koloni-
haverne, fjerne skrald, og 
klunse borde, så man kan 
sætte sig med avisen, mens 
hunden leger i området, der 
har fungeret som hundepark 
i godt to år. De 12.500 kr. fal-
der på et tørt sted, fortæller 
Josephine. ”Vi vil bruge pen-
gene til at forbedre porten til 
området, for lige nu er der en 
stor port ud til Vermlandsga-
de, og hver gang folk går ud 
og ind, bliver man lidt nervøs 
for om der skulle smutte en 
hund med ud.” Derfor vil for-
eningen bygge en indslus-
ning, hvor man f.eks. også 
kan parkere sin ladcykel eller 
barnevogn. Skulle der blive 
penge til overs, er ønsket 
nogle nye borde-bænkesæt.

MØDESTED PÅ TVÆRS 
AF FORSKELLIGHEDER
KØDBENhavns Hundepark 
er valgt som vinder, fordi 

den er et eksempel på et 
stærkt frivilligt initiativ, der 
rækker bredt ud. I en stadig 
mere fortættet by, kan hun-

de let blive til gene, og med 
hundeparken skaber man 
et fristed for de firbenede, 
og et mødested for ejerne, 

som kan finde sammen om 
deres hunde på tværs af 
generationer, baggrund og 
ressourcer. 

NETVÆRK OG HJÆLP TIL 
SELVHJÆLP
Den 20. november var det 
Bydelsmødrenes tur til at 
få deres diplom. Iben Lin-
demark fra bedømmelses-
udvalget var på besøg hos 
Bydelsmødrenes ældrenet-
værk, som var samlet i pavil-
lonen på Prags Boulevard. 
Her mødes de hver onsdag 
formiddag omkring forskel-
lige aktiviteter som syning, 
gåture eller gymnastik. Der-
udover hjælper bydelsmød-
rene ved at bygge bro til 
sagsbehandlere eller kom-
mune, og følger gerne en 
borger i en periode, hvis der 
er behov for det. 

Bydelsmødrene er udvalgt 
som vinder, fordi de når en 
gruppe i vores by, som kan 
have svært ved at finde vej-
ledning andre steder. By-
delsmødre Amager, som har 
aktiviteter i både Amager 
Øst og Amager Vest bydel, 
rækker ud til både ældre og 
unge og spiller en vigtig rolle 
i lokalsamfundet. 

BEDRE RÅD TIL 
AKTIVITETER
Bydelsmødrene har endnu 
ikke besluttet hvad pengene 
skal bruges til. ”Økonomien 
sætter begrænsninger for 
hvilke aktiviteter vi kan lave. 
Vi arbejder frivilligt, men 
det koster jo penge at få en 
oplægsholder ud eller tage 
på udflugt”, fortæller Sana, 
der er kasserer i foreningen. 
”Så det er dejligt med eks-
tra penge”, smiler hun. Men 
også anerkendelsen er no-
get der varmer. ”Når man får 
positiv feedback giver det 
energi til at fortsætte det fri-
villige arbejde, og man bliver 
glad og stolt af sig selv”, er 
de aktive kvinder enige om.

Der var i alt 14 foreninger 
indstillet til prisen. Det har 
været svært at vælge, og 
bedømmelsesudvalget var 
meget imponerede over alle 
de aktiviteter og indsatser, 
som foreningerne har i byde-
len. De er med til at løfte om-
rådet og gøre det til et godt 
sted at bo. 

      Bydelsmødre Amager får overrakt Frivilligprisen Foto: Amager Øst Lokaludvalg

      Josephine og Simon med diplomet for Kødbenhavns Hundepark
 Foto: Amager Øst Lokaludvalg
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Overvældende interesse for plejecenter 
og seniorbofællesskab i Sundparken
Der kom mange til lokaludvalgets borgermøde om det kommende Plejecenter 
i Sundparken.  Vi måtte lukke dørene for de sidste, hvilket vi beklager 
meget. På borgermødet var der en gennemgang af lokalplanen, som er en 
forudsætning for at byggeriet kan gå i gang

AF SUSANNE MØLLER - 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

FSB lejeboliger (Forenin-
gen Socialt Boligbyggeri) 
i hovedstaden ønsker at 
opføre et plejecenter med 
cirka 80 plejeboliger og et 
seniorbofællesskab på cirka 
22 boliger. Plejecentret skal 
placeres på hjørnet af Ler-
gravsvej og Strandlodsvej, 
hvor der nu er et cirkulært 
haveanlæg, Karolinelunden. 
Seniorbofællesskabet skal 
placeres på et areal langs 
Strandlodsvej.

Per Christensen, bygge-
chef i Sundhedsforvaltnin-
gen fortalte, at grunden til 
placeringen var, at her var 
der stillet en grund til rådig-
hed af FSB, og at der er et 
stærkt ønske om at bygge i 
lokalområdet, hvor folk bor.

Boligerne  på plejecentret 
bliver på 40 m2 , hvor der 
er to rum, og desuden bliver 
der et fællesareal. 

Lejlighederne i seniorbo-
fællesskabet bliver på 65 m2.

DER BLEV STILLET 
MANGE SPØRGSMÅL
Der blev på mødet udtrykt 
bekymring for skyggevirk-
ningerne. Især hjørnet af 
Lergravsvej og Strandlods-
vej vil blive påvirket. 

Der blev spurgt til de be-
varingsværdige træer, der 

hvor seniorbofællesskabet 
skal ligge, og på hjørnet af 
Lergravsvej og Strandlods-
vej. Træerne bliver stående 
dér, hvor der ikke skal byg-
ges, og der plantes nye træ-
er til erstatning for dem, man 
er nødt til at fælde, hvor der 
skal bygges.

I lighed med lokaludvalgets 
første høringssvar,  blev der 
efterspurgt et erstatnings-
areal for Karolinelunden. Det 
står fremdeles uklart, om der 
kan stilles et erstatningsareal 

til rådighed  i og med, at Kø-
benhavns Kommune har en 
politik om at byrum ikke luk-
kes af med hegn.

TRAFIK OG PARKERING
Der var flest spørgsmål om 
trafik og parkering. Ifølge 
planen vil man lave to nye 
indkørsler fra Lergravsvej. 
Der blev udtrykt bekymring 
i forbindelse med. at der 
planlægges at åbne for pas-
sage til Lergravsvej. Der er 
bekymring for manglende 

plads og for, at svage trafi-
kanter føler sig udsat. Des-
uden blev der udtrykt be-
kymring i forhold til, at den 
grønne sti langs Lergravsvej 
i dag er en sikker skolevej.

Der blev spurgt til, hvor 
meget mere trafik, der kom-
mer i området, hvor der al-
lerde er meget trafik, og 
hvor der bliver kørt hurtigt. 
Der blev spurgt til, hvorfor 
seniorbofællesskabet kan få 
så mange parkeringspladser, 
når nuværende beboere har 

så få pladser. Svaret var at 
antallet af parkeringspladser 
følger parkeringsnormerne 
i den gældende kommune-
plan. Parkeringsnormerne er 
således fastsat af et politisk 
flertal.

STOR INTERESSE FOR 
SENIORBOFÆLLESSKAB
Boligselskaberne er bekendt 
med den store interesse, der 
er for seniorbofællesskaber.

Flere på mødet viste inte-
resse for seniorbofællesska-

ber og spurgte til, hvordan 
man kunne blive skrevet op. 
Når boligerne står færdige, 
kan man skrives på venteliste 
hos FSB, som man skrives op 
til andre boliger hos FSB. 

LOKALUDVALGET HAR 
NU AFGIVET DERES 
HØRINGSSVAR
Lokaludvalget afgivet hø-
ringssvar ud fra hensynet 
til vores plejekrævende æl-
dre sammenholdt med de 
bekymringer, der blev ud-
trykt på borgermødet. Vi 
skal passe på vores grønne 
områder, og vi opfordrer til 
en trafikplanlægning, så der 
tages hensyn til tilgænge-
lighed og sikre skoleveje.

 ❚ Antallet af ældre borgere 
er i kraftig stigning i 
Københavns Kommune. 
Fra 2020 vil antallet 
af ældre i Københavns 
Kommune stige mar-
kant, hvilket betyder, at 
antallet af plejeboliger 
skal mere end fordobles 
i de kommende 30 år. 
(Kilde: Sundhedsudval-
gets møde 19. september 
2019.) 

 ❚ Høringssvar kan ses på 
hjemmesiden:  https://
blivhoert.kk.dk/
node/49081/svar

FAKTA

Nyt fodboldsamarbejde på Amager 
Christianshavns Idræts Klubs fodboldafdeling (CIK) og Kløvermarkens Forenede Boldklubber 
(KFB) er gået sammen i arbejdet for at forbedre forholdene for områdets mange børn og unge, 
der har lyst til at spille fodbold - og ikke mindst for deres forældre

AF OLE PEDERSEN

Der er tale om et samarbejde 
med fælleshold i udvalgte 
afdelinger. I dette ligger et 
stort ønske om at opnå en 

bedre udnyttelse af klubber-
nes ressourcer og faciliteter. 
Det er blandt andet klubber-
nes tanke at assistere hinan-
den i rekrutteringen af både 
trænere, ledere og spillere 

og være fælles om at uddan-
ne samme. Ydermere åbner 
klubberne op for brug af hin-
andens faciliteter, hvor det 
især vil være klubhusene, 
der kommer i centrum. Det 

er vigtigt at understrege, at 
der hverken er tale om fusion 
eller overbygning,

Med et samlet medlemstal 
på lidt over 700 har dette 
nye samarbejde allerede fra 
starten en størrelse, der er 
svært at overse. 

LIV OG TRYGHED 
“Det er en fantastisk mulig-
hed for os i KFB, at CIK vil 
indgå dette samarbejde”, si-
ger KFBs formand, Finn Nør-
gaard, og fortsætter: "Vi ser 
samarbejdet som helt afgø-
rende for, at vi kan skabe den 
udvikling i KFB, vi ønsker os 
så meget. Vi er sikre på, at et 
pulserende liv, af især børn 
og unge, i vores klubhus vil 
tilføre ny energi og optimis-
me til vores ledere og frivil-
lige. Samarbejdet vil styrke 
begge klubbers aktiviteter 
her og nu, men også sætte 
skub i en fælles udvikling til 
glæde for alle vores med-
lemmer”. 

Børne- og unge-formand 
i CIK, Jeanne Huusfeldt, er 
også begejstret for det nye 
samarbejde: “Det bliver så 
dejligt, at vi nu kan tilbyde 
forældrene at kunne gå ind 
i varmen i KFBs klubhus, 
mens deres børn træner - 
især her i de kolde og mørke 
måneder. Som det har været 
indtil nu, har de intet sted 
haft at opholde sig udover 
på sidelinien, i de måneder 
hvor anlæggets cafeteria er 
lukket.” 

Jeanne Huusfeldt påpeger 
også, at de store mørke om-
råder omkring bygningerne 
kan gøre nogle så utrygge, 
at de holder sig selv og bør-
nene hjemme, når der skal 
trænes på Kløvermarken om 
vinteren. Som hun siger: “Liv 
og lys tiltrækker flere men-
nesker og giver en større 
tryghed. Denne tryghed 
kommer vi nu til at kunne til-
byde trænerne, spillerne og 
forældrene ved vores fremti-

dige vintertræninger på Klø-
vermarken”. 

Kontakt til yderli-
gere oplysninger:
Sebastian Andresen, for-
mand i CIK, tlf.: 31431910 
Jeanne Huusfeldt, bør-
ne- og unge-formand 
i CIK, tlf.: 28330805 
Finn Nørgaard, formand 
i KFB, tlf.: 42555465 
Michael B.V. Jensen, 
bestyrelsesmedlem i 
KFB, tlf.: 42330225

      Jeanne Huusfelt, CIK børne-ungeformand og Finn Nørgaard, KFB`s formand  sammen med drenge 
spillere i KFB’s klubhus 
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Glimt fra Horisonten
Fra et sted inde i huset høres Kim Larsens hits på fulde drøn og glade 
stemmer, der synger med. Vi er på Horisonten, et dagtilbud for voksne med 
fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Det meste af livet i haven er rykket ind 
i lokalerne for at fokusere på den næste store årstid, julen

AF KIRA ANN HULSART

Lyset spiller i regndråberne 
på vinens efterårsgule bla-
de. En solsort hopper op og 
snupper en af de få druer, 
der stadig hænger på ran-
kerne. Haven skinner i solen i 
sin efterårspragt, hvor et lille 
team af borgere går og river 
blade sammen.

Duften af æbletærte 
strømmer ud i huset fra et 
af de andre rum. Personalet 
og husets brugerne har væ-
ret rundt og samle æbler i 
de nabohaver, hvor man har 
flere æbler, end man selv 
kan bruge. Produktion af 
æblemost, grød og kage er 
godt i gang. Der er høstet i 
haven og orangeriet. Der er 
henkogt og syltet, smagt og 
sanset. 

Horisontens borgergruppe 
er meget blandet, og derfor 
svinger aktiviteterne også 
fra deltagelse i konkrete ar-
bejdsopgaver som at ordne 
haven eller samle æbler hos 
naboerne, til at sidde og 
smage og lugte til dét, der 
produceres i køkkenerne.

HORISONTEN - ET 
KULTURELT MØDESTED
På Horisonten har man læn-
ge haft et ønske om at være 
et kulturelt mødested i byde-
len. Et sted, hvor borgerne i 
området kan mødes, hvor 
man også kan møde en bor-

gergruppe, man ellers ikke 
så ofte stifter bekendtskab 
med. I den forbindelse har 
stedet lavet forskellige tiltag 
for at åbne op over for lokal-
området, hvor blandt andet 
sansehaven danner rammen.  

I forsommeren 2019 slog 
man for første gang dørene 

op for ”Jazz i Haven”. Arran-
gementet var offentligt og 
gratis, og deltagerne kom 
fra nær og fjern. Flere an-
dre dagtilbud var mødt op, 
og både naboer og strand-
gæster blev tiltrukket af den 
festlige stemning og skønne 
musik. For at bygge videre 

på succesen med ”Jazz i Ha-
ven”, valgte man herefter at 
flytte fællessang ud i haven 
om fredagen, så udefrakom-
mende kunne tage del i fest-
lighederne. 

DEN NÆSTE STORE 
BEGIVENHED - JULEN
Danmark går den kolde tid 
i møde, og Horisonten er 
rykket inden døre for at fo-
kusere på den næste store 
årstid, julen, og blandt andet 
produktion til julemarkedet 
på Sundby Væksthus. 

Julekoncerter og Lucia-
optog står for døren, og 
planerne for forårets og 
sommerens tiltag er lagt i 
støbeskeen. ”Jazz i Haven” 
og ”Fællessang i Haven” vil 
begge fortsætte i somme-
ren 2020, men der arbejdes 
også på oplevelser som ”Hi-
storielæsning i det grønne” 
og ”Hvem bor her? –en ud-
forskningstur rundt i haven” 
for at spotte alle dem, der 
gemmer sig i bedene rundt 
omkring. Horisonten håber 
på sigt, at Haven bliver en 
fælles oase for beboere og 
borgere i bydelen.

Er man interesseret i, hvad 
der rører sig på Pallesvej 
80, kan man følge med i 
Ama’røsten, og på hjemme-
siden www.captum.kk.dk/
indhold/horisonten eller på 
Facebook @csbbcaptum.

Amager Klima- og 
Demokratifestival

AF RIKKE LAURITSEN

Vi vil arbejde med spørgs-
målet om, hvordan vi skal 
nå målet om at reducere 
vores drivhusgasudled-
ning med 70 %, og vil in-
vitere organisationer, for-
eninger og politikere til 
at hjælpe os og hinanden 
med at blive klogere og 
finde løsninger – lokale og 
globale.

Samtidig er der sket det 
spændende nye, at en an-
den festival er ved at blive 
planlagt i april 2020 i TAP1. 
Den hedder “Holdbart” og 
har indbudt til samarbej-
de. Det er en stor festival 
og initiativtagerne plan-

lægger tre dages festival 
med studerende, forskere, 
store og små virksomhe-
der og iværksættere. 

Vi arbejder videre med 
de forskellige muligheder 
og glæder os til at snakke 
videre om samarbejdsmu-
ligheder. Derfor kan vi på 
nuværende tidspunkt ikke 
sige, om Amager Klima- 
og Demokratifestival bli-
ver 17. maj på Musiktorvet 
eller 23.-25. april i TAP1.

Alle er stadig velkomne i 
planlægningsgruppen, og 
vi glæder os uanset hvad, 
til at skabe en festival med 
fokus på tidens måske vig-
tigste temaer: Klima, miljø 
og demokrati.

Amager Øst og Vest Lokaludvalg og 
Miljøpunkt Amager er i samarbejde 
med en række andre aktive i fuld gang 
med at planlægge Amager Klima- og 
Demokratifestival i 2020

Trængte familier kan 
få julehjælp og finde 
fællesskab hos Røde Kors 
Sidste år fik mere end 500 familier julehjælp hos Røde Kors Hovedstaden. Alle 
de familier, der modtager julehjælp, bliver også inviteret inden for i fællesskabet 
med andre familier og frivillige til aktiviteter for børn og voksne året rundt

AF JULIE BAUER LARSEN 
- KOMMUNIKATIONSKON-
SULENT

Dårlig økonomi sender børn 
i Danmark uden for de tra-
ditioner, vi andre deler. De 
vokser op i familier, hvor der 
ikke er råd til gaver, juletræ 
eller søde sager. Sidste år 
gav Røde Kors Hovedstaden 
julehjælp til mere end 500 
familier, men i år vil de hjæl-
pe endnu flere. 

Julehjælpen består af et 
gavekort på 800 kroner til 
COOPs butikker, så famili-
erne kan købe julemad og 
gaver. “ Vi ved, at det bety-
der alverden for de voksne, 
som ellers bruger mange 
vågne nattetimer på at 
tænke på, hvordan de skal 
få økonomien til at hænge 
sammen i julen – og for de 
børn, der både oplever en 

ny ro hos forældrene og 
kan nyde julens gaver og 

lækkerier på samme måde 
som deres jævnaldrende 

kammerater”, fortæller Fie 
Friis, som er Røde Kors Ho-
vedstadens koordinator for 
julehjælp. 

Røde Kors Hovedstaden 
deler julehjælpen ud til et ar-
rangement, hvor familierne 
også kan klippe julepynt og 
hygge sig med æbleskiver 
og på den måde møde nogle 
af de frivillige og høre mere 
om mulighederne for at blive 
en del af fællesskabet.

GIV ET BIDRAG TIL JU-
LEHJÆLPEN
Hvis du vil støtte Røde Kors 
med at uddele julehjælp til 
de familier, som har brug for 
det, kan du enten støtte på 
www.rodekors.dk/jul, sende 
en SMS med teksten JUL til 
1290 og støtte med 100 kro-
ner eller give en donation 
på MobilePay til nummer 
218379.

Brugte cykler søges

AF IBEN LINDEMARK

Man får adgang til biblio-
teket ved at melde sig ind i 
foreningen Cykellegeplad-
sens Venner, og derefter 
kan man låne de cykler, der 
er til rådighed. Biblioteket 
er åbent alle dage kl. 8-21.

Cykelbiblioteket bliver 
drevet af frivillige fra Cykel-
legepladsens Venner, som 
står for drift og vedlige-
holdelse af cyklerne. Men 
foreningen er afhængig af 
løbende at modtage bruge 
børnecykler, som kan indgå 
i bibliotekets samling.

Hvis man har aflagte 

børnecykler, scootere, lø-
becykler, trehjulede cykler, 
løbehjul, skateboards, cy-
kelhjelme og lignende - i 
pæn stand - vil foreningen 
meget gerne modtage dem 
til Cykelbiblioteket, så flere 
børn kan få glæde af dem.

 
Hvis man vil donere 
cykler til Cykelbibliote-
ket, kan man kontakte 
foreningen på info@
cykellegepladsen.dk 
for nærmere aftale. Det 
er også muligt at læse 
mere og melde sig ind 
i foreningen på www.
cykellegepladsen.dk

Cykelbiblioteket på Cykellegepladsen, 
der ligger på hjørnet af Backersvej og 
Formosavej, er kommet rigtig godt 
fra start og bliver hver dag brugt af 
mange besøgende



NR. 104 17AMA’RØSTEN KULTUR / NYHEDER

Amager 
Klassisk 

arrangerer  
klassiske 

koncerter på 
Amager 

Amager Klassisk er en klassisk 
musikforening med hjemsted 

på Amager stiftet af fire unge, 
professionelle musikere. Også du kan 

blive medlem af Amager Klassisk

AF OLE PEDERSEN

Vi er alle klassisk uddannede 
med specialer i især den helt 
tidlige musik fra barok og re-
næssance foruden ny kom-
positionsmusik fra den anden 
ende af musikhistorien. Vores 
vision er at afholde klassiske 
koncerter, hvor rammerne er 
afvæbnende og behagelige 
– gerne festlige! Vi er over-
beviste om, at klassisk musik 
er noget alle kan have glæde 
af uanset forudsætninger, og 
derfor prøver vi at fjerne lidt 
af den traditionelt højtidelige 
atmosfære for at gøre det 
lettere for også et ikke-klas-
sisk-vant publikum at dukke 
op og hygge sig. Vi tror på, 
at klassisk musik er vigtig for 
mennesker – den binder os 
sammen på tværs af alder og 
baggrund. 

Amager Klassisk er ar-
rangør (i samarbejde med 
Kvarterhuset) af to kon-
certserier – nemlig Mor-
genmadskoncerten og 
Tirsdagsbarok. Vi lægger 
vægt på, at musikken for-
midles med glæde, energi 
og overskud – og vi kan 
godt lide at engagere unge 
og fremadstormende mu-
sikere. Alle som ønsker det 
er - selvsagt! - velkomne til 
vores koncerter, uanset om 
man er bosat på Amager 
eller ej. Foreningen arran-
gerer mellem 8 og 12 kon-
certer årligt.

Medlemmer af foreningen 
får 20% (40 % hvis du også 
er studerende) på alle 
arrangementer i regi af/i 
samarbejde med forenin-
gen Amager Klassisk. 

      Filip Correia de Melo, bestyrelsesmedlem: Musiker og 
komponist, uddannet fra Kungl. Musikhögskolan og Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Kandidat i komposition.

      Kirsten Aage, bestyrelsesmedlem: Musiker, uddannet 
fra Syddansk Musikkonservatorium og har foruden en 
solistklasseeksamen (postgraduate) fra Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Kandidat og Solist i blokfløjte og tidlig musik.

      Lucas Eiby Seidenfaden, kasserer: Musiker, uddannet fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium. Bachelor i blokfløjte og tidlig musik. 
Studerer nu ydermere på en kandidat i hørelære samme sted.

      Yngvild Vivja Haaland Ruud, forkvinde: Musiker, uddannet fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium og Sibeliusakademiet (Finland). 
Kandidat i akkordeon. Har desuden en bachelor i cembalo fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium. 

Tilbud om ’Fodbold for hjertet’  
– på Kløvermarken

AF OLE PEDERSEN

Mandag 28. oktober 
2019 kl. 11 var der møde 
i klubhuset, Raffinaderi-
vej 3 på Kløvermarken, 
hvor formanden for Hjer-
teforeningen i Køben-
havn S, Margit Grome og 
Flemming Jacobsen fra 
Sundby Boldklub fik en 
hyggelig og meget infor-
mativ snak. Derefter gik 
vi ud og kiggede på 12 
fodboldspillere, der spil-
lede ’Fodbold for hjertet’ 
på én af de mindre baner. 
Det var dejligt at se det 
engagement, der præge-
de spillerne, og alle spil-
lestile blev accepteret, 
også selv om man ikke 
kunne tonse afsted som 
Michael Laudrup. Der var 
også overskud og luft til 
opmuntrende og sjove 

bemærkninger. Spilleti-
den var en timestid, og 
efter omklædning var der 
fælles kaffe og ostemad-
der i klublokalet.

Margit Grome blev in-
viteret med til kaffeslab-
beradsen, og snakken gik 
livligt, så det er absolut en 
gruppe, hun kan anbefale 
- også for det sociale sam-
vær. Fodboldgruppen så 
også meget gerne, at der 
kom flere deltagere.

Hjerteforeningen vil 
meget gerne vil udbrede 
kendskabet til ’Fodbold 
for hjertet’. “Fodbold  er 
en rigtig god motions-
form,” udtaler Margit Gro-
me. “Det er god og vari-
eret træning, som styrker 
både krop, kondi og knog-
ler.” 

Træningen hos Sundby 
Boldklub foregår mandage 

klokken 11 - 12 efterfulgt af 
socialt samvær. 

Der er omklædnings- og 
badefaciliteter, og i tiden 
inden kl. 15 er der mulighed 
for gratis parkering uden 
for klubhuset. Bus 37 har 
en rute tæt på.

Er du interesseret, så kon-
takt Flemming Jacobsen på 
telefon 42 24 40 56 - eller 
via mail på adressen part-
ner@sundbygoldklub.dk

Mere information? Se 
hjemmesiden: https://
www.dbu.dk/sam-
fundsansvar/projekter/
fodbold-for-hjertet/
om-fodbold-for-hjertet/, 
eller skriv til fodbold-
forhjertet@dbu.dk.

’Fodbold for hjertet’ er motionsfodbold med dokumenteret 
effekt på sundheden for danskere med hjerte-kar sygdomme. 
De første kommuner tilbyder konceptet fra efteråret 2019, og 
i 2020 vil flere følge trop på projektet

Stor julefest for ensomme  
i hovedstaden

AF JULIE BAUER LARSEN 
- KOMMUNIKATIONSKONSU-
LENT

 
Det er mere end 40 år siden, 
Røde Kors Hovedstadens frivil-
lige begyndte at holde julefest 
for ensomme 24. december i 
dagtimerne. De seneste 15 år er 
festen blevet holdt i Codanhus, 
hvor der er plads til i alt 240 gæ-
ster, som 60 engagerede frivil-
lige hygger om.

 “Julefesten er en stor fornø-
jelse, og vi glæder os til igen i år 
at byde velkommen til menne-
sker, som ellers ville være alene 
i julen”,  fortæller Emilie Schapi-
ra, som koordinerer julefesten.

Hvis dit juleønske er nogen 
hyggelige timer i godt selskab, 
kan du søge om en plads til ju-
lefesten ved at kontakte Røde 
Kors Hovedstaden på:  
hovedstaden@rødekors .dk  
eller tlf.:  38336400.

Julen er hjerternes fest, men hvis du ikke har nogen at dele 
den med, kan det også være en særligt ensom tid. Derfor 
inviterer Røde Kors Hovedstaden til julefest 24. december, 
hvor frivillige sørger for en god eftermiddag for alle
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Luftforurening fra Københavns Lufthavn – vi har 
som borgere krav på at vide, hvor slemt det er
AF: HELENE BACH OG 
KAREN BINGER HOLM, 
BORGERGRUPPEN CPH 
UDEN UDVIDELSE

Københavns Kommune har 
heldigvis stor fokus på ren luft, 
men vi savner stadig, at luft-
forureningen fra Københavns 
Lufthavn bliver taget alvorligt 
og indgår i kommunens stra-
tegier og indsatser på lige fod 
med dieselbiler, krydstogts-
skibe og brændeovne. 

Google og Københavns 
Kommune har målt luftfor-
ureningen i kommunen, og 
på Amager er bemærkelses-
værdigt mange røde zoner, 
hvor projektleder Rasmus 
Reeh fra Københavns kom-
munes Copenhagen Solu-
tion Lab, siger til lokalavisen 
Tårnby 2770, at ”det ikke kan 

være tilfældigt, og at det er 
en arbejdshypotese, at det 
kommer fra lufthavnen. Så 
det er vi nødt til at kigge 
nærmere på.” I andre lande 
bliver luftforurening fra luft-
havne taget alvorligt. Det ty-
ske indflydelsesrige nyheds-
magasin Der Spiegel skrev i 
en artikel fra 14. september, 
at "Ultrafint støv bringer folk 
i nærheden af lufthavnen i 
fare". Det er skræmmende 
læsning for os, som bor i 
nærheden af lufthavnen. Der 
Spiegel skriver afslutnings-
vist i deres artikel: ”Borgere 

har i det mindste ret til at 
vide, hvor farligt det er at bo 
i nærheden af en lufthavn”. 
Vi er helt enige. 

Vi savner flere og perma-
nente målinger af luftforure-
ningen på Amager. Køben-
havns Kommune skriver i 
deres strategi “Ren Luft”, at 
de vil etablere flere perma-
nente målestationer, så luft-
forureningen kan følges. Med 
de nye data fra Google-un-
dersøgelsen mener vi, at det 
er på høje tid, at vi får mere 
viden om luftforureningens 
omfang og særligt de ultra-
fine partikler, som kan give 
kræft, hjerte-kar-sygdomme 
og astma. Københavns Kom-
mune har i forbindelse med 
C40-klimatopmødet forplig-
tet sig til at holde luftfor-
ureningen under de værdier, 

som FN’s verdenssundheds-
organisation, WHO, har sat 
for god luftkvalitet, som er 
skrappere end EU’s regler. 
Det første skridt i forhold til 
en sådan forpligtelse er, at 
der er data og målinger, så vi 
ved, hvor slemt luftforurenin-
gen er på Amager. Som bor-
ger kan du som første skridt 
starte med at klage, når du 
oplever støj og lugt-gener fra 
lufthavnen. At der kommer 
flere klager kan være med til 
at skabe opmærksomhed om 
problemets omfang. 

Borgergruppen ”CPH 
uden udvidelse” har lavet en 
app, hvor du kan registrere 
og sende en klage over støj 
og lugt-gener til de relevante 
myndigheder. Du kan finde 
appen via vores hjemmeside 
cph-udenudvidelse.dk 

Som beboere på 
Wibrandtsvej frygter 
vi det værste
AF: MARIE ELSBORG 
HANSEN

Forleden var det en bus, 
der ramte en cyklist. I 
sommers kørte en bil ind 
i en havemur, så en sten 
fløj gennem stuevinduet, 
og tidligere på året flyt-
tede 4A’eren en parkeret 
privatbil 10 meter ned ad 
gaden i et voldsomt sam-
menstød. Som beboere på 
Wibrandtsvej har vi godt 
bemærket, at der sker 
flere ulykker, og at mæng-
den af trafik er stigende. Vi 
oplever også, at farten bli-
ver højere end den lovlige 
grænse på 40 kilometer i 
timen, og at de eksisteren-
de vejbump ikke har nogen 
effekt. Vi er derfor en lille 
gruppe af beboere, der ar-
bejder for, at Wibrandtsvej 
igen bliver sikker og tryg 
at færdes på. 

STIGENDE TRAFIK OG 
HØJERE FART
Wibrandtsvej er en vigtig 
vej for børn og forældre 
på vej mod de mange sko-
ler og institutioner i nabo-
laget, men vi ved, at foræl-
dre prøver at undgå vejen 
på grund af den utryghed, 
som lastbiler og fartglade 
billister skaber. De seneste 
år er det kun blevet værre, 
og den store udbygning af 
Amager Strand-området 
har øget trafikmængden i 
området. Derfor må vi også 
have vejene gjort i stand til 
at klare den nye mængde 
og type af trafik i området. 

Selvom vejen er en vigtig 
forbindelse mellem Ama-
gerbrogade og Kastrup-
vej, har Wibrandtsvej ikke 
cykelstier, og i det hele 
taget prioriterer man på 
dette stykke busserne og 
lastbilerne over de bløde 
trafikanter. Som beboere 
synes vi efterhånden, at 
vejen er lidt af et trafikalt 
uland sammenlignet med 
resten af København. 

CYKELSTIER GIVER 
TRYGHED FOR DE 
BLØDE TRAFIKANTER
I beboergruppen arbejder 
vi for, at der kommer en 
løsning, som effektivt kan 
få farten ned og tryghe-
den op. Cykelstier er i vo-
res øjne en nødvendighed, 
hvis vejen skal være tryg 
for de bløde trafikanter. 
Men områdets kvaliteter 
som villakvarter kunne 
sagtens komme i spil, så 
der kunne etableres grøn-
ne lommer og rum til be-
boerne, som en del af en 
trafikal helhedsløsning. 
Vi opfordrer derfor andre 
beboere i området til at 
komme med forslag og en-
gagere sig i arbejdet. 

Aktiviteter i Filips Kirke i 
julen 2019 og foråret 2020
AF JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

Ud over ud gudstjenesterne 
søndag kl. 10:00 med ef-
terfølgende kirkekaffe og 
morgensang hver onsdag kl. 
9:30 er der mange aktivite-
ter i Filips Kirke. Juleaften er 
der også som sædvanlig 3 
gudstjenester.

Vi må desværre i det nye 
år tage afsked med vores 
populære præst Gunvor Bli-
chfeldt. 

Kendetegnende for alle 
aktiviteter i Filips Kirke er at 
der er fri entre.

1. december 10.00 Gudstjeneste - 1. søndag i 
advent

Luciaoptog i kirken med elever fra Sankt Annæ Skole, og efter 
højmessen vil menighedsrådet være vært med gløgg og æble-
skiver for alle i menighedssalen. 

4. december 17.00 Gud & Spaghetti En halv times familiegudstjeneste - og bagefter er der spaghetti 
og kødsovs og grønt tilbehør til alle, både børn og voksne. Der 
er ingen tilmelding - bare kom!

10. december 18.30 Luciagudstjeneste Familiegudstjeneste. Hvor spejdere og FDF’er går Luciaoptog. 
Kaffe og guf i salen efter gudstjenesten.

15. december 10.00 Gudstjeneste – 3. søndag i 
advent – De 9 læsninger

Gudstjeneste ved Julie Ragn Jensen med de 9 læsninger. Vi 
synger advents- og julesalmer og lytter til kirkens kor og orgel. 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe med kaffe/te/saft og boller 
i menighedssalen.

17. december 19.30 Koncert Koret MUKO synger julen ind. Bagefter kaffe og kage i menig-
hedssalen.

24. december 13:00 
14:30
16:00

Julegudstjenester

28. december 12.00 Julemiddag Julemiddag for menigheden. Tilmelding ved kordegnene.

31. december 14.00 Nytårsaften Nytårsgudstjeneste ved Gunvor Blichfeldt med efterfølgende 
champagne og kransekage i menighedsssalen..

6. januar 10:00 Afskedsgudstjeneste Afskedsgudstjeneste med Gunvor Blichfeldt, der har valgt at gå 
på pension, med efterfølgende kirkefrokost

8. januar 17.00 Gud & Spaghetti En halv times familiegudstjeneste - og bagefter er der spaghetti 
og kødsovs og grønt tilbehør til alle. 

16. januar 19:00 Aftenhøjskole Tidligere chefpolitiinspektør og formand for Børnerådet Per Lar-
sen fortæller om sit virke som formand for Børnerådet og hans 
tanker om, hvad man kan gøre for at de 1,2 millioner børn der er i 
Danmark, kan få en god barndom. 

5. februar 17.00 Gud & Spaghetti En halv times familiegudstjeneste - og bagefter er der spaghetti 
og kødsovs og grønt tilbehør til alle, både børn og voksne. Der 
er ingen tilmelding - bare kom!

20. februar 19.00 Aftenhøjskole Musikalsk foredrag om operalegenden Maria Callas ved sog-
nepræst Andreas Thom. Der serveres et let traktement. Gratis 
adgang. Alle er velkomne.

23. februar 12.00 Fastelavn Familiegudstje-
neste

Med tøndeslagning på kirkepladsen og fastelavnsboller i salen. 
Kom gerne udklædt. Der vil være salg af pølser med brød.

Tryghed i bydelen
AF RANDI SØRENSEN 
- MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Jeg blev bare så glad for 
at bo på Amager forleden 
dag. Jeg ventede på bus-
sen på hjørnet af Ama-
gerbrogade og Amager 
Boulevard og oplevede et 
skænderi mellem en mand 
og en kvinde, som ud-
viklede sig mere og mere 
voldeligt, og hvor kvinden 
blev truet med at blive 
smadret, når de kom hjem. 
Det var væmmelig at høre 
på, men mens jeg var ved 
at ringe til politiet, kom 
der fire mænd uafhæn-
gigt af hinanden og sagde 
noget til den aggressive 
mand. At han skulle opføre 
sig ordentlig, og kvinden 
kunne smutte væk, mens 
manden blev sendt hjem 
og sove rusen ud. 

Under Elmene, hvor 
kvinden ventede, sikrede vi 

os, at hun havde det godt, 
og der var desuden stødt 
en anden kvinde til, som ar-
bejdede på et krisecenter 
og som talte alvorligt med 
kvinden om, at hun burde 
tage på krisehjem og ikke 
hjem til den voldelige sam-
lever. Vi andre kunne gå 
derfra med vished om, at 
hun fik hjælp. 

Det var så dejligt at ople-
ve, at folk trådte i karakter, 
skred ind og afværgede en 
grim situation. Det giver 
tryghed i bydelen, når vi 
sammen hjælper hinanden. 
Alene havde jeg nok også 
fået et par på hovedet, og 
selvom jeg kontaktede po-
litiet, var de nok ikke nået 
frem, selvom de takkede 
mig for mit opkald.

Men moralen er vel også, 
at man skal elske sig selv 
højere end den partner, 
der slår. Ingen skal byde 
sig selv at leve i voldelige 
forhold. Der er hjælp at få.
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Stemmer fra en ø for sig
Igennem det seneste år har jeg researchet, snakket, læst, lyttet og skrevet 
noter til podcasten “Stemmer fra Ama’r”. Sagaen om øernes ø er ikke nogen 
simpel opgave - og jeg må indrømme, at mine ben giver efter: Amager er 
noget af det mest komplekse og sammensatte, jeg længe har gravet mig ned 
i – og jeg har bare berørt overfladen

AF MAJKEN ASTRUP, 
HISTORIKER OG 
JOURNALIST

Regnen siler ned og mine 
fingre er ved at fryse af mens 
Svend Oskar Olsen med sine 
mere end 80 år står solidt 
på Kastrup Broforenings kaj 
og peger ud over Øresund. 
Han virker ikke ramt af kul-
den, men har også en bedre 
vinterjakke på. Mit våde hår 
klæber til halsen, vinterstøv-
lerne er ved at være mætte-
de af vand – og jeg har fød-
selsdag. Men podcasten har 
overtaget mit liv. 

Svend fortæller animeret 
om Broforeningen, der har 
150 år på bagen, om udfor-
dringerne med nabobygge-
rierne Ferring og Scandic, 
som skyder ublu i højden ved 
siden af, og arbejdet med at 
drive den lille havn. Svend er 
utilfreds med byggeriet – og 
jeg må give ham ret – det er 
meget voldsomt. Fra havne-
vandet og tre meter op er 
der små fiskerbåde og hjem-
mebyggede bådskure, limet 
sammen skulder mod skul-
der. Over dem lurer et gigan-
tisk byggeri, som tvinger os 
til at læne hovedet helt tilba-
ge, hvis vi skal se toppen af 
Ferring Pharmaceuticals nye 

hovedkvarter. Det umage 
billede af slidte bådskure og 
det skyhøje stålbyggeri er 
hovedet på sømmet. Ama-
ger i en nøddeskal. 

I snart et år har jeg gra-
vet i historien, set på gamle 
bygninger og snakket med 
indbyggere, der kan føre 
deres familie hundredevis af 
år tilbage. Og så har jeg set 
på betonbyggerier, hørt om 
fremtidens urbane Amager 
og snakket med tilflyttere 
som jeg selv, der er vilde 
med stranden og de trendy 
caféer og restauranter, som 
skyder op. 

DENGANG VERDEN VAR 
ENKEL
Da jeg var barn, læste jeg 
Claus Deleurans Danmarks-
historie. Den var forståelig: 
Svend Gynge vandt, sven-
skerne tabte. Universet ud-
viklede sig, og vi bevægede 
os konstant fremad. Neder-
laget til Tyskland i 1864 (som 
Deleuran desværre aldrig 
nåede til) var et midlertidigt 
tilbageslag, snart gik det 
fremad igen. Det blev mere 
kompliceret på historiestu-
diet og helt ad helvede til, da 
jeg kom ud i arbejdslivet. 

Alligevel blev jeg over-
rasket, da jeg begyndte at 

researche på Amagers hi-
storie. Jeg har mødt et kom-
plekst samfund bestående 
af mange små enklaver, som 
på kryds og tværs påvirker 
og gifter sig med hinanden. 
I Dragør kæmper de med 
mellemlandingsturisterne, 
der fejer gennem byen uden 
at bruge en krone, men vil 
samtidig gerne på UNE-
SCOs verdensarvsliste for 
at trække flere turister til 
den gamle fiskerby. I Store 
Magleby bor mange af hol-
lændernes efterkommere. 
Hollændere, som kom hertil 
i begyndelsen af 1500-tal-
let, men stadig ses i navne, 
traditioner og mentalitet. I 

Store Magleby er man no-
get helt særligt – og der 
er en kærlig, men vedhol-
dende konkurrence med 
Dragør om at være bedst. I 
Kastrup har de lufthavnen, 
Danmarks største arbejds-
plads - men i en tid med kli-
maforandringer er der også 
modvind. Islands Brygge 
og Christianshavn vil også 
gerne være noget for sig. 
Begge bydele var oprindelig 
vådområder, som så mange 
andre dele af det, vi i dag 
kalder Amager. Men det er 
jo bare den korte version. 

PODCAST MELLEM MIG 
OG HISTORIEN
“Stemmer fra Ama’r” er ble-
vet en personlig historie om 
mit nye hjem, men også et 
forsøg på at fortælle ædrue-
lige historier fra nord til syd. 
At fortælle hele Amagers hi-
storie er ikke muligt, men det 
er heller ikke mit mål. I ste-
det håber jeg at vække lidt 
af vores alle sammens histo-
rielyst – videbegærligheden, 
nysgerrigheden og stolthe-
den. Så når du er færdig med 
at lytte til podcasten, kan du 
med fordel selv læse videre. 
For Amager er noget for sig, 
og vinder ved nærmere be-
kendtskab.

 ❚ “Stemmer fra Ama’r” er 
udarbejdet af historiker 
og journalist Majken 
Astrup med fotos af Rikke 
Colburn. Der er indtil 
videre lavet fem afsnit, 
som kan høres på Itunes, 
SoundCloud, Podtail samt 
astrup.media.

 ❚ “Stemmer fra Ama’r” er 
støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg, Amager Vest 
Lokaludvalg, Museum 
Amager, Tårnby Kom-
mune og Dragør Kom-
mune.

FAKTA

       Foto: Rikke Colburn

Min Amagerbrogade

AF RANDI SØRENSEN 
- MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Det er blevet mit helt sær-
lige sted. Når jeg rammer 
den ”blå time” i skumrin-
gen, er lyset helt fantastisk 
og viewet ind mod byen, 
ofte med spændende sky-
formationer på himmelen, 
er noget ganske særligt. 
Andre gange er det sol-
nedgangen, jeg får at se. 

Husene på modsatte 
side er bare nogle af de 
smukkeste, Amagerbro-
gade kan byde på. I sin tid 
opført af Jacob Holm, ham 
med rebslageriet, hvis jeg 
ikke husker helt forkert. 
Faktisk er der mange byg-
ninger på Amagerbrogade 
fra en svunden tid med 
gesimser, udsmykninger 
og tårne, som er værd at 
kaste blikket op ad. Og 
med trappeopgange, der 
er helt unikke.

Det er hyggeligt med 
mylderet af mennesker på 
vej til og fra et eller andet, 

som jeg ikke ved, hvad er, 
men kun kan gisne om.  
Sent på aftenen træder 
det røde Metroskilt sær-
ligt flot frem og danner en 
flot kulisse sammen med 
lyset fra butikkerne og de 
smukke gadelamper, hvis 
design København hel-
digvis har bevaret, selvom 
man har udskiftet til LED-
lys. Så jeg kan endda nyde 
min stillestund med god 
samvittighed i disse miljø-
fokustider. Man vil måske 
undre sig over, at jeg op-
lever min pause på bæn-
ken som en stille stund, for 
byen er jo aldrig uden støj. 
Men det er det tidspunkt 
på dagen, hvor jeg ikke 
kikker ind i skærm, taler i 
telefon eller argumenterer 
for synspunkter, men hvor 
jeg bare sidder og er til, og 
lader tankerne fare fra al-
ting til ingenting.

Møder du mig på bæn-
ken, så slå dig bare ned og 
lad os få en snak. Min stil-
lestund er ikke tavs, bare 
stille i sjæl og sind.

Jeg har en ynglingsbænk på 
Amagerbrogade. Lige på hjørnet 
ved Sverigesgade med front mod 
Blekingegade. Her sætter jeg mig på vej 
hjem og lader hvilen falde på mig, inden 
jeg vender næsen hjemad efter først en 
lang og travl arbejdsdag og derefter et, 
måske to møder i lokaludvalget

Gå med hjertet  
ind i det nye år 
Nytårs-gåturen finder sted onsdag 
1. januar 2020 kl. 14:00. Gåturen er 
cirka 4,5 kilometer lang, og vi går 
på Hjertestien på Amager Fælled. 
Varighed omkring 2 timer

AF OLE PEDERSEN

Et nyt år begynder for mange 
med ønsker om en sundere 
livsstil, og det gavner hjertet.

Gå-motion er god motion, 
og gang kan være med til at 
nedsætte både blodtryk og 
kolesterol. En anden fordel 
er, at gang er en social form 
for motion, hvor man samti-
dig kan tale med familie og 
venner. Du behøver kun et 
par gode sko og fornuftigt 
tøj tilpasset vejret - så er du 
i gang og har taget det før-
ste skridt, og det bliver nem-
mere at fortsætte den aktive 
gang resten af året.

Mødestedet er DR Byens 
metrostation, og vi slutter 
i nærheden. Sidst på turen 
er Hjerteforeningen Køben-
havn S vært ved en lille for-
friskning, og vi ønsker hinan-
den Godt Nytår.

Det er gratis at deltage, og 
alle er velkomne. Der er in-
gen tilmelding, man kan bare 
møde op.

Vil du vide mere, er du vel-
kommen til at kontakte Mar-
git Grome fra Hjerteforenin-
gen København S via mail: 
margitgrome@gmail.com

 ❚ Faste aktiviteter 
Gåture på Amager Fælled 
- hver søndag kl. 10:00 
til og med 15. december 
2019. 
Dog tages der forbehold 
for gåture på helligdage. 
Alle er velkomne - ingen 
tilmelding – bare mød op.  
Startsted - DR Byens 
metrostation, og vi slutter 
samme sted. Ruten er 
Hjertestien på Amager 
Fælled. Ruten er i alt på 
mellem 4,4 og 5,8 km., 
varighed cirka 1,5 time.

 ❚ Kalender og Facebook 
Vores aktiviteter ind-
sættes løbende i vores 
kalender, og ligeledes 
omtales de på vores 
Facebook-side. 
Kalender: http://kbhs.
hjerteforeningen.dk/ 
Facebook: https://
www.facebook.com/
hjerte2300s/ 
Yderligere information:  
Margit Grome: margit-
grome@gmail.com

FAKTA
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ORIGINAL ARTICLE BY 
SUSANNE MØLLER. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT

The sun was shining as we met 
in the pavilion at Prags Boule-
vard 43 on Wednesday, Octo-
ber 30 in the afternoon. Rep-
resentatives from the housing 
companies Vibo, Bovita and 
FSB, from the Social Adminis-
tration's street planning team 
and the so-called Copenha-
gen Team, from Amagerbro 
Global Plan, Safe City, Culture 
and Leisure Management, and 
the Støberigården steering 
committee gathered to talk 
to neighbors and passers-by. 
Mood was great, and a num-
ber of local youngsters had 
helped the organizers setting 
up the supplies with coffee, 
cake, juice, sodas and sweets 
in the pavilion.

The dialogue with the citi-
zens revealed that some citi-
zens felt unsafe in the area. 
Residents stated that there 
are only a few troublemak-
ers, however, that is these 
few that spoil it for many.

THE LOCAL PLAYERS 
ARE IMPORTANT
It is important to continue 
the dialogue and that all 
local organizations work 

together to prevent young 
people from ending up 
in a criminal career. Ac-
tual police matters such as 
crime and delinquency will 
of course handled by the 
police. However, dialogue 
with local players is an im-
portant part in the efforts 
to building bridges, creat-
ing mutual understanding 
across generations and 
cultures and thereby pre-

venting crime. The local 
organizations Bydelsmødre 
(‘Neighborhood mothers’), 
fædregruppen (‘Fathers 
group’), street workers, 
staff from Sikker By (‘safe 
city) and SSP (School, So-
cial Administration, Police) 
are already making great 
efforts in the area and wel-
come questions, sugges-
tions and engagement.

We like to thank the po-

lice for the initiative and all 
participants and residents 
for great talks and open dia-
logue. 

The Amager East Local 
Committee's working group 
on social matters (‘SOSU’) 
will tie in with this initiative 
and invite local actors to 
support and co-create ini-
tiatives that promote safety 
in the neighborhood for our 
citizens.

NEWS

Red Cross offers 
Christmas support 
for families with 
economical challenges

ORIGINAL ARTICLE BY 
JULIE BAUER LARSEN. 
TRANSLATED AND 
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT

When a family economy 
is poor, the children often 
get deprived from experi-
encing the Danish tra-diti-
ons and community. They 
grow up in families who 
cannot afford gifts, Christ-
mas trees or sweets. Last 
year, the Red Cross provi-
ded Christmas support to 
more than 500 families, 
but this year they want to 
help even more.

The Christmas support 
comprises a gift cer-
tificate of DKK 800 for 
COOP’s retail and stores, 
so families can buy 
Christmas food and gifts. 
“We know that this means 
the world for the adults, 
who otherwise spend 
many waking hours think-
ing about how to handle 
the economical challenge 
at Christmas. Even more 
so, the support enables 
the children to be sur-
rounded by more relaxed 
and calm parents, so they 

can enjoy Christmas gifts 
and delights in the same 
way as their peers”, says 
Fie Friis, the Red Cross’ 
coordinator for Christmas 
Support.

The Red Cross in the 
Capital region distributes 
Christmas support at an 
event where families can 
also go all in handicraft-
ing Christmas decorations 
and enjoy ‘æbleskiver’, the 
famous Danish Christmas 
pastry. Furthermore, the 
families get the chance 
to meet volunteers at the 
Red Cross and to hear 
more about the opportuni-
ties to become part of the 
community.

MAKE A DONATION 
FOR THE RED CROSS 
CHRISTMAS SUPPORT
If you like to support the 
Red Cross’ action to give 
Christmas help to the fa-
milies in need, you can 
make a donation at: 

www.rodekors.dk/jul, 
send an SMS with the text 
JUL to 1290 and support 
with 100 kroner or via Mo-
bilePay to number 218379.

Last year, more than 500 families in the 
Capital region received Christmas support 
from the Red Cross. In addition, all families 
who receive Christmas support are invited 
to join other families and volunteers for 
year-round activities for children and adults

Six tips for a more sustainable Christmas 
Christmas is a time when we turn up ‘hygge’, the Danish coziness. So how to enjoy seasonal hygge, while reducing 
consumption and raising conscience about the environmental aspects that come along? Miljøpunkt Amager provides 
six tips for an environmentally friendly Christmas

ORIGINAL ARTICLE 
BY MAJA GULDAGER, 
PROJECT LEADER AT 
MILJØPUNKT AMAGER. 
TRANSLATED AND 
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT 

1. GIVE EXPERIENCES 
OR SECOND-HAND 
ARTICLES AS GIFTS
Many resources such as wa-
ter, energy and chemicals 
are used to create new con-
sumer goods. Skip this en-
ergy dissipation by giving 
experiences away or finds 
from a second-hand market 
instead. 

2. USE ALTERNATIVE 
WRAPPING MATERIAL
We use approx. 825 tons of 
wrapping paper for Christ-
mas in Denmark, and most 
of it cannot be recycled be-
cause the paper contains 
plastic and chemicals. In-
stead, wrap gifts in reus-
able fabric or boxes or use 
newsprint or other recycled 
paper.

3. REUSE THE 
CHRISTMAS TREE
Buy a Christmas tree in pot 
that you can plant in the 
garden and pick up again 
next year. Alternatively, use 
branches from the discarded 
tree as a ground cover in the 
garden or in the compost. If 
you do not have a garden, 
but a balcony, you could use 
the branches to decorate 
your flower boxes during the 
winter season. You can also 
buy a fake Christmas tree 
that can be packed and used 
year after year.

4. DO NOT THROW 
CHRISTMAS FOOD IN 
THE TRASH
Plan your purchases realisti-
cally in relation to the number 
of guests. Consider how you 
can use the leftovers in the 
following days, whether just 
reheated, as components in 
new dishes, or frozen for lat-
er use. Consider whether you 
can settle for fewer types of 
meat and supplement with 
more plant-based dishes for 
the Christmas table.

5. USE A CARGO BIKE 
FOR CHRISTMAS 
SHOPPING
Reduce pollution and make 
most of your Christmas 
shopping by walking, cy-
cling or public transport 
rather than using the car. At 
Miljøpunkt Amager, you can 
borrow a cargo bike for free 
(just leaving a deposit) 

6. BUY SUSTAINABLY 
AND LOCALLY 
PRODUCED GOODS
Reduce the environmental 
footprint from your purchas-
es by buying sustainably 
or locally produced items. 
GoGreen has just released 
an updated city map that 
guides you to sustainable 
shopping in Copenhagen. 
See in which stores at Amag-
er you can buy sustainably 
by picking up the map at 
Miljøpunkt Amager at the 
Kvarterhuset, or find it online 
at www.gogreendanmark.dk 
(available in both Danish and 
English).

The local committee wants 
a safe neighborhood for 
everyone
Safety was in focus, as the Copenhagen police invited local partners to 
dialogue with citizens in the neighbourhood at Prags Boulevard
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24 Hemmeligheder – 
Årets mest sanselige 
julekalender er tilbage
Teater ZeBU og Børnekulturhus Ama’r er tilbage med byens største 
julekalender for alle aldre fra  1. - 21. december. Her inviteres børnefamilier, 
børnehaver og skoler på en helt unik julevandring

AF MARIA BAK 
AHRENSBERG - PR 
KONSULENT

Teater ZeBU og Børnekultur-
hus Ama’r byder velkommen 
til en oplevelsesrig julekalen-
der, hvor børn i alle aldre be-
væger sig rundt mellem 24 
rum, der hver især gemmer 
på fantastiske (jule)hemme-
ligheder.

24 Hemmeligheder er en 
sanselig og kreativ vandring 
gennem 24 ’låger’, der hver 
især er indrettet af kunstne-
re med vidt forskellige profi-
ler – fra dokumentarister og 
designere til scenografer og 
billedkunstnere – og flere af 
kalenderens rum er blevet 
til i samarbejde med byens 
børn.

HVAD GEMMER SIG BAG 
DEN FØRSTE LÅGE?
I julevandringens første 
låge begiver man sig ind i 
udtryk, indtryk og lydtryk 
fra 100 fantasifulde elevers 
møde med lyd- og videobil-
leder. Multikunstner Thomas 
Sandberg har sammen med 
elever fra fire skoleklasser 
på Amager sammensat real-
lyde med billeder, blot ved 
brug af iPhones og iPads. 
Sammen har de udforsket, 
hvordan teknologien kan 
blive en kreativ medskaber 
til at skabe små kunstinstal-
lationer, og publikum vil i ka-
lenderens første låge kunne 

opleve uddrag fra deres op-
dagelser.

HISTORIER FRA 
AMAGERS BØRNELIV
Bagved låge nr. 10 kan gem-
me sig lokale Ama’r-historier 
fra byens børn, sammensat 
af radiodokumentarist Anne 
Neimann, der har været i 
samtale med elever fra Sko-
len på Islands Brygge og 
Skolen ved Sundet. Lydfor-
tællingerne spænder bredt, 
og som publikummer vil man 
kunne få et indblik i børnenes 
liv – fra cykelstyrt og knal-
lertbøller til overraskelser og 
hundefald. Fortællingerne vil 
blive afspillet i udendørsom-
rådet mellem ZeBU og Bør-
nekulturhus Ama’r. 

KIERKEGAARD SET FRA 
ET BARNS PERSPEKTIV
På vandringen mellem de 24 
’låger’ kan man også møde 
Søren Kierkegaards filosofi 
og eksistentielle begreber ud-
trykt i børnehøjde. Mere end 

200 børn fra Amager har i 
samarbejde med Børne- Kul-
turpiloterne i Urbanplanen og 
kunstnerne Maria Lau Krogh 
og Ruth Lerche dykket ned i 
Kierkegaards filosofi. Enkelte 
vil kunne genkende ’lågen’ fra 
Amager Børneteaterfestival, 
hvor man kunne opleve Søren 
Kierkegaard-Labyrinten på 
Sct. Elisabeth hospital. Under 
24 Hemmeligheder vil publi-
kum blive ført igennem et ud-
pluk af tanker og drømme fra 
processen.

Alt det og meget mere 
vil være at finde i den store 
julevandring 24 Hemmelig-
heder, der vender stærkt 
tilbage på Teater ZeBU og 
Børnekulturhus Ama’r med 
gamle kendinge, nye ansig-
ter og masser af julehumør.

ZeBU: Er et stationært og 
turnerende børne- og ung-
domsteater på Amager, der 
producerer og viser nærvæ-
rende forestillinger med ny-
skrevet dramatik og aktuelle 
tematikker.

Børnekulturhus Ama’r: 
Tilbyder kunst- og kulturo-
plevelser for børn i alderen 
0-16 år i form af fritidsak-
tiviteter og arrangementer 
med professionelle kunst-
nere for både daginstitu-
tioner, skoler og private. I 
weekender og ferier sum-
mer huset af aktiviteter i 
børnehøjde for byens fami-
lier.

24 hemmeligheder er støt-
tet af:Amager Øst Lokalud-
valg, Amager Vest Lokalud-
valg, A. P. Møller Fonden, 
BUPL, CPH Volunteers og 
Københavns Kommune.

 ❚ Aldersgruppe: For alle 
aldre

 ❚ Spilleperiode:  1. – 21. 
december 2019 
Pris: 40 - 135 kr. 
Åbningstider: Hverdage 
kl. 9.30-14.00, 
weekend kl. 10.00-16.00, 
3. / 9. / 17. december kl. 
9.30 – 18.30  - OBS. Sid-
ste indluk er to timer før 
lukketid.

 ❚ Adresse: Øresundsvej 4-8, 
2300 Kbh S

 ❚ Website: www.zebu.nu 
- www.bornekulturhusa-
mar.kk.dk 

 ❚ Kontakt: Maria Bak Ah-
rensberg, Teater ZeBU, 
PR & kommunikation, 
maria@zebu.nu, +45 25 
94 68 17

FAKTA

Håndboldens Dag  
hos Amager SK

AF: CHARLOTTE MELTON 
- KOMMUNIKATIONS-
ANSVARLIG I AMAGER SK

Dagen starter kl. 10.00 og 
slutter kl. 12.00 i Sund-
byøster Hal 1, hvor klub-
bens trænere, bestyrelse 
og medlemmer også vil 
være tilstede. Der vil være 
mulighed for at prøve for-
skellige aktiviteter relate-
ret til håndbolden, møde 
trænerne og spillerne på 
de forskellige årgange, og 
stille spørgsmål til disse, 
samt høre om klubben ge-
nerelt.

FOR HELE FAMILIEN
Sidste år var der arrange-
ret tre forskellige aktivite-
ter; håndboldfitness, præ-
cisionstest af kast og test 
af skudfart. Derudover var 
caféen åben, og der var 
mulighed for at møde an-
dre fra lokalområdet over 
en kop kaffe eller lignen-
de. Aktiviteterne for i år er 
stadig under udarbejdel-
se, men der er garanti for 

to gode timer, der gerne 
skulle vække børn, unge 
og voksnes interesse for 
håndbolden!

Så kom og skyd 2020 
ind med en sjov, gratis og 
hyggelig håndbolddag for 
hele familien. Mød op i 
indendørssko eller strøm-
pesokker – så garanterer 
Amager SK for masser af 
grin, sved på panden og 
spil med bløde bolde for 
alle. Ud over at spille hånd-
bold kan i få tatoveringer, 
vinde EM-billetter og man-
ge andre ting på Hånd-
boldens Dag. I får også et 
diplom med hjem. Amager 
SK glæder sig til at byde 
velkommen til en hygge-
lig dag med mange bolde 
i spil. Inviter meget gerne 
dem med, du vil udfordre 
på håndboldbanen. 

Tilmelding er ikke nød-
vendig.

Læs mere om Hånd-
boldens Dag på www.
bevaegdigforlivet.dk/
haandboldensdag .

Lørdag 11. januar 2020 afholder øens 
største håndboldklub Amager SK for 
anden gang “Håndboldens Dag” for 
de lokale

Seniordag i Amager SK
Lørdag 9. november afholdt øens 
største håndboldklub Amager 
SK seniordag, hvor fire ud af 
klubbens syv seniorhold spillede på 
hjemmebane

AF OLE PEDERSEN

Det var klubbens fire bedst 
rangerede dame- og her-
rehold, der skulle møde tre 
hold fra Virum-Sorgenfri 
Håndbold  og et hold fra 
KSG (Frederiksberg). 

Dagen startede klokken 
13.00 i Sundbyøster Hal 1, 
hvor caféen var åben, og 
som sædvanligt havde gode 
tilbud hele dagen. Der blev 
trukket lod blandt publikum 
om fine præmier, og kam-
pens spiller blev kåret i alle 
fire kampe.

Amager SK’s bedste her-
rer ligger i 3. division. I den 
første kamp skulle de møde 
Virum-Sorgenfris 1. hold. 

Inden kampen lå Amagers 
herrer på en 10. plads med 4 
point, mens Virum-Sorgen-
fris herrer lå på en 6. plads 
med 7 point. Herrerne var 
dog ved godt mod og klar 
på at give tilskuerne en god 
og spændende kamp – og 
det må man sige lykkedes, 
da Amagers herrer vandt 
30-22 og dermed rykkede 
to pladser op til 8. pladsen. 
Kampen var sponsoreret af 
BRODERS.dk, og den bedste 
spiller på hvert hold gik hjem 
med en flot gavekurv.

DAMERNE TOPPER 3. 
DIVISION
Damernes 1. hold ligger også 
i 3. division. I deres kamp 

skulle de ligeledes møde 
Virum-Sorgenfris 1. hold. In-
den kampen lå Amagers da-
mer på en delt 1. plads, mens 
Virum-Sorgenfris damer lå 
på en 4. plads. Der var der-
for lagt op til en spændende 
kamp, da Virum-Sorgenfri 
for alt i verden gerne ville op 
og ligge i top 3. Sådan endte 
det dog ikke. Amagers da-
mer indkasserede en flot sejr 
på 28-17. Kampen var spon-
soreret af SlikHytten, og den 
bedste spiller på hvert hold 
kunne gå hjem foran fjernsy-
net med en lækker gavekurv 
fyldt med godter.

Herrernes 2. hold måtte 
se sig slået 30-27 og det gik 
ikke bedre for damernes 2. 
hold, der måtte se sig slået 
22-18. 

I løbet af hele dagen var 
hallen fyldt med mere end 
80 tilskuere, som trofast 
fulgte med i alle fire kampe 
og deltog i lodtrækningen 
mellem hver kamp. Alt i alt 
bød dagen på god stemning 
og flot håndbold.

      Damesenior 1

      Herresenior 1
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Årets  
gang på 
Amagerbanen
AF PETER KRISTENSEN 

Den naturskønne Amager-
bane har åbent hver anden 
søndag i sommerhalvåret, 
og vi bringer her nogle af 
højdepunkterne. Åbnings-
dagen i april blev skudt 
i gang med Københavns 
Jernbaneorkester med live 
hornmusik. 

På nogle dage måtte gæ-
ster vente i op til en time. 
Særligt efterspørgslen på 
børneskinnecyklen var stor, 
så enkelte børn fik i stedet 
lov at teste en af de syv 
voksenskinnecykler. Ved 
overkørslen på den brede 

cykelsti ind mod Kløver-
marken stod den trofaste 
ledvogter med det røde 
jernbaneflag og sørgede 
for, at den øvrige trafik 
holdt tilbage for banens 
køretøjer. 

Takket være sidste års fri-
villigpris fra Lokaludvalget 
har Amagerbanens Venner 
kunnet byde gæsterne på 
gratis drikkevarer. Der er 
købt veste og arbejdstøj, 
samt diverse værktøj og 
udstyr. 

Kontakt: amagerbanens.
venner@gmail.com
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ADRESSEBOGEN KALENDER

Aktiviteter i december støttet af Amager Øst 
LokalUdvalg:

1-21/12 24 hemmeligheder
  ZeBU og Børnekulturhus Ama’r
  Billetter på www.zebu.nu/forestilling/
  24-hemmeligheder/

19/12  Amager Klassisk julekoncert
kl. 19.30  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3
  læs mere: www.amagerklassisk.com 

 

24/12  Juleaften på Kofoeds Skole

24/12  Juleaften i Sognegården,
  Nathanaels Kirke

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: 
Niels Frisch Kjølholt: 28 11 94 54
amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
www.amageroestlokaludvalg.kk.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. 

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

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 17-21
drys.ind@mail.tele.dk
www.drysind.dk

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

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

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

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 repræsentant:
Mona Silleman: moro1618@privat.dk

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 23 31 43 32
Mail: amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
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Søndag  
8. december: 

Gudstjeneste kl. 10.00 i Sundkirken og 
kl. 12.00 i Allehelgens Kirke.

Tirsdag  
10. december: 

Gud, det er risengrødsgudstjeneste for 
børn! i Allehelgens Kirke kl. 7.30. 

Søndag  
15.december:  

3. søndag i advent ved højmesse i Al-
lehelgens Kirke kl. 12.00. I Sundkirken 
er der samme dag børnevenlig Luciag-
udstjeneste kl. 15.00. Her går kirkens 
børnekor, De Grønne Pigespejdere Lucia 
og kirkens ”Mandagssangere” synger 
for os. Efter gudstjenesten byder vi på 
æbleskiver og gløgg, og der er tombola 
og lykkehjul i menighedssalen. 

Søndag  
22. december: 

”De ni læsninger”, en musikalsk guds-
tjeneste fyldt med traditioner ,kl.12.00 i 
Allehelgens Kirke .-

24. december kl. 12.00 i Allehelgens Kirke: Præsternes 
julekrybbespil - juleevangeliet på slap 
line for hele familien. I Sundkirken er der 
festlig julegudstjeneste kl. 14.00 og i Al-
lehelgens Kirke kl. 15.30.

25. december Juledag er der højmesse i Allehelgens 
Kirke kl. 12.00 .

26.december 2. juledag er der højmesse i Sundkirken 
kl. 10.00. 

Søndag  
29. december:

Højmesse i Sundkirken kl. 10.00. 

Onsdag  
1. januar 

Nytårsdag: Højmesse i Allehelgens Kirke 
kl. 16.00. Efter gudstjenesten byder vi 
på hotdogs, champagne og kransekage.  

Søndag  
5. januar: 

Helligtrekongers gudstjeneste kl 10 i 
Sundkirken og kl. 12 i Allehelgens Kirke. 

JUL

ønsker alle  
sine læsere  
en go jul.

6 tips til en  
mere miljøvenlig jul
Julen er en tid, hvor vi skruer op for hyggen, og dermed forbruget. Men 
hvad med at bevare hyggen, men samtidig skrue ned for forbruget og op for 
den gode samvittighed? Miljøpunkt Amager giver dig her 6 tips til en mere 
miljøvenlig jul

AF MAJA GULDAGER 
- PROJEKTLEDER, 
MILJØPUNKT AMAGER

1. GIV OPLEVELSER 
ELLER BRUGTE TING I 
GAVER 
Der bruges mange ressour-
cer som vand, energi og ke-
mikalier til at lave nye ting. 
Spring det forbrug over ved 
at give oplevelser eller brug-
te ting som gaver. 

2. BRUG ALTERNATIVER 
TIL GAVEPAPIR 
Vi bruger ca. 825 ton ga-
vepapir i Danmark til jul, 
og det meste kan ikke gen-
anvendes, fordi papiret in-
deholder plastik og kemi-
kalier. Pak i stedet gaver 
ind i stof eller æsker som 
kan bruges igen, eller brug 

avispapir eller andet gen-
anvendt papir. 

3. GENBRUG 
JULETRÆET
Køb et juletræ i potte, som 
kan plantes ud i haven og 
hentes ind igen næste år, el-
ler brug grene fra det kasse-
rede træ som bunddække i 
haven eller i komposten. Du 
kan også købe et falsk jule-
træ, som kan pakkes ned og 
bruges år efter år. 

4. SMID IKKE 
JULEMADEN I 
SKRALDESPANDEN
Planlæg dine indkøb reali-
stisk i forhold til antallet af 
gæster. Overvej hvordan 
du kan bruge resterne i de 
følgende dage, om de skal 
spises som de er eller laves 

til nye retter, eller frys dem 
ned til senere brug. Overvej 
eventuelt om du kan nøjes 
med færre typer kød og sup-
plere med flere plantebase-
rede retter til julebordet.

5. TAG EN LADCYKEL 
PÅ JULEINDKØB
Spar byen og miljøet for for-
urening og gør så meget som 
muligt af din julehandel gå-

ende, på cykel eller med of-
fentligt transport frem for at 
bruge bilen. Hos Miljøpunkt 
Amager kan du låne en lad-
cykel gratis ved at lægge et 
depositum.

6. KØB BÆREDYGTIGT 
OG LOKALT
Mindsk miljøaftrykket fra 
dine indkøb ved at købe bæ-
redygtigt eller lokalt produ-
cerede varer. GoGreen har 
netop udgivet et opdateret 
bykort, der guider dig til bæ-
redygtige indkøbsmulighe-
der i København. Se i hvilke 
butikker på Amager du kan 
købe bæredygtigt ved at 
hente kortet i fysisk form hos 
Miljøpunkt Amager i Kvarter-
huset, eller find det online her 
både dansk og engelsk på 
www.gogreendanmark.dk.

Vær velkommen til advent og jul i Allehelgens Kirke og Sundkirken 
AF SUZETTE EJDRUP

Det er december, og adventstiden er over os. Adventstid er 
en tid, hvor vi tæller ned til jul og på forskellig vis forbereder 
os til julen. For vi skal være klar, så det lille barn, der blev født 
i stalden i Betlehem julenat for cirka 2000 år siden, også kan 
blive født i vores hjerter, og julefreden skal sænke sig over 
vore hjem. Kom og tag del i den skønne adventstid og jul i 
vores kirker:  

Program:

AF SÆRLIGE GUDSTJENESTER DEN NÆSTE TID KAN 
NÆVNES: 
Indsættelsesgudstjenesten søndag 12. januar. Kom og hils på 
jeres nye præst. Menighedsrådet er vært ved en reception 
efter gudstjenesten. Tid og sted for gudstjenesten kan findes 
på www.metrokirkerne.dk, når tiden nærmer sig.

Søndag 23. februar: Stor festlig fastelavnsgudstjeneste for 
børn og deres voksne – kl. 12.00 i Allehelgens Kirke. Efter 
gudstjenesten slår vi katten af tønden og byder på faste-
lavnsboller.

På vores hjemmeside www.metrokirkerne.dk og på face-
book Allehelgens og Sundkirken kan du læse meget mere 
om vores kirker og de forskellige og øvrige arrangementer.

Vel mødt! 

Har du et  
frivilligt  
julehjerte?

AF OLE PEDERSEN

Din frivillige indsats kan 
gøre juletiden sødere for 
mennesker, der ikke har 
mulighed for at holde en 
traditionel jul. Enten fordi 
de er hjemløse, enlige, en-
somme eller ikke har råd til 
at holde jul. 

Som julefrivillig kan du 
være med til at skabe god 
stemning, servere mad, 
underholde eller bare 
være til stede, så ingen 
skal føle sig alene. Til gen-
gæld får du, som frivillig, 
godt selskab og en helt 
anderledes oplevelse. 

Man har også mulighed 
for at tage sin mand, kone, 
søster, bror, datter, søn, 
ven eller veninde med og 
få en god aften sammen. 

Sidste år deltog flere end 
30 som julefrivillige på 
Amager og gjorde en stor 
forskel. ”Det gør, at vi har 
nogle mennesker, der kan 
blive siddende og være 
selskabelige og hyggelige, 
holde hånd eller synge ju-
lesange. Det gør noget ved 
den nærværsfølelse og 
den samhørighedsfølelse, 
der er sådan en aften”, 
udtaler Mette Olsen, der 
er centerleder hos Peder 
Lykke Centret.

I år kan du blive frivillig på 
Ørestad Plejecenter, Peder 
Lykke Centret og i Nathan-
aels Kirkes Sognegård. 

Få mere at vide på www.
frivilligcenteramager.dk 
eller ring på  
tlf. 50 54 99 14.

Frivilligcenter Amager 
opfordrer til at skrue ekstra op 
for julestemningen på øen

Purcell & portvinskærlighed 
Engelsk barokmusik med julestemning og sjælefredsgaranti

AF OLE PEDERSEN

Foreningen Amager Klassisk 
inviterer til julekoncert 19.12 
kl. 19.30 i Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3, 2300 Kbh S. 

Lad julefreden sænke sig, 

nyd et glas portvin og hør 
koncert. Ægte amar’kansk ju-
lestue - vibes fra julelysene på 
Amagerbrogade... barokmu-
sik med hjerte, fællessang og 
måske en lille snert Messias. 
Koncerten varer cirka en time 

med pause, og passer for alle 
uanset alder og tidligere erfa-
ring med klassisk musik. 

Et glas portvin og julegod-
ter er inkluderet i din billet. 
(Vi har også et alkoholfrit al-
ternativ.) 

Medvirkende: Amager 
Klassisks husorkester på ba-
rokinstrumenter.

Billetter via www.billetto.
dk eller i døren inden kon-
certen. Koncerten er arran-
geret af Amager Klassisk i 
samarbejde med Kvarterhu-
set og er støttet af William 
Demant Fonden og Amager 
Øst Lokaludvalg. 

Ønsker du at blive medlem 
af Amager Klassisk? Skriv til 
amagerklassisk@gmail.com. 

Medlemskab giver 20% 
rabat (40% for studerende 
medlemmer) på Morgen-
madskoncerten og andre ar-
rangementer i regi af Ama-
ger Klassisk. 


