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Efter flere års arbejde for en 
fornyelse af Kløvermarkens 
Idrætsanlæg synes der nu 
at være en forståelse blandt 
politikerne i lokalområdet og 
på rådhuset for, at det gamle 
anlæg trænger til fornyelse. 
Klubberne er utroligt glade 
for, at nogle af deres ønsker 
nu bliver hørt.

GLÆDE I 
VÆGTLØFTERKLUBBEN 
AK THOR
Marco Mandrup fra Nordens 
ældste vægtløftningsklub, 
AK Thor (oprettet 1894), en 
af de aktive i brugergruppen, 
som utrætteligt arbejder for 
at forbedre faciliteterne på 
Kløvermarken siger: ”Jeg er 
meget glad for de tildelte 
midler, som kan gøre en stor 
forskel i vores daglige tilbud. 
Jeg er spændt på, hvorledes 
pengene tænkes brugt. Vi er 
klar til at gå i gang med for-
bedringerne”.  

Der er ingen tvivl om, at 
pengene får stor betydning 
for medlemmerne i vægt-
løfterklubben. Gulvet i træ-
ningslokalet er ved at blive 
rettet op, så vægtskiver ikke 
triller, når de tunge elemen-
ter skal håndteres, så de til-
delte midler kan forbedre 
andre nedslidte lokaler”.

TOILETTER, DER ER 
FORBEHOLD MÆND
Der er også bevilget pen-
ge til forbedrede bade- og 
omklædningsfaciliteter for 
kvinder. Der er i dag ingen 
toilet- eller badefaciliteter 
for kvindelige udøvere i den 
gamle del af barakbygge-
riet.  Toiletterne er forbe-
holdt mænd, mens de fælles 
baderum har gennemgang 
af andre brugere. ”Det er 
simpelt hen et must at til-

føre anlægget flere og tids-
svarende faciliteter for kvin-
der,” siger Finn Nørgaard fra 
Kløvermarkens Forenede 
Boldklubber (KFB) og aktiv i 
brugergruppen. ”I dag er der 
for få omklædningsrum til de 
mange hjemhørende kvinde-
lige fodboldspillere og slet 
ingen bademuligheder for 
udeholdene. Derfor er det 
glædeligt, at der nu sker no-
get på dette område. Det er 
jo en kendt målsætning, at 

fodbolddanmark ønsker at 
mange flere piger vil starte 
til fodbold og en større andel 
heraf forbliver aktive. I den 
sammenhæng er attraktive 
og tidssvarende faciliteter en 
vigtig faktor.”

BEDRE BELYSNING 
OMKRING ANLÆGGET
Der bevilges 1.1 million kr. til 
forbedring af belysningen af 
anlæggets parkeringsplad-
ser. Et initiativ som Sundby 
Boldklubs formand Bo Ham-
mer ser som et vigtigt til-
tag: ”En øget belysning af 
parkeringsområdet har stor 
betydning for brugerne i vin-
terhalvåret og vil øge tryghe-
den for ikke mindst de man-
ge børn og unge. Desuden 
vil det gøre oplevelsen mere 
indbydende for alle brugere 
og øge sikkerheden gene-
relt”. 

Netop at øge lysniveau og 
tryghed har været en mær-
kesag for Jeanne Husfeldt, 
ungdomsleder i Christians-
havns IdrætsKlub (CIK) og 
aktiv i brugergruppen. Hun 

siger: “Det har været direkte 
svært for CIK at få børn og 
unge til at tage turen over 
til Kløvermarkens kunst-
græsbaner om vinteren, ikke 
mindst grundet den mørke 
og øde beliggenhed”.

PENGE TIL ØGET 
VAGTRUNDERING
I de seneste måneder har 
klubberne på anlægget op-
levet hærværk på klubhuse 
og udenomsfaciliteter,  så 
som ødelagte hegn og bæn-
ke. Kommunen har iagttaget 
den øgede belastning også 
af de indendørs fælles fa-
ciliteter. Derfor er det også 
meget positivt, at der nu er 
bevilget midler til en øget 
vagtrundering. 

Bent Kristensen, leder i 
Sundby Boldklub og aktiv 
i brugergruppen udtaler:  
”Jeg er rigtig glad for de be-
slutninger, der her er taget. 
Den øgede vagtrundering og 
den øgede belysning vil for-
bedre trygheden i den ret-
ning, vi gerne ser.” Bent tilfø-
jer, at han glæder sig over, at 

den dobbeltrettede cykelsti 
nu etableres langs hele Raf-
finaderivej, hvilket længe 
har været et stort ønske fra 
klubberne. 

STØTTE FRA AMAGER 
ØST LOKALUDVALG 
Amager Øst Lokaludvalg har 
gennem flere år støttet klub-
berne i arbejdet med en gen-
nemgribende fornyelse af 
idrætsanlægget. Med midler 
fra Amager Øst Lokaludvalg 
og klubberne selv, er der ud-
arbejdet et idéoplæg til en 
helhedsplan for Kløvermar-
kens Idrætsanlæg. Det er 
stadig denne plan alle klub-
berne støtter og ønsker gen-
nemført.  Planen vil sikre, at 
faciliteterne bliver tidssva-
rende, således at anlæggets 
kapacitet øges betragteligt. 
På den måde kan man tage 
imod de mange nye brugere, 
som i disse år flytter til om-
rådet. 

Klubberne takker alle, 
der gennem tiden har 
støttet dem i sagen. 

SKOLEN I  
HOLMBLADSGADE ... 10 OMRÅDET BLIVER KALDT 

PRØVESTENEN SYD 14 NEW GREAT CYCLE  
TRACKS FOR AMAGER 20

PAGE IN ENGLISH

AMA’RØSTEN

UDGIVES AF  

  
21. ÅRGANG 
NR. 107 
OKTOBER 2020

Bevilling til bedre faciliteter er et skridt 
på vejen for Kløvermarkens mange 
klubber og brugere
De hjemhørende foreninger på Kløvermarken fik 
en rigtig god nyhed i uge 37, da der nu bevilges 
3 millioner kr. til at forbedre de forældede 
og nedslidte faciliteter i barakbyggeriet på 
Kløvermarksvej. Der bevilges penge til en mindre 
renovering af AK Thors vægtløftningslokale og til 
at forbedre bade- og omklædningsfaciliteter for 
kvinder samt til tryghedsskabende belysning

      Toiletforhold

      Indgang til omklædning 
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Deadline til Ama’røsten nr. 108 er: 
Fredag d. 13. november
Bladet husstandsomdeles i Amager Øst 
bydel onsdag d. 2. december

Deadline

MØDEKALENDER OG 
  ANSØGNINGSFRISTER 

Lokaludvalgsmøde torsdag den 22. oktober 2020
- frist for ansøgning om puljemidler: 22. september 

Lokaludvalgsmøde torsdag den 19. november 2020
- frist for ansøgning om puljemidler: 19. oktober

Lokaludvalgsmøde torsdag den 17. december 2020
- frist for ansøgning om puljemidler: 17. november

Møderne holdes kl. 18.30-22 i Kvarterhuset 

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 Amager Øst Lokaludvalg 
støttet siden sidst: 
 ❚ Juleguirlander 2020, 

60.000 kr.  
Juleguirlander på Ama-
gerbrogade og sidegader 
i december. 

 ❚ Buster Filmfestival 2020, 
20.000 kr. 
Filmfestival for børn og 
unge med inspirerende 
film, de ikke finder på 
Youtube og TikTok. 

 ❚ Hunden Ib holder pølse-
fest på Amager, 19.000 
kr.  
Økologisk pølsefest med 
film, musik og leg i hun-
den Ibs univers.

 ❚ Amager Børneteaterfe-
stival, 65.000 kr.  
Børneteaterfestival med 
workshops og fællesspis-
ning. 

 ❚ 100 opera-øjeblikke til 
København, 20.000 kr.  
Små operaoptrædener 
rundt omkring i Køben-
havn

 ❚ Festdag i Prismen, 
14.000 kr. (aflyst)  
Festdag for alle unge til-

knyttet Prismen og deres 
forældre. 

 ❚ En trold nær Amager 
Strand, 75.000 kr.  
Kunstneren Thomas 
Dambo bygger en trold 
på Amager af genbrugs-
træ. 

 ❚ Amager Beach Camp, 
5.000 kr. (Kvikpuljen) 
Volleytræning og etab-
lering af volleybane på 
Amager Strand. 

 ❚ 24 Hemmeligheder, 
60.000 kr. 

 ❚ Fabrikken Afd. AC, 
60.000 kr. 
Fabrikken For Kunst & 
Design indtager Amager 
Centeret. 

 ❚ Bæredygtig hverdag, 
10.750 kr.  
Temauge med aktiviteter, 
der giver inspiration til 
hverdagen med fokus på 
forbrug, klima og miljø.

 ❚ Forfatterspirernes 
Skriveklub på Amager, 
6.000 kr.  
Børn og unge dyrker de-

res interesse for at skrive 
og fortælle historier. 

 ❚ AGA WORKS, 9.000 kr.  
Efterårsudstillinger og 
performances i den 
gamle AGA-bygning på 
Vermlandsgade. 

 ❚ Musikalske byvandrin-
ger, 10.000 kr.  
Byvandringer på Amager 
med fokus på jazz. Laves 
også til podcast.  
Bevilling givet august 
2020

 ❚ Renhold ved Prøve-
stenen Syd, 4.699 kr. 
(Kvikpuljen) 
Materialer til at samle 
skrald og rydde buske på 
Prøvestenen.

 ❚ Kunstudstilling: Maria 
Zahle & DEAP, 4.950 kr. 
(Kvikpuljen) 
En del af efterårsudstillin-
gen AGA WORKS. 

 ❚ Gratis opera på Amager 
– Bachs Kaffekantate, 
5.000 kr. (Kvikpuljen) 
Amager Klassisk inviterer 
til opera. 

 ❚ Ama’rlitt: arrangement 
med Asta Olivia Norden-
hof, 5.000 kr. (Kvikpul-
jen) 
Litteraturarrangement i 
Bibliotekshuset.

 ❚ Kunstudstillingen Horror 
Vacuii, 3.500 kr. (Kvik-
puljen) 
Udstilling hos Eks-rum-
met på Prags Boulevard 
61. 

 ❚ 5 sikkerheds- og red-
ningsøvelser, 5.000 kr. 
(Kvikpuljen) 
Foreningen Fugl & Fisk 

 ❚ Amagers Lille Kultur- og 
Klimafestival, 5.000 kr. 
(Kvikpuljen) 
Katrine Anthony Petersen

 ❚ Bigård i Lergravparkens 
bemandede legeplads, 
5.000 kr (Kvikpuljen)

Kommende projekter 
støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg
Fabrikken For Kunst og 
Design har fået støtte til 
at lade kunsten indtage 
Amager Centeret. Der vil 
være forskellige værker og 
installationer fra slutnin-
gen af september og året 
ud. 

Lokaludvalget har støt-
tet ’Musikalske Byvan-
dringer’ med jazzmu-
sikeren Jesper Løvdal. 
Byvandringerne foretages 
i oktober og laves senere 
til 11. afsnit i podcastserien 

’Stemmer fra Amager’. 
Blandt andet Miljøpunkt 

Amager, Plastikposefrit 
Amager og GoGreen in-
viterer fra den 24.-30. 
oktober til en uge med 
aktiviteter i Kvarterhuset, 
som giver inspiration til en 
mere bæredygtig hver-
dag.

Året ud er der forskel-
lige udstillinger hos AGA 
Works på Vermlandsgade 
61. Se mere på www.tor-
reloft.dk.

Amager Butikkerne har 
ansat en city-koordinator
Morten Bøje Stensgaard Larsen er blevet ansat som city-koordinator af Amager 
Butikkerne. Her fortæller han om det, der ligger ham på sinde i hans arbejde
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Det mest bemærkelsesvær-
dige ved de mange butiks- 
og erhvervsdrivende på 
Amager er, at det for langt 
de fleste er hjerteblod at 
have en butik på Amager. 

Øen har altid haft en sær-
lig evne til at holde på sine 
sønner og døtre. Mange flyt-
ter måske ud et par år, men 
vender hellere end gerne til-
bage, når muligheden byder 
sig. 

Derfor er det også særligt 
at være city-koordinator for 
Amager Butikkerne - en titel, 
jeg, som inkarneret amager-
kaner, bærer med stolthed. 

Det er imponerende, hvor 
mange af vores medlemmer, 
der i en svær økonomisk tid 
stadig mener, at det er vig-
tigt at være en del af fæl-
lesskabet og finde midler til 
både at holde liv i Amager 
Butikkerne og sørge for, at 
vi kan få julelysene op at 
hænge. 

Og netop derfor arbejder 
vi i Amager Butikkerne aktivt 
for at fortælle borgere og lo-

kalpolitkere, at de har nogle 
butiksejere og erhvervdri-
vende, som gør meget for at 
bidrage til fællesskabet på 
øen.

BUTIKSLIVET ER EN 
FORLÆNGELSE AF 
BYLIVET 
Det ved mange af vores 
medlemmer, og derfor kerer 
de sig også om at være med 
til at skabe traditioner og 
fylde byens rum med liv og 
aktivitet. Det er den historie, 
vi for tiden arbejder på at 
fortælle omverdenen. 

Vi har blandt andet lavet 
et klistermærke, der fortæl-
ler borgere, at her er der en 
butik, som bidrager til fæl-
lesskabet på øen, og vi håber 
naturligvis, at det er noget, 
man som kunde vil orientere 
sig efter. 

Jeg synes, at det er så 
utrolig vigtigt, at amagerka-
nerne ved, at de har nogle 
butikker og erhvervsdri-
vende, som giver tilbage til 
øen og byen. Samtidig tror 
jeg på, at vi som borgere kan 
være med til at sørge for, at 

Amager vedbliver at være en 
frodig underskov af butikker. 
Det gør vi ved at blive ved 
med at handle lokalt. 

Der er ingen tvivl om, at vi 
kommer til at gå en vanske-
lig fremtid i møde, og derfor 
skal vi som enkeltindivider 
måske også til at være mere 
bevidste om, hvordan vi 
handler. For det gør en for-
skel for rigtige mennesker, 
der hver dag står bag disken.  

BUTIKKERNE ER EN 
DRIVKRAFT I DET 
AMAGERKANSKE 
KULTURLIV
En af de ting, jeg er meget 
optaget af, er, hvordan vi i 
butikslivet kan være med 
til at udvikle kulturlivet. I 
min optik er kulturliv og er-
hvervsliv ikke hinandens 
modsætninger, men områ-
der som har brug for hinan-
den. 

Selvfølgelig er vi i Ama-
ger Butikkerne meget opta-
gede af, hvordan vi skaber 
det bedst mulige erhvervsliv 
på øen, men vi er samtidig 
også meget nysgerrige på, 

hvordan vi kan være med 
til at udvikle kulturlivet. Jeg 
synes bestemt ikke, man skal 
overse, at butikkerne også 
er en drivkraft i det amager-
kanske kulturliv ved at ar-
rangere juleoptog, fastelavn, 
majfest og markedsdag. Det 
er altsammen begivenheder, 
der er med til at skabe liv i 
byrummet og oplevelser for 
borgerne. 

Derfor har vi i Amager 
Butikkerne også indledt 
dialoger med øens lokal-
udvalg, der heldigvis også 
godt kan se potentialet i 
at få erhvervs- og kulturliv 
bragt tættere på hinanden. 
Den udvikling er jeg meget 
spændt på. Det kommer sik-
kert til at tage tid, men jeg 
føler mig overbevist om, at 
der er meget godt at hente i 
et sådant parløb.
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Jul på  
Sundbyøster Plads
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Sådan er visionen, hvis det 
står til arrangørerne, som 
indtil nu består af Amager 
Øst Lokaludvalg, Område-
fornyelsen Sundby, Sund-
byøster Skole og Amager 
SK Håndboldklub. 

JULETRÆET SOM 
CENTRUM
Visionen er, at det store ju-
letræ med belysning kom-
mer til at præge pladsen 
i hele måneden, og at det 
vil blive centrum for en 
lang række aktiviteter på 
pladsen. 

I skrivende stund er ak-
tiviteterne kun på tegne-
brættet, men der tænkes 
blandt andet på juletræs-
salg,  julestue, julebanko, 
åben hal for børn og 
voksne, events på plad-
sen for eksempel af en 
spejdertrup, Luciaop-

tog og anden optræden 
af børn fra Sundbyøster 
Skole, julegudstjeneste 
på pladsen og flere kul-
turelle arrangementer af 
både amatører og profes-
sionelle. 

Vi håber på, at der også 
vil blive mulighed for, at de 
lokale butikker kan være til 
stede på pladsen med til-
bud eller lignende. 

Sundbyøster Plads står 
foran en total renovering, 
og med jul på pladsen vil 
der være mulighed at at 
afprøve, hvad pladsen vil 
kunne bruges til, når den 
bliver færdig. 

Hvis du har gode ideer 
til, hvad der kunne være af 
arrangementer på pladsen 
i december måned, hører 
vi gerne fra dig. 

Alle forslag er velkomne. 

Kontakt: Ole Pedersen 
- mail: ole@olep.dk.

Det er ingen hemmelighed, at julen 
nærmer sig, men det har indtil nu 
været en hemmelighed, at der i år 
muligvis bliver julearrangementer på 
Sundbyøster Plads i hele julemåneden 
- hvis alt går vel. Kronen på værket 
bliver et stort juletræ, som forhåbentlig 
får lov til at lyse op på pladsen i hele 
december måned

Fra brugtbilsforhandlere til 
grønt boligområde
Snart går endnu et af Amagers gamle 
industriområder nye tider i møde. Denne 
gang er det området ”Ved Amagerbanen 
Nord” mellem Ved Amagerbanen og Amager 
Strandvej, der står over for at blive omdannet 
til boligkvarter

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Bygherrerne i området har 
anmodet kommunen om en 
ny lokalplan, som gør det 
muligt at bygge boliger, 
serviceerhverv og en dagin-
stitution med et samlet eta-
geareal på cirka 57.000 m2. 
Københavns Kommune øn-
sker at placere en daginstitu-
tion i området, der forventes 
ibrugtaget i 2023.

UDGANGSPUNKT I 
DEN INDUSTRIELLE 
HISTORIE
Udformningen af bygninger 
og pladser i området tager 
afsæt i områdets industrielle 
historie. Derfor er der ud-
peget to bevaringsværdige 
bygninger i området, der kan 
ombygges. Lokalplanforsla-
get lægger op til at placere 
den højeste bebyggelse i op 
til syv etager i en rand mod 

Prags Boulevard og Amager 
Strandvej, mens den midter-
ste del af området holdes på 
op til fem etager. 

STIFORBINDELSE OG 
LEGEPLADS
I forlængelse af Holmblads-
gade ønsker kommunen at 
etablere en stiforbindelse 
for cyklende og gående, 
der leder hen til en centralt 
placeret plads, som kan 
fungere som mødested for 
beboere. En del af byrum-
met vil blive reserveret til 
legeplads for daginstitu-
tionen i dagtimerne, men 
vil være offentligt tilgæn-
gelig for områdets børn og 
voksne uden for daginsti-
tutionens åbningstid. Dele 
af stueetagerne mod det 
centrale byrum etableres 
med mulighed for at åbne 
serviceerhverv som for ek-
sempel butikker, restauran-
ter og caféer.  

ET GRØNT OG 
BÆREDYGTIGT 
OMRÅDE 
Bygherrerne ønsker at ud-
vikle ”Ved Amagerbanen 
Nord” til et grønt og bære-
dygtigt byområde. Der skal 
være fokus på social bære-
dygtighed i form af rum til 
fællesskaber for alle aldre 
og rekreative forbindelser. 
I kommunens dialog med 
grundejerne har der været 
fokus på bæredygtige ma-
terialer. Bygherrerne har på 
den baggrund undersøgt, 
om der er materialer i de ek-
sisterende bygninger, som 
kan genbruges i byrumme-
ne.

De 12 platan- og søjlepop-
peltræer, der står i et grønt 
bælte langs Prags Boule-
vard, gøres i lokalplanen 
bevaringsværdige. Desuden 
stilles der i lokalplanforsla-
get krav om nyplantning af 
169 træer.

PRÆSENTATION AF 
PLANFORSLAGET
Den 30. september var der 
på et borgermøde på Kofo-
eds Skole mulighed for at 
få lokalplanen præsenteret 
af folk fra Teknik-og Miljø-
forvaltningen i Københavns 
Kommune. Deltagerne kun-
ne også stille spørgsmål og 
komme med kommentarer 
til planerne. Mødet blev 
samtidig sendt på lokalud-
valgets Facebook-side, så 
interesserede havde mu-
lighed for at følge med og 
stille spørgsmål hjemme 
fra sofaen. Video fra mødet 
kan ses på: facebook.com/
amageroest

Har du input og kom-
mentarer til lokalplan-
forslaget, kan du sende 
dem til kommunen se-
nest den 23. oktober på 
siden blivhoert.kk.dk
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AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Lokaludvalget har siden 2011 
uddelt Frivilligprisen til man-
ge forskellige foreninger, 
blandt andet Lektiehjælpen 
på Amagerbro, Judoklubben 
Mitani og Søspejdergruppen 
Fribytterne Sø. Sidste år blev 
prisen delt af Bydelsmødre-
ne og Kødbenshavn Hunde-
park. 

SEND DIT FORSLAG
Lokaludvalget opfordrer alle 
borgere til at indstille lokale 
foreninger, organisationer 
eller institutioner, der fortje-
ner et skulderklap for deres 
arbejde i bydelen. Forslag 
sendes til aoelu@kk.dk med 
en begrundelse for, hvorfor 
netop denne forening skal 

have prisen. Fristen for at 
indsende forslag til Frivil-
ligprisen er den 23. oktober 

2020, og vinderen offentlig-
gøres i begyndelsen af no-
vember. 

Vil du være med til at 
skabe Amager Østs nye

SENIOR - 
BOFÆLLESSKAB 
Er du interesseret i at deltage i 
et møde om dette emne kan du 
kontakte Amager Øst lokaludvalg. 

Så snart det er hensigtsmæssigt af 
afholde et møde under hensyntagen 
til coronaen, vil lokaludvalget 
indbyde dig til mødet. 

Tilmelding skal ske  
på e-mail eller telefon:  
aoelu@kk.dk / 2331 1949. 

KENDER DU EN FORENING I AMAGER ØST 
DER FORTJENER ET SKULDERKLAP?

Send forslag og begrundelse senest 23. oktober til: 
aoelu@kk.dk, facebook.com/amageroest eller 
Jemtelandsgade 3, 4. 2300 Kbh.S.

Læs mere på aoelu.kk.dk 

FRIVILLIGPRISEN 2020

PRISEN ER PÅ 50.000 KR. OG KAN DELES AF TO 
MODTAGERE. DEN ENE BELØNNES SÆRLIGT FOR 
KREATIVE TILTAG I TIDEN MED CORONAVIRUS

Hvem skal  
have årets 
frivilligpris?
Igen i år uddeler Amager Øst Lokaludvalg en pris til 
en eller to af bydelens foreninger, der har gjort en 
særlig indsats. I år er prisen sat op til 50.000 kr., og 
lokaludvalget vil gerne give et særligt skulderklap til en 
forening, der har gjort en særlig eller kreativ indsats i 
perioden med coronavirus
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SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Med bevillingen vil der ske 
en renovering af omklæd-
nings- og badefaciliteter, 
og der bliver skabt bedre 
belysningsforhold, som kan 
imødekomme den utryghed, 
flere brugere oplever i den 

mørke tid, når de bruger an-
lægget. 

GAMLE BARAKKER I 
DÅRLIG STAND
En stor del af klubhus- og 
omklædningsbarakkerne 
langs Kløvermarksvej er fra 
efterkrigstiden og er utids-
svarende og stærkt nedslid-
te. Flere af idrætsforeninger-

ne på Kløvermarken oplever 
samtidig stor vækst i antallet 
af medlemmer, hvilket er med 
til at sætte de eksisterende 
faciliteter under pres. De 
røde barakker langs Kløver-
marksvej bruges i dag som 
omklædning til vægtløftning 
og fodbold, samt café og 
som kontorlokaler for kom-
munens driftsmedarbejdere. 

De gamle barakker er fra 
efterkrigstiden. Der er imid-
lertid stor forskel på barak-
kernes stand. 

I mange af barakkerne er 
der konstateret råd i dele af 
ydervæggene, manglende 
ventilation, flere af gulvene 
er skæve og bygningerne 
er dårligt isolerede. Sam-
tidig er de gamle barakker 
inddelt i en række mindre 
omklædningsrum med fæl-
les bade, hvilket betyder, at 
disse omklædningsfacilite-
ter i dag kun må bruges af 
mænd. 

De nyere barakker fra 
omkring årtusindskiftet er i 
bedre stand og er mere tids-
svarende med større om-
klædningsrum med separate 
bade. 

BARAKKERNE HUSER 
EN STOR DEL AF 
KLØVERMARKENS 
BRUGERE
Barakkerne huser en lang 
række foreninger, som AK 
Thor Vægtløftning, Christi-
anshavn Idræts Klub (CIK), 
Boldklubben Amalie, Bold-
klubben Sundby KFUM, 
Øresunds Klubfodbold, 
Football Club Nyhavn, Chri-
stiania Sports Club (CSC), 
Sønderbro Fight, Nørrebro 
Cricket Club og Kløvermar-
kens Forenede Boldklubber 
(KFB). 

Derudover benytter en 
lang række klubber under 
Dansk Arbejder Idrætsfor-
bund (DAI) og Dansk Fir-
maidrætsforbund, omklæd-
ningsrummene. Desuden 
benytter alle udebanehold, 
som skal spille kampe på 

Kløvermarken, omklæd-
ningsrummene langs Kløver-
marksvej. Mange af klubber-
ne oplever medlemstilgang, 
som dårligt kan rummes un-
der de nuværende rammer. 

Amager Øst, Amager Vest 
og Christianshavn oplever 
i disse og kommende år en 
stor befolkningstilvækst, 
hvilket er med til at øge pres-
set på de nuværende facili-
teter. 

KLØVERMARKENS 
STORE POTENTIALE 
Kløvermarken har poten-
tiale til at blive et fantastisk 
idrætsanlæg med plads og 
faciliteter til mange forenin-
ger og idrætsudøvere i Kø-
benhavns Kommune, hvor 
der permanent er mangel 
på plads til foreningsliv og 
idræt. I Københavns Kom-

mune mangler der både 
fodboldbaner og idrætshal-
ler. På Kløvermarken findes 
pladsen. Der er i den grad 
potentiale for forbedring af 
faciliteterne. Foreningerne 
udarbejdede sammen med 
lokaludvalget i 2017 et vi-
sionsoplæg for udvikling 
af Kløvermarkens idræts-
anlæg. Dette visionsoplæg 
peger på, hvilke fantastiske 
muligheder der er for at ud-
vikle Kløvermarkens Idræts-
anlæg. 

Lokaludvalget bakker sta-
dig op om dette visionsop-
læg, men vi accepterer, at 
planen må realiseres i eta-
per. Derfor er vi glade for 
det løft, der ligger i bud-
gettet, forbedringer, der 
kan komme foreningerne 
på Kløvermarksvej til gode. 

Kløvermarkens idrætsfaciliteter får et løft
Lokaludvalgets ønsker angående renovering af 
klubhusene på Kløvermarksvej 50 og belysning foran 
klubhusene blev tilgodeset ved budgetforhandlingerne 
i Københavns Kommune. Dertil kommer der ekstra 
vagtrundering som tryghedsskabende foranstaltning. Og 
den længe ønskede cykelsti på Raffinaderivej bliver nu 
etableret. Med befolkningstilvæksten i Nordøstamager er 
det hårdt tiltrængt at udvikle Kløvermarkens idrætsanlæg

Efterårshilsen fra  
Områdefornyelsens formandskab
Der er fuld fart på Områdefornyelsen Sundby. Der har været meget, der skulle tages fat på efter genåbningen, og vi er 
allerede nu rigtig godt i gang - trods de benspænd, Corona-epidemien har skabt. Her får du en hurtig status på vores 
forskellige projekter

FORMANDSKABET, 
OMRÅDEFORNYELSEN 
SUNDBY

SUNDBYØSTER PLADS
Projektet omkring Sundby-
øster Plads er i fuld gang, 
og hele sommeren har plad-
sen summet af liv. Det har 
været en fornøjelse at se, 
hvordan aktiviteter appel-
lerer til ophold på pladsen, 
og at pladsen kan være et 
samlingspunkt på tværs af 
generationer. Til budgetfor-
handlingerne var vi heldige 
at få hele 4 millioner kr. til 
begrønning og lys på frem-
tidens plads. Nyheden kom 
på et spændende tidspunkt, 
for de rådgivere, der skal 
tegne på fremtidens Sund-
byøster Plads, er netop ble-
vet valgt. 

Med de 4 millioner kr., 
oveni de penge, der er sat af 
i Kvarterplanen, kan der nu 
laves en endnu bedre plads.
Vi forventer, at pladsen an-
lægges fra 2021 – 2022.

SUNDBY KIRKEGÅRD 
Interessen omkring Sundby 
Kirkegård har været fanta-
stisk. Vi har modtaget mere 
end 100 forskellige forslag 
og tanker til, hvordan den 
kommende park kan udvik-
les. Mange har også meldt 
sig til projektudviklingsgrup-
pen, som inviteres ind i ma-
skinrummet i starten af okto-
ber. Første skridt for gruppen 
bliver en kirkegårdsvandring 
med driftsmedarbejderne 
den 1. oktober.

Projektudviklingsgruppen 
er åben for alle. Har du lyst 
til at være med, så skriv til 

sundby@tmf.kk.dk 

SUNDBY – FRA FÆLLED 
TIL STRAND
Projektet, der handler om at 
forbinde Sundby bedre på 
tværs, er i fuld gang. Projekt-
udviklingsgruppen har af-
holdt masser af møder, hvor 
de løbende både giver input 
til det program, der skal la-
ves, og diskuterer, hvor-

dan man kan lave en række 
byrums-eksperimenter det 
næste halve års tid. Ekspe-
rimenterne skal sætte fokus 
på nogle af de områder, hvor 
der er særligt potentiale for 
mere bynatur, bedre over-
gange og forbindelser.
Englandsparken (som i vir-
keligheden hedder Sundby-
vesterparken)
En parkvandring med by-
rumsforvalteren i september 
tiltrak mange, og de fik en 
gennemgang af, hvad udvik-
lingsplanen kan betyde for 
parken. I midten af septem-
ber har Områdefornyelsens 
sekretariat været til stede i 
parken over flere dage for at 
undersøge, hvordan parken 
bruges, og hvad brugerne er 
glade for ved parken. Vi har 
fået massevis af gode input 
og tanker til, hvordan parken 
kan udvikles. Næste skridt 
er at invitere alle de bebo-
ere, der har meldt sig ind i 
projektudviklingsgruppen til 
møde.

SUNDBY IDRÆTSPARK
I forbindelse med udviklin-
gen af Sundby Idrætspark 
har fremtidsforskeren Bjarne 
Ibsen været forbi og fortælle 
om sin forskning omkring 
fremtidens idræt. Dette var 
første oplæg i en række af 
inspirerende input til jer, der 
vil vide mere og/eller delta-
ge i arbejdet om idrætspar-
kens udviklings-potentiale.

Du kan følge med i alle 
projekterne via vores Face-
book, nyhedsbrev eller hjem-
meside. Du er altid velkom-
men til at sende os input til 
de forskellige projekter eller 
melde dig til nogen af de lo-
kale projektudviklingsgrup-
per ved at skrive til sundby@
tmf.kk.dk

Formandskabet for Om-
rådefornyelsen Sundby 
består af Kira Hulsart, Ro-
bert Nielsen, Rune Holsted 
Hansen og Ole Pedersen      Der var parkvandring i Englandsparken 

Christianshavns 
Bogfestival på 
Nordatlantens Brygge
STIG TJELLEGAARD 
MØLLER

Christianshavns Bogfesti-
val byder igen velkommen 
til alle litteraturinteresse-
rede i midten af novem-
ber, nærmere bestemt fra 
den 12. – 15. november. 
Bogfestivalen skulle have 
fundet sted i slutningen 
af april på Nordatlantens 
Brygge, men der kom som 

bekendt en pandemi i ve-
jen. 

Da situationen stadig-
væk er en smule usikker, 
vil programmet blive no-
get reduceret i forhold til 
sædvanligt, men bogfe-
stivalen vil dog finde sted 
over fire dage. Når alle 
aftaler er bekræftede, vil 
programmet naturligvis 
blive offentliggjort i god 
tid før november.
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RASMUS STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Før sommerferien vedtog 
Borgerrepræsentationen at 
sætte gang i en fredning af 
Amagerbanen. I vedtagel-
sen stod desuden, at forvalt-
ningen skal inddrage lokale 
kræfter i udformningen af 
fredningen. Derfor har vi i ar-
bejdsgruppen samlet nogle 
foreløbige pointer omkring 
stiforløb, fælleshus, lege-
plads, besøgscenter med vi-
dere. Formålet med arbejdet 
er at give et klart indspark til 
forvaltningen, så frednings-
sagen kan køre så smidigt 
som muligt. 

DEN HISTORISKE ARV 
ER VIGTIG 
Særligt de banehistoriske 
elementer er der et ønske 
om at opgradere. Mængden 
af "historiske rekvisitter" kan 
godt øges, uden at det bli-
ver for kitschet. Det er sær-
ligt vigtigt, at få lyssignalet 
ud for Laplandsgade til at 
virke igen. Arbejdsgruppen 
ønsker en blanding af nyt og 
gammelt, med fokus på det 
originale skinneforløb.

Der var enighed om vig-
tigheden i at formidle hele 
områdets placering i indu-
strihistorien, eftersom kolo-
nihaverne tidligere også var 
til beliggende ved Siljanga-
de, syd for Uplandsgade, 
men blev fortrængt af in-
dustriudviklingen. Amager-
banen kom til tidligere end 
selve Uplandsgade, og har i 
det hele taget været central 
for industriens udvikling på 
Amager.

PLADS TIL BESØGENE - 
ÅRET RUNDT 
Amagerbanens Venner har 
længe ønsket et bemandet 
"besøgscenter" for Ama-
gerbanen ud til krydset 
Vermlandsgade/Uplands-
gade. I arbejdsgruppen var 
der enighed om, at det på 
sigt vil være fornuftigt at et 
besøgscenter drives af for 
eksempel kommunen eller 
Amager Museerne, således 
at der kan være fri adgang 
til skinnecykler hele ugen, 
frem for kun i ulige weeken-
der, som er tilfældet i dag, 
hvor anlægget er frivilligt 
drevet.

Besøgscenteret skal kun-
ne rumme både ventesal/
madpakkerum for skolebørn, 
remise og værksted til skin-
necykler, mødelokale, en lille 
café og perron. Ikke nødven-
digvis bygget i den histo-
riske stil, men en praktisk 
og funktionel opgradering i 
forhold til de containere, der 
står på pladsen i dag. 

BEDRE STIFORLØB TIL 
KLØVERMARKEN 
I fredningssagen er der lagt 
op til en ny stiforbindelse 
til det vestlige hjørne af 
Kløvermarken. Fra arbejds-
gruppen er der et ønske 
om, at stien kommer til at 
gå gennem den grund, hvor 
det eksisterende fælleshus 
for haveforeningen står. På 
den grund er der plads til 
både hus og sti. Fordelen 
ved den placering er des-
uden, at cyklister på Klø-
vermarkens cykelsti ikke vil 
opleve en helt lige linje, og 
derfor vil være tvunget til at 
sætte farten ned, inden de 

kommer ind til Amagerba-
nens område.

Derudover blev ønsket om 
en legeplads med jernbane-
tema på det nuværende 
asfaltområde, drøftet, men 
naturligvis med brug af na-
turlige og holdbare materia-
ler (for eksempel af træ). Der 
var også enighed om, at det 
var en god idé at fortsætte 

med en eller anden form for 
skæve boliger på området. 

ARBEJDET 
FORTSÆTTER, OG DU 
KAN VÆRE MED
Den kommende tid handler 
nu om at visualisere grup-
pens ønsker til udvikling af 
området, med henblik på at 
formidle klart og tydeligt og 

derved sikre, at fredningen 
kommer til at rumme mu-
ligheder, og ikke begræns-
ninger af den rekreative an-
vendelse af Amagerbanens 
gamle område. 

Man er meget velkommen 
til at deltage i gruppens 
arbejde. Skriv til rsteen-
berger@gmail.com. 

Fredning af Amagerbanen  
kræver aktiv deltagelse
På lokaludvalgets møde i august nedsatte vi tre udvalg, som arbejder videre med områderne på Nordøstamager. En af 
grupperne beskæftiger sig med Amagerbanen, og spiller sammen med den igangværende fredningssag

 ❚ Processen for fredn-
ingssagen er ved redak-
tionens afslutning endnu 
ukendt, men forventes 
fremlagt for Borger-
repræsentationen ultimo 
september. 

FAKTA

       Foto: Rasmus Steenberger

Parkeringsproblemer ved metrostationerne
Lokaludvalget 

byder på kaffe og 
vil gerne høre din 

mening om par-
keringssituationen 

omkring metro-
stationerne

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

Lokaludvalget er af flere 
omgange blevet kontaktet 
af grundejere og beboere 
omkring metrostationerne. 
Der klages specielt over 
”lufthavnsparkering”. Især 
før Corona-tiden og navnlig i 
ferieperioderne fik man ind-
tryk af rigtig mange biler, der 
blev parkeret i længere tid. 
Det var tydeligt, at ejerne 
rullede af sted med kuffer-
ten, tog Metroen til lufthav-
nen og var væk i kortere eller 
længere tid. 

Rejseaktiviteten er gået 
noget ned, hvordan er det 
med parkeringsgenerne? Vi 
inviterer borgerne til at få en 
snak med os. Er der et pro-
blem, eller forventes pro-
blemerne at komme igen, 
når rejseaktiviteten atter 
går op?

6. oktober kl. 16.30 – 18 
ved Øresund Metro,

21. oktober kl. 16.30 - 18 
ved Amager Strand Metro,

29. oktober kl. 16.30 – 18 
ved Femøren Metro.

KOM OG SIG  
DIN MENING:
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Speciale med 
topkarakter anviser 
ny retning for 
Østamagers sidste 
industriområde
Med et nyt arkitektspeciale i hånden får lokaludvalget 
tungere skyts i kampen for at bevare værkstederne og de 
kreative erhverv mellem Uplandsgade og Prags Boulevard. 
Der kan både være plads til eksisterende funktioner, nye 
boliger og bedre rekreative forbindelser

RASMUS STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Ved en præsentation for lo-
kaludvalgets arbejdsgruppe 
i august, foldede specialestu-

derende Vladimír Novak sine 
visioner ud om en alternativ 
udvikling af Nordøstamagers 
sidste store erhvervsområde. 
Disse visioner står i modsæt-
ning til intentionerne fra en 
række investorer, som over 

de seneste år har opkøbt 
området med henblik på 
boligudvikling. Disse planer 
blev foreløbig standset med 
den endelige vedtagelse af 
Kommuneplan 2019 i starten 
af året. 

SYNERGI MELLEM 
BOLIGER OG 
SMÅINDUSTRI
Vladimir Novak har fået 12 
for sit speciale, hvor han 
over 126 siders analyser og 
tegninger viser, hvordan 
man kan udvikle et levende 
byområde med håndvær-
kere i baggårdene og byliv 
mod gaden, med et klart og 
intuitivt hierarki af stræder, 
passager, stier og pladser, 
som åbner området op på 
kryds og tværs - uden at 
ødelægge gårdmiljøernes 
intime kvaliteter. I specia-
let forbindes Kløvermarken 
med Prags Boulevard via 
en række gennemførte van-
dreruter, som forbindelser 
til centrale knudepunkter i 
det nye kvarter. Der skabes 
synergi mellem nye boliger 
og småindustri gennem et 
stringent, men fleksibelt ga-
de-gård hierarki, som giver 
umiddelbar mening. 

Specialets anbefalinger 
er i tråd med lokaludvalgets 
Visioner for Nordøstama-
ger, og vi er derfor nu me-
get nysgerrige på kommu-
nens faglige vurdering af 
specialets hovedpointer, 
og hvordan de kan indgå i 
det videre planlægningsar-
bejde

POTENTIALER 
FOR INTELLIGENT 
BOLIGUDVIKLING 
I specialet kortlægges de 
bygninger, som har en be-
varingværdi, med udgangs-

punkt i områdets karakter 
og helhed, frem for den mere 
snævertsynede “SAVE"-vur-
dering, som normalt anven-
des i byudvikling. Det giver 
en markant anden balance til 
fordel for de mange intime 
gårdmiljøer, der findes i om-
rådet i dag. 

Samtidig foreslår specia-
let at forbinde gårdmiljøerne 
med hinanden for at skabe 
et sammenhængende og le-
vende bymiljø til glæde for 
både de erhvervsdrivende 
og beboerne. 

Specialets forfatter er ikke 
bange for at bygge tæt og 
ombygge eksisterende byg-
ninger, men hele tiden med 
fokus på menneskelig skala 
og intime byrum. 

MULIGHED FOR 
PLADSER, GYDER OG 
PASSAGER
Et af specialets hovedgreb 
er en forskønnelse og be-
grønning af Laplandsgade, 
som i dag fremstår øde og 
forsømt. Og en tydeligere og 
mere sikker forbindelse hen-
over Uplandsgade til Kløver-
marken. Derudover skabes 
en række pladser inde i om-
råderne på hver side af Lap-
landsgade, og der foreslås 
to nye forbindelser derfra 
og over til Amagerbanen og 
Kløvermarken. 

Mellem de gamle og nye 
bygninger foreslås forskel-
lige mindre gyder, som min-
der om middelalderens tæt 
bebyggede håndværkskvar-

terer, hvor produktion og 
udstilling og salg foregår i 
samme bygning, men med 
salg til gaden og produktion 
i gården. Ikke revolutione-
rende, men utroligt robust 
tænkt og enkelt at gennem-
føre. 

DEN FORLADTE 
INDUSTRI SOM 
EVENTSPACE
Det måske mest revolutio-
nerende greb i specialet, er 
en omdannelse af den nu-
værende produktionsvirk-
somhed AGA i Uplandsgade 
til en slags koncertsted eller 
scene med levende byliv og 
natteliv i en af byens sidste 
"rå" locations. Det vil være 
muligt at gøre, fordi AGA-
grunden er solgt, og fabrik-
ken flytter til Jylland i løbet 
af få år.  Om det lader sig 
gøre at integrere et event-
space med den øvrige byud-
vikling, er ultimativt op til en 
politisk beslutning. 

NU SKAL PLANERNE 
SKÆRPES
Lokaludvalgets planar-
bejdsgruppe går nu i gang 
med at bearbejde specialets 
analyser og forslag til en 
handlingsorienteret model, 
som kan forelægges lokal-
udvalget og senere forvalt-
ningen og de folkevalgte på 
Rådhuset. 

Hvis du ønsker at deltage i 
arbejdet, kan du skrive til 
aoelu@kk.dk - vel mødt! 

Parkeringsproblemer ved metrostationerne
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Amager Øst får et 
nyt spektakulært 
kunstværk til glæde 
for alle

ROBERT OLSEN, 
FORSTANDER PÅ 
KOFOEDS SKOLE.

Ideen og udformning af Ci-
garen er skabt af kunstner-
duoen Randi og Katrine 
sammen med deltagerne 
på Kofoeds Skole. 

Randi og Katrine har de-
res base  i lokalområdet 
på Amager Øst. Randi og 
Katrine besøgte Kofoeds 
Skole flere gange, og i et 
samspil med brugerne på 
Kofoeds Skole blev ideen 
skabt. Der blev holdt møder 
mellem rygerne og kunst-
nerduoen, og rygerummet 
gik fra ide til model, til ud-
formning og godkendelse.   

Randi og Katrine taler 
med deres konkrete, sjo-
ve, skæve og lidt absurde 
kunst ind i Kofoeds Sko-
les rammer på en måde, 
som gør skolen levende og 
aktiv og samtidig smuk. 
Kunstnerparret arbejder 
med det genkendelige, 
men med skæve nye - og 
i Cigarens tilfælde - over-
raskende dimensioner.

En proces baseret på 
inddragelse af brugerne

Randi og Katrine har 
i denne proces arbejdet 
inddragende. En proces, 
hvor de får mennesker, 
holdninger og kunst til at 

spille eller flyde sammen. 
Resultatet bliver medejer-
skab til kunst og det ende-
lige resultatet. Denne ind-
dragende proces bruges 
også af andre kunstnere, 
når de arbejder i samspillet 
med udsatte grupper, for 
eksempel Balfelt i et pro-
jekt på Enghave Plads og 
FOS og Balfelt i udform-
ningen af Campingvognen 
på Mændenes Hjem.

Der arbejdes med form, 
indretning og udvikling af 
de ordinære rammer for, 
hvordan man kan udforme 
sociale tilbud.

At tale om rygning kan 
stadig få følelserne i kog. 
Den just afsluttede debat 
sidste år om forhøjede af-
gifter på cigaretter, fik bøl-
gerne til at gå højt. For slet 
ikke at tale om debatten 
blandt sociale organisatio-
ner og brugerorganisatio-
ner, som var medvirkende 
årsag til, at Rådet for So-
cialt Udsatte i november 
2019 trådte tilbage. Ryg-
ning er stadig et følsomt 
område og skaber debat. 
Også på Kofoeds Skole.

 
Rygerummet vil blive 
indviet 9. december 
kl. 15, men skulle være 
færdigt i begyndel-
sen af november. 

Det sociale tilbud Kofoeds Skole får et 
rygerum, som også er et kunstværk - 
eller er det omvendt: Kofoeds Skole får 
et kunstværk, som også er et rygerum.
Rygerummet er 8 meter højt og er 
udformet som en cigar med banderole, 
rullede blade og gløder i toppen. 
Cigaren er skabt med indendørs 
rygefaciliteter

Nye fantastiske  
cykelstier til Amager
I de 6 år jeg har været aktiv i Amager Øst Lokaludvalg, har vi hvert år ønsket 
en opgradering af trafiksikkerheden. Nogle år har vi været heldige, og budget 
2021 er et godt år: Borgerrepræsentationen på Rådhuset har fundet penge til 
cykelstier på Raffinaderivej og Backersvej, fase 2

RASMUS STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Særligt Backersvej er mit lille 
barn, som jeg har udviklet og 
plejet sammen med Iben Lin-
demark og en masse aktive 
beboere fra lokalområdet. Vi 
var enige om, at folk kører 
for stærkt og for hasarderet, 
og at løsningen er hævede 
cykelstier og et mere vari-
eret vejforløb. Det startede 
med en masse kaffemøder 
og siden en midlertidig tra-
fiklegeplads, som senere 
blev en permanent cykelle-

geplads - og nu kommer en-
delig kronen på værket. 

NU ER DET SLUT MED AT 
MÆRKE LASTBILERNES 
ÅNDE I NAKKEN
Raffinaderivej er mindst lige 
så vigtig: helt central for 
trygheden, og for udvikling 
af idrætten på Kløvermar-
ken. I dag kører lastbilerne 
tæt, og cyklisterne frygter 
for førligheden. Nu skiller vi 
dem ad og forlænger den 
dobbeltrettede cykelsti. I 
forbindelse med lokalud-
valgets Visioner for Nord-
østamager satte vi for alvor 

fokus på ruten, der forbin-
der øen med Amager Bakke, 
Margretheholm og Refsha-
leøen. Nu er det slut med at 
mærke lastbilerne ånde en i 
nakken! 

Den klimavenlige fremtid 
kræver flere cykelruter 

Jeg kan huske, at  da jeg 
flyttede til Amager som 18-
årig, var der ikke nær så gode 
cykelforhold som nu. Den-
gang hed det ”Biløen Ama-
ger”. I dag kan vi godt kalde 
os ”Cykeløen Amager”. For 
der er kommet flere, bredere 
og bedre cykelforbindelser, 
cykelbroer og supercykel-

stier. Og cyklen er den mest 
populære transportform. 

Og vi skal videre, hvis Kø-
benhavn skal nå målet om at 
være CO2-neutral i 2025. De 
tværgående cykelforbindel-
ser er stadig en mangelvare. 

Gennem Områdefornyel-
sen Sundby tager vi nu hul 
på forbindelsen Peder Lyk-
kes Vej-Elbagade-Italiens-
vej, ”Fra Fælled til Strand”. 
Det er en rute, jeg selv cykler 
hver dag til og fra arbejde. 
Der mangler cykelsti på El-
bagade, og vejen er bred nok 
til at kunne bære det. Derud-
over er krydset ved Kastrup-
vej helt gak, og der er lidt for 
snævert på den første del af 
Peder Lykkes Vej ud til Ama-
gerbrogade. 

MANGE BREDE VEJE 
MANGLER STADIG 
CYKELSTIER
Samtidig bør vi sætte gang 
i en undersøgelse af en syd-
lig cykelrute mellem Sundby 
Station og Femøren Sta-
tion, via Sundbyvestervej-
Wibrandtsvej, for begge 
veje kunne have godt af en 
rigtig cykelsti. Derudover er 
der stadig masser af brede, 
lige og lange veje på vores 
ø, som mangler cykelstier. Så 
arbejdet fortsætter de næ-
ste mange (budget)år, og vi 
hører gerne fra dig, hvis du 
vil være med til at sætte fo-
kus på problemerne. 

Bedre sikkerhed i farligt vejkryds
Vejbump og 40 km/t-zone skal medvirke til nedsat hastighed i krydset 
Italiensvej/Engvej/Sorrentovej, efter en borger i maj kontaktede lokaludvalget

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR 

I krydset mellem de tre 
veje Italiensvej, Engvej og 
Sorrentovej færdes mange 
familier med børn dagligt 

på vej til skole og institu-
tioner. Kommer man i bil fra 
Sorrentovej, kan det være 
svært at se rundt i svinget, 
om der er fodgængere på 
vej over vejen.

”Biler kommer kørende 

rundt i svinget i høj fart uden 
udsyn, mens små børn selv 
krydser vejen. Desuden er 
der for nylig etableret en 
busrute, hvor busser svinger 
op ad Italiensvej fra Engvej, 
der hvor børn skal over vejen 

for at cykle korrekt op ad Ita-
liensvej”, skrev en bekymret 
borger i en mail til lokalud-
valget. 

Lokaludvalgets plan- og 
trafik-arbejdsgruppe beslut-
tede på baggrund af hen-
vendelsen at kontakte Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, 
som hurtigt tog hånd om 
sagen.

HASTIGHEDEN 
NEDSÆTTES
Kun tre dage senere fik lo-
kaludvalgets sekretariat en 
mail fra forvaltningen om, 
at politiet har sagt ja til at 
forlænge 40 km/t-zonen på 
Strandlodsvej, så den fort-
sætter gennem dobbelts-
vinget på Sorrentovej, og 
videre forbi Italiensvej. Der 
vil samtidig blive etableret 
bump på Sorrentovej gen-
nem svingene. De forskelli-
ge tiltag skulle gerne samlet 
set nedsætte hastigheden i 
området. 

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen forventer, at arbejdet vil 
blive udført inden for de næ-
ste par måneder.       Foto: Google Maps
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Amagerbanen får ny 
dræsine fra 1892

PETER KRISTENSEN

Så fik Amagerbanen en 
ny, og samtidig meget 
gammel original pumpe-
dræsine. Dræsinen er fra 
1890erne, hvor den var 
en del af DSB’s materiel 
på Slagelse-Næstved-
banen. 

Slagelse-Næstved-ba-
nen åbnede i 1892 og den-
gang var det normalt at 
køre med dræsine. Under 
Corona-foråret har den 

fået en gennemgribende 
renovering. Den står nu på 
spor 2 og er ikke i vejen for 
skinnecykler. Et stykke an-
tik dansk jernbanehistorie. 
Gennem sommeren har 
den været flittig brugt af 
både børn og voksne. Op 
til seks personer kan be-
fare den ad gangen. 

Tak til Amager Øst Lo-
kaludvalg for økonomisk 
støtte, og tak til Byens 
Billeje for god transport.

Borgermøder  
– nu live på Facebook

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Midt i september satte 
Covid-19 begrænsninger 
for, hvor mange der kunne 
deltage i borgermødet 
om den kommende skole 
i Holmbladsgade. Derfor 
sendte lokaludvalgets se-
kretariat live fra mødet, 
så folk hjemme i stuerne 
kunne følge med og stille 
spørgsmål online. 

Men også i tider uden en 
farlig virus i omløb kan der 
være mange grunde til, at 
man ikke deltager i møder. 
Måske har man små børn, 
man ikke kan få passet, el-
ler måske er man træt efter 
en lang arbejdsdag og or-
ker ikke at sidde på en stol 
i 2 timer. ”Derfor håber vi, 

at mange får glæde af, at 
møderne bliver sendt live. 
Det giver mulighed for, at 
flere borgere kan give de-
res mening til kende og få 
svar på deres spørgsmål,” 
siger lokaludvalgsformand 
Susanne Møller. 

Videoerne fra møderne 
vil desuden være at finde 
på lokaludvalgets Face-
book-side efterfølgende, 
hvis man skulle have lyst 
til at se præsentationen en 
anden dag.

Vil du gerne følge med i, hvad der 
sker i dit lokalområde, men ikke har 
tid til at gå til borgermøder? Så kan 
du fremover følge med hjemme fra 
sofaen, når lokaludvalget sender live på 
Facebook

Nu bliver Sundbyøster Plads grønnere
Med det netop vedtagne budget har Københavns Kommune afsat fire 
millioner kroner til at gøre Sundbyøster Plads grønnere og tryggere at 
opholde sig på – med flere træer, mere grønt og bedre belysning på pladsen

NIKOLAI EVERETH 
HANSEN, 
PRESSEKONSULENT, 
KØBENHAVNS KOMMUNES 
ØKONOMIFORVALTNING

 
Fremover kan beboerne på 
Amager se frem til et nyt 
centrum i bydelen, når Sund-
byøster Plads over de næ-
ste par år forvandles til et 
grønnere byrum. Parterne 
i budgetaftalen for 2021 er 
blevet enige om at afsætte 
fire millioner kr. til at gøre 
Sundbyøster Plads grøn-
nere og tryggere. Midlerne 
skal blandt andet give plad-
sen flere og større træer. 
Derudover får pladsen mere 
belysning, der skal gøre det 
mere trygt at opholde sig på 
pladsen, også efter solen er 
gået ned.

SUNDBYØSTER PLADS 
ER ALLEREDE UNDER 
FORVANDLING
“Området omkring Sundby-
øster Plads er allerede inde 
i en god udvikling. Nu giver 
vi pladsen et ekstra løft med 

flere træer og bedre belys-
ning – så pladsen bliver et 
dejligt, grønt samlingspunkt, 
som inviterer både børn, 
unge og voksne til at slå sig 
ned med venner og familie,” 
siger overborgmester Frank 
Jensen (S).

Sundbyøster Plads er alle-
rede under forandring. I 2017 
besluttede Borgerrepræsen-
tationen at afsætte 10 mil-
lioner kr. blandt andet til ny 
belægning og inventer som 

for eksempel bænke. De fire 
millioner, der afsættes med 
budget 2021, bliver en del 
af det igangværende pro-
jekt og skal især bidrage til 
at give Amager Øst et grøn-
nere og tryggere centrum i 
bydelen. I alt er der nu afsat 
14 millioner kr. til et samlet 
løft af pladsen.

 Udviklingen af Sundby-
øster Plads indgår i Køben-
havns Kommunes “Arealplan 
for grønne områder,” og skal 

bidrage til, at alle køben-
havnere har let adgang til 
grønne områder, som er at-
traktive at bruge. 

Pladsen forventes at 
være klar til brug i 
december 2022.

 ❚ Beløbet på i alt 4 millioner 
kr. skal blandt andet gå 
til 10 nye større træer, 
lav grøn beplantning, lav 
stibelysning og belysn-
ingsmaster.

 ❚ Projektet er et tilkøb 
til et projekt fra 2017, 
hvor Borgerrepræsen-
tationen besluttede at 
afsætte 10 millioner kr. i 
Kvarterplanen til projektet 
“Sundbyøster Plads som 
centrum” blandt andet 
til ny samlende belægn-
ing og inventar som for 
eksempel bænke.

 ❚ Udover anlægsudgifterne 
på 4 millioner kr., er der 
afsat 250.000 kr. til afledt 
drift, herunder vedlige-
hold af pladsen.

FAKTA

Et budget med mange 
forbedringer i Amager Øst bydel
Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus blev i begyndelsen af 
september enige om næste års budget. I Amager Øst blev der afsat midler til 
både cykelstier, idrætsfaciliteter og øget begrønning

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Tung trafik og cyklister er en 
farlig kombination. Derfor 
har en cykelsti på Raffinade-
rivej været en del af lokalud-
valgets ønsker i en årrække. 
Som en del af en cykelsti-
pakke for hele København 
er der nu sat penge af til cy-
kelstier på både Raffinade-
rivej og Backersvej, som er 
skolevej for elever på Skolen 
ved Sundet, og hvor børne-
familier dagligt færdes på 
vej til deres daginstitutioner. 
Bilisterne kører stærkt på 
vejen, og cyklister, fodgæn-
gere, børn og forældre føler 
sig utrygge. Finansiering af 
etape 2 af sikker skolevej-

projektet var derfor også et 
af lokaludvalgets ønsker til 
budget 2021. 

RENOVERING AF 
OMKLÆDNINGSRUM OG 
BEDRE BELYSNING PÅ 
KLØVERMARKEN
Kløvermarkens klubhuse og 
faciliteter har længe trængt 
til en renovering. Lokaludval-
get har derfor ønsket en op-
gradering af omklædnings-
rum og bedre belysning. I 
budget 2021 har politikerne 
afsat midler til en mindre re-
novering med særligt fokus 
på vægtløfterlokalerne, øge-
de omklædningsfaciliteter 
til damer og generelt bedre 
bade- og toiletfaciliteter. Der 
er også afsat midler til op-
sætning af mere belysning på 
parkeringspladsen ved Klø-
vermarkens Idrætsanlæg. 

Forbedringerne ved Klø-
vermarken glæder lokal-
udvalgsformand Susanne 
Møller: ”Der er meget godt 
i budgetaftalen, og udover 
et generelt løft til det socia-
le område, glæder jeg mig 
især over, at der er forbed-
ringer til klubhusene på Klø-
vermarksvej, ny belysning 
samme sted og cykelsti på 
Raffinaderivej langs Kløver-
marken. Dertil øget opsyn 
på Kløvermarkens Idrætsan-
læg og halinspektør til Sund-
byøsterhallen. Forenings- og 
idrætsliv er vigtigt for vores 
sammenhængskraft, og der 

er brug for et konstant fokus 
for at optimere vores idræts-
faciliteter. Nogle af barakker-
ne på Kløvermarksvej er fra 
efterkrigstiden, de er svært 
nedslidte og slet ikke tids-
svarende. Jeg glæder mig til 
at se forbedringerne udført,” 
siger hun med begejstring. 

ØGET VAGTRUNDERING
Efter et stigende antal epi-
soder med narkotikasalg 
og -indtag og uvedkom-
mende indtrængen i idræts-
faciliteterne kommer der 
nu vagtrundering ved klub-
husene. Desuden kommer 
der igen en halinspektør i 
Sundbyøsterhallen, som skal 
medvirke til at skabe tryg-
hed blandt hallens brugere.

BEGRØNNING OG 
BELYSNING AF 
SUNDBYØSTER PLADS
Sundbyøster Plads er stor og 
tom, men har potentiale til 
at blive et lokalt centrum for 
forskellige aktiviteter. I bud-
gettet er der afsat 4 millioner 
kr. til at gøre pladsen grøn-
nere og til at opsætte belys-
ning, så pladsen bliver mere 
attraktiv at opholde sig på. 

Fornyelsen af pladsen er 
en del af Områdefornyelsen 
Sundbys arbejde, og de er 
lige nu i gang med at vælge 
de rådgivere, der skal tegne 
fremtidens Sundbyøster 
Plads. Oveni de penge, der 
allerede er sat af i Kvarter-

planen, kan der nu laves en 
endnu bedre plads, skriver 
Områdefornyelsen på deres 
Facebook-side. 

I Amager Øst bydel er der 
desuden afsat 46 millioner 
kr. til udvidelse af daginsti-
tutionen F/S Rosa på Øre-
sundsvej 131 med 6 grupper, 
og midler til fortsættelse af 
Amagerbro Helhedsplan fra 
2022-26. Helhedsplanen er 
en del af Københavns Kom-
munes indsats for at styrke 
den sociale sammenhængs-
kraft i Københavns udsatte 
boligområder. 

MERE METRO OG 
ØSTLIG RINGVEJ 
UNDER ØRESUND
Som en del af budgetafta-
len blev partierne enige om 
at arbejde videre med at 
etablere øen Lynetteholm 
med tilhørende Metro og vej 
i Øresund mellem Nordhavn 
og Refshaleøen. Partierne 
vil arbejde for at få igangsat 
miljøundersøgelser af me-
trolinjerne M5 eller M5 Vest, 
der går på tværs af havnen 
og forbinder Lynetteholm 
med Østerport og Køben-
havns Hovedbanegård. 
Begge linjer omfatter nye 
stationer placeret i det nord-
østlige Amager. Partierne vil 
samtidig arbejde for, at sta-
ten igangsætter en miljøun-
dersøgelse af Østlig Ringvej 
som en sænketunnel langs 
kysten. 

 ❚ 12,5 mio.kr. til etablering 
af dobbeltrettet cykelsti 
på Raffinaderivej. 

 ❚ 29,0 mio. kr. til færdig-
gørelse af sikker skolevej 
ved Skolen ved Sundet 
og den resterende del af 
Backersvej (etape 2).

 ❚ 3 mio. kr. til renovering 
af klubhuse ved Kløver-
marken. 

 ❚ 1,1 mio. kr. til belysning på 
parkeringspladsen ved 
Kløvermarkens Idrætsan-
læg.

 ❚ 46 mio. kr. til udvidelse af 
daginstitutionen F/S Rosa 
på Øresundsvej.

DET FIK AMAGER ØST 
I BUDGET 2021:

      Der er afsat penge til begrønning og bedre belysning på 
Sundbyøster Plads. Foto: Ole Pedersen
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Peder Blom stiller op til valg af 
Københavns Ældreråd
Der er valg til Københavns Ældreråd i perioden  9.-30. oktober, og der kan 
både stemmes pr. brev eller digitalt. Ældrerådet skal høres i alle politiske 
beslutninger, der vedrører ældre borgere i Københavns Kommune

OLE PEDERSEN

Peder Blom er uddannet la-
boratorietekniker og har væ-
ret faglig aktiv i en årrække 
som tillidsrepræsentant og 
fællestillidsrepræsentant i 
en stor, dansk industrivirk-
somhed. 

Han har været medlem af 
Ældrerådet i København i de 
sidste fire år og er aktiv i Æl-
dreSagen, Amager2300, og 
han sidder som 2. suppleant 
i Amager Øst Lokaludvalg.

Han har boet på Ama-
ger sammen med sin kone i 
knap 50 år.

Peder Blom fortæller: ”Jeg 
vil gerne fortsætte mit arbejde 
i Københavns Ældreråd, hvor 
jeg sidder i teknik- og miljø-
udvalget (pt. som formand). 
Udvalget beskæftiger sig med 
tilgængelighed i byen, så den 
bliver til at færdes i, når man 
er ældre. Et eksempel er den 
offentlige trafik, tryghedsbe-

lysning og indretning af det 
offentlige rum med bænke, 
toiletter, vandposter med 
mere. Udvalget har kontakt til 
Movia, Metroselskabet, DOT, 
forvaltning og borgmester, li-
gesom udvalget er repræsen-
teret i byens parkbrugerråd. 

Jeg er selv udvalgets re-
præsentant i parkbrugerrå-
det for Amager Strandpark 

og suppleant i parkbrugerrå-
det for Englandsparken.

Jeg sidder også i Boligud-
valget, der høres i planerne 
for plejecentre, ældreboliger 
og hjemmepleje. 

Lokalt er Boligudvalget in-
volveret i de nye visiterede 
seniorboliger i Sundparken 
og det nye plejehjem på Ar-
tillerivej”.

 ❚ Københavns Ældreråd 
består af 25 medlemmer, 
der agerer direkte talerør 
til Borgerrepræsenta-
tionen for københavnere, 
der er fyldt 60 år.

 ❚ Københavns Ældreråd 
skal høres i alle politiske 
beslutninger, der vedrører 
ældre borgere i Køben-
havns Kommune. Rådet 
får typisk omkring 30 
sager i høring om året

 ❚ Valg til Københavns Ældr-
eråd for de kommende 4 
år foregår i oktober. 

 ❚ Vælgerne modtager deres 
vælgerbrev 9.-14. oktober 
(kommer også i e-boks).

 ❚ Valget finder sted 9.-30. 
oktober, og der kan både 
stemmes pr. brev (porto 
betalt) eller digitalt.

 ❚ Der skal vælges 25 
medlemmer til Køben-
havns Ældreråd og 25 
suppleanter. 45 kandi-
dater stiller op.

FAKTA

      Peder Blom stiller op til Københavns ældreråd

Valg til Ungerådet  
og Ældrerådet 

JOHN CHRISTIAN SVANE, 
PROJEKTMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Alle københavnere over 60 
år kan stemme til Ældrerå-
det, som er et direkte tale-
rør til Borgerrepræsenta-
tionen. Rådet består af 25 
medlemmer, som vælges 
hvert fjerde år. Rådet skal 
høres om alle politiske be-
slutninger, der vedrører æl-
dre borgere, og får typisk 
omkring 30 sager i høring 
om året. Du kan stemme 
indtil 30. oktober. 

UNGERÅDET
Fra den 10. – 23. septem-
ber var det muligt for alle 
københavnere mellem 12 

og 20 år at stemme til Un-
gerådet. Rådet består af 
35 medlemmer, som væl-
ges for et år ad gangen. 
Ungerådet skal samarbej-
de med kommunens politi-
kere og sørge for, at deres 
viden og idéer bringes i 
spil. Hvert år kan Unge-
råd KBH anmode om at få 
forslag behandlet politisk 
af Københavns Borger-
repræsentation. Fra Ama-
ger Øst stiller Frida Marie 
Skaarup Brandt (16 år) og 
Human Bostani Nezhad (17 
år) op. Det bliver spæn-
dende at se, om Frida og 
Human bliver stemt ind. 

Læs mere på  
www.ungeraad.kk.dk og 
www.aeldreraadet.kk.dk.

Vidste du, at Københavns 
Kommune både har et 
Ældreråd og et Ungeråd, og at 
begge holder valg i efteråret?

Ny formand hos 
Frivilligcenter Amager

BO JOHNSEN, 
KONSULENT OG 
PROJEKTMEDARBEJDER

Anna Overlund Sørensen 
udtaler: ”Det er vigtigt at 
vi tager frivillighed seri-
øst, og at vi udvikler på de 
rammer, den enkelte har 
for at deltage i samfundet. 
Det er noget af det, Frivil-
ligcenter Amager har gjort 
godt gennem årene, og jeg 
ser frem til løfte opgaven i 
samarbejde med vores be-
styrelse og sekretariat”.

Øvrige medlemmer af 
bestyrelsen er Winnie 
Berndtson (Fødevare-
Banken), Kim Allan Jen-
sen (SAND hovedstaden), 
Anne Grethe Christensen 
(Mødested Amager), Trine 
Billum (Liv i Sundby), Ditte 
Andersen (Café Julius), 
Bente Jørgensen (Natha-

naels Sogns Menigheds-
pleje) og Ole Meldgaard 
(Nordlyset).

Frivilligcenter Amager 
er en paraplyorganisation 
for foreningsliv og civile 
projekter. De har til for-
mål at støtte og udvikle 
frivilligheden på Amager 
gennem konsulentbistand 
og faglig sparring, kurser, 
rekruttering af frivillige og 
udviklingsprojekter. Frivil-
ligcentret har lokaler på 
Sundholm på adressen 
Sundholmsvej 8, 2300 Kø-
benhavn S. 

Læs mere på www. 
frivilligcenteramager.dk  
For yderligere in-
formation:
Daglig leder, Teddy 
Sidelmann Rasmussen, 
tlf. 61265549, teddy@
frivilligcenteramager.dk

Konsulent og projektmedarbejder Anna 
Overlund Sørensen er nyvalgt formand 
hos Frivilligcenter Amager. Anna arbejder 
til daglig som børnebibliotekar, laver 
podcasts og er formand for SF København. 
I Frivilligcenter Amagers bestyrelse 
repræsenterer hun foreningshuset 
Sundholm 8. Hun afløser Robert Olsen, der 
er forstander på Kofoeds Skole

     Anna Overlund Sørensen er ny formand for 
Frivillighedscentret.

Skolen i Holmbladsgade er 
et skridt nærmere 
Skolen i Nordøstamager er nu et skridt nærmere realisering. Der er lavet 
et forslag til en lokalplan for området, som bygger på vinderforslaget fra 
arkitektkonkurrencen i 2019

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

FORSKUDTE NIVEAUER 
OG TAGTERRASSER
Når byggeriet står færdigt 
i begyndelsen af 2023, vil 
omkring 840 elever og 100 
ansatte have deres daglige 
gang på skolen. Skolebyg-
ningen vil blive udformet i 
forskudte niveauer og eta-
ger. Bygningen bliver med 
6 meters højde (en etage) 
lavest ud mod den bolig-

ejendom, der ligger på 
Holmbladsgade 111, og når 
maksimalt en højde på 24 m 
(5 etager) mod Prags Boule-
vard. Idrætshallen bliver pla-
ceret ud til Holmbladsgade. 

Skolens facader skal be-
klædes med røde klinker i 
tegl. Stueetagerne i skolen 
og idrætshallen vil få glas-
partier mod Prags Boulevard 
og Holmbladsgade, og der 
vil komme siddemuligheder 
langs facader og på trap-
per. Skolens friarealer bliver 

etableret både i gadeplan og 
på tagterrasser og vil skabe 
forbindelse mellem Holm-
bladsgade og Prags Boule-
vard. Der skal plantes mindst 
15 træer på skolens område 
og ud til vejene omkring, og 
der skal etableres bede på 
tagterrasserne, så området 
vil opleves grønt. 

SIKRE SKOLEVEJE 
OG MASSER AF 
CYKELPARKERING
For at sikre de små trafikan-

ters vej til skole er det fore-
slået at etablere to nye lys-
kryds på Holmbladsgade ved 
henholdsvis Nyrnberggade 
og Strandlodsvej, og cykel-
sti på hele den vestlige side 
af Strandlodsvej inden for 
skoledistriktet. Den endelige 
udformning af sikre skoleveje 
med kryds og cykelstier er 
dog et separat projekt, som 
endnu ikke er fastlagt.

Under skolen anlægges 
en parkeringskælder med 
god plads til cykelparkering. 
Kommunen forventer, at der 
skal etableres cirka14 bilpar-
keringspladser i området, 
herunder en parkeringsplads 
til en handicapbus. 

BORGERMØDE OG LIVE-
SENDING PÅ FACEBOOK
Den 17. september holdt lo-
kaludvalget borgermøde 
på Kofoeds Skole. Her blev 
lokalplanen præsenteret og 
deltagerne havde mulighed 
for at stille spørgsmål og 
komme med kommentarer. 
Mødet blev samtidig sendt 
live på lokaludvalgets Face-
book-side, så man kunne 
følge med og stille spørgs-
mål hjemmefra. Det er stadig 
muligt at se video fra mødet 
på siden: facebook.com/
amageroest.

Har du input og kommen-
tarer til forslaget, kan du 
sende dem til kommunen 
senest den 25. oktober 
på siden blivhoert.kk.dk 
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2000 stofposer til 
Plastikpose-frit Amager
2000 stofposer syet af genbrugsstof til gavn for 
amagerkanerne og miljøet. Stor tak til Plastikpose-frit 
Amagers fantastiske frivillige, der altid giver den en ekstra 
skalle – også under nedlukningen

MONA ISABEL ANDERSEN

På trods af Covid-19 og ned-
lukning af vores syværkste-
der i et halvt års tid har vi 
nu fejret, at vi har syet 2031 
stofposer i genbrugsstof til 
Plastikpose-frit Amager si-
den oktober 2018. Plastikpo-
se-frit Amagers vision er at 
nedbringe brugen af plastik-
poser på Amager, og vi sam-
arbejder med flere andre by-
dele og byer, hvor der også 
sys stofposer i genbrugsstof, 
blandt andet Plastikpose-frit 
Christianshavn og Plastikpo-
se-frit Østerbro.

Tirsdag den 15. september 
fik vi lagkage sponsoreret 
af Miljøpunkt Amager, da vi 
rundede de 2000 Plastikpo-
se-frit Amager stofposer. De 
frivillige har syet stofposer-
ne derhjemme under luknin-
gen af bibliotekerne, hvor vi 
plejer at sy. Så derfor kunne 
vi allerede nå det mål, som vi 
havde håbet på i år.

LANG VENTELISTE PÅ 
BUTIKKER, DER GERNE 
VIL VÆRE MED
Plastikpose-frit Amagers 
stofposer ligger i 20 butikker 
på Amager, hvor man som 
kunde kan være heldig at få 
en pose gratis med i stedet 
for en plastikpose, når man 
handler i butikken. Butikker-
ne har kun stofposerne i det 
omfang, vi kan nå at sy dem. 

Vi har stadig en lang ven-
teliste på butikker, der gerne 
vil være med, og selv om vi 

syr mange stofposer, er det 
stadig svært at dække be-
hovet for stofposer til de bu-
tikker, som allerede er med 
i Plastikpose-frit Amager. 
Derfor kan vi stadig bruge 
flere frivillige, der vil være 
med til at sy. Så tøv ikke med 
at kontakte Plastikpose-Frit 
Amager på plastikposefri-
tamager@gmail.com eller 
Facebook.  

ALLE KAN DELTAGE
Har du lyst til at hjælpe til, 
så er vi hver tirsdag i Kvar-
terhuset i Jemtelandsgade 3 
fra kl. 15-18 og hver onsdag i 
Bibliotekshuset på Rodosvej 
4, ligeledes kl. 15-18. Der ar-
bejdes stadig på at få et sy-
værksted i gang på Solvang 
Bibliotek, men grundet Co-
rona-situationen er vi ikke 
kommet rigtig i gang.

Sammen med Miljøpunkt 
Amager og Kvarterhuset har 
vi en plan om at komme ud 
på skoler og fritidsordninger 
på Amager for at fortælle 
eleverne om miljø, bæredyg-

tighed og Plastikposefrit-
Amager, så eleverne også 
kan være med til at gøre 
Amager plastikpose-frit.

Projektet er støttet af 
Miljøpunkt Amager, 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokalud-
valg, Områdefornyelse 
Sundby og Kvarterhuset.

Ø-Helse, Smukt & Brugt, 
Alrum, Broders, Det var Zit-
tans, Engblomsten, Leben 
CPH, Sundby Bibliotek, 
Bibliotekshuset Rodosvej, 
Byens Sycenter, Galleri Glad 
Sol, Min helsekost, Purløg og 
Persille, Bob & Lutelia, Den 
Grønne Pote, Mødrehjælpen, 
Peanuts, Roxy Retro, Blom-
ster Jannie, UPCopenhagen 
2ndhand, Sulbæk Design og 
Syning, Wacher, Vintage-
art, craft & coffee.

BUTIKKER OG 
ANDRE DER ER MED 
I PLASTIKPOSE-FRIT 
AMAGER:

Amager Cup 2020 - 
også i en Coronatid

SIMONE ROSENGREEN, 
BESTYRELSESMEDLEM, 
AMAGER SK

Amager Cup er et samar-
bejde mellem Tårnby HK, 
CIK, Amager SK, Dragør HK 
og DGI. Hvert år byder Ama-
gerklubberne velkommen til 
stævne for de yngre hånd-
boldglade amagerkanere, 
og hvert år vender en masse 
glade - og sommetider træt-
te - håndboldspillere hjem 
til deres forældre efter en 
håndboldrig weekend. 

I år var ingen undtagel-
se! Weekenden bød på en 
masse god håndbold, hvor 
både trænere og spillere 
fik mulighed for at prøve 
en række ting af forud for 
den kommende håndbold-
sæson, og hvor spillerne 
kunne glæde sig over at få 
lov at røre en bold igen. 

DER BLEV SPRITTET AF 
EFTER HVER KAMP
Stævnet foregik natur-
ligvis på en Covid-19-re-
spektfuld måde. Således 
havde caféer ikke åbent, 
mål og bolde blev sprit-
tet af efter hver kamp, 
og spillerne måtte vente 
på at træde ind i hallen, 
til det var deres tur til at 
spille. Med andre ord et 
anderledes stævne end 
sædvanligt. Covid-19-re-
striktionerne satte dog 
ikke en stopper for hyg-
gen og det sociale aspekt, 
der ligger i afholdelsen af 
stævner. 

MASSER AF 
GRIN OG LEG OG 
TAKNEMMELIGHED
Foreningslivet er noget 
helt særligt, og det er altid 
berigende at opleve, hvor-

dan sport og stævner kan 
bringe hold sammen både 
internt og på tværs af 
klubber. Og i år var ingen 
undtagelse for de delta-
gende hold og klubber un-
der Amager Cup. Masser 
af grin, leg, nye og stær-
kere relationer fandt sted 
over weekenden, og det 
er med til at gøre Amager 
Cup værd at afholde år ef-
ter år. 

Amager-klubberne vil 
gerne sige en kæmpe tak 
til alle frivillige, der var med 
til at sikre, at 161 børne- og 
ungdomshold igen fik lov 
til at spille et håndbold-
stævne - noget, de fleste 
ikke har gjort siden julen 
2019 - og at cirka 1700 børn 
og unge altså fik lov til igen 
at være sammen med de-
res holdkammerater til et 
stævne.

Håndbold, sammenhold, leg, nye bekendtskaber og gensyn 
var for omtrent 1700 børn og unge på programmet hen over 
en weekend i slutningen af august, hvor årets Amager Cup 
fandt sted

“A Day of Movement” på Amager Strand
Den 29. august deltog omkring 
60 mennesker i eventet "A Day of 
Movement” på Amager Strand.
“A Day of Movement” er et event som 
Movement Collective Copenhagen har 
lavet for at formidle centrale værdier 
inden for Movement til en bredere 
del af Københavns indbyggere. Man 
håber dermed at kunne tiltrække flere 
folk til bevægelsesmiljøet. Værdierne 
er kort fortalt: fællesskab, et positivt 
perspektiv på kroppen og en 
samhørighed med vores omgivelser

OLE PEDERSEN

Der var over 100 tilmeldte, 
men regn og dårlige vejr-
prognoser satte det forven-
tede antal lidt ned. Vi var 
omkring 60 personer alt i 
alt i løbet af dagen. Nogen 
droppede ind til en enkelt 
workshop og andre var i 
gang fra 8:30 –20:30.

Dorrit, en af deltagerne 
fortæller: ”Vi er i bevægelse 
hele tiden, lavt, højt og i flow. 
Det kan jeg godt lide. For 
eksempel Christines Strala 
Yoga, hvor det handlede om 
det at være i bevægelse hele 
tiden i stedet for at holde 
bestemte positioner. Og lige 
pludselig er der ikke nogen 
af ens bevægelser, der er 

forkerte. Og det samme til 
gaga-dans, hvor vi er i be-
vægelse hele tiden på vores 
egen måde. Det er bare su-
per fedt.”

En anden deltager, Agata, 
fortæller efter Movement-
workshoppen: 

”Hvor dejligt det er at være 
i et miljø, der ikke er døm-
mende. Hvor man kan be-
væge sig frit uden at tænke 
på at være god nok eller se 
rigtig ud.”

GRÆNSERNE ER 
UDVISKET
Kasper Winther, en af initia-
tivtagerne til eventet fortæl-
ler, at inden for Movement-
aktiviteten er grænserne 
mellem sport, kunst, sund-
hed og personlig udvikling 
udvisket. Det hele er i spil på 
samme tid, og alt det, du fin-
der interessant at træne i for-
hold til dig selv som menne-
ske, giver pludselig mening 
at bruge tid og energi på.

Til eventet lavede vi yoga, 
løb, leg, parkour, dans, be-
vægelse, svømning, spis-
ning, og socialt samvær. 

Vi erfarede en masse grin, 
læring, muligheder, glæde, 
træthed, frustration, hjælp, 
accept og berigende sam-
taler.

Vi træner ud fra tre for-
skellige kategorier: styrke 

og fleksibilitet, mobilitet og 
færdighed samt leg og ud-
forskning.

De, der udøver Movement, 
er ofte ens i den henseende, 
at de alle er meget forskel-
lige, men har en fælles in-

teresse i krop og sundhed. 
Alderen spænder lige fra un-
der 18 til over 60. 

Når vi træner, lærer vi en 
masse. Både om, hvad vi 
kan, men også om os selv, 
hinanden og omverdenen.

 ❚ “A Day of Movement” er 
et event som Movement 
Collective Copenhagen 
har lavet for at formidle 
centrale værdier indenfor 
Movement-bevægelsen til 
en bredere del af Køben-
havns indbyggere.Eventet 
er hostet af Movement 
Collective Copenhagen 
og støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg. 

 ❚ Vil du vide mere, så kon-
takt: www.movementcol-
lectivecph.org 

 ❚ Hvis du kender en mel-
lem 8 og 12 år, der godt 
kan lide at bevæge sig 
og lege, er der oprettet 
et nyt juniorhold, som 
træner hver torsdag 
kl. 16:15 – 17:30 på Den 
Grønne Friskole med 
fokus på styrke, parkour 
og natur-færdigheder.

FAKTA
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LOUISE FALK TRANBERG

Dagen har særlig fokus på ét 
sted – nemlig indgangen til 
den gamle kirkegård på Kir-
kegårdsvej. 

Lokalhistoriker Anders 
Hjort samt Turbo Niels fra 
det hedengangne Klub 47 
vil fortælle om dele af Sund-
bys fortid og trække spor 
til nutiden. Der bliver også 
plads til, at deltagerne selv 
deler deres historier. De 
ældste vil fortælle de yngste 
om gamle dage, og der skal 
dykkes ned i historien for at 
blive klogere på, hvilke begi-
venheder, der har skabt det 
sted, vi bor. Alle er velkom-
ne. Familier, historienørder, 

almindeligt interesserede, 
børn og voksne.

LAV DIN COLLAGE
På temadagen er der fo-
kus på at bruge kunst til at 
forstå det unikke sted og 
dets historie bedre. Billed-
kunstner Thomas Pålsson 
vil lave collageworkshop, 
hvor gamle og nye billeder 
sættes sammen til nye ver-
dener sammen med delta-
gerne.  Efterfølgende vil 

Thomas Pålsson udvikle og 
opføre et gavlmaleri på Kir-
kegårdsvej, som skabes ud 
fra de collager, samtaler og 
historier, som dagen kaster 
af sig.

HAR DU EN 
SUNDBYHISTORIE?
Hvis du har anekdoter, sær-
lig viden eller måske en 
bunke interessante billeder, 
vil vi meget gerne høre fra 
dig. Der er nemlig plads 

til flere oplæg og indslag, 
anekdoter og billeder. Du 
behøver ikke holde foredrag 
eller være i rampelyset, blot 
være interesseret i at tale 
med andre.

Skriv eller ring til Pernille 
Schaldemose fra Biblioteks-
huset, på mail: pescha@
kk.dk, hvor det hele kom-
mer til at foregå, for at høre 
mere, for at tilmelde dig som 
deltager, eller hvis du vil bi-
drage med noget.

Grundejerforeningen 
Strandbo har renoveret 
deres veje

OLE PEDERSEN

G/F Strandbo har i år fået 
renoveret alle deres veje, 
samt etableret regnafvan-
ding ud i det grønne areal 
langs med deres grund-
ejerforening. De har lige-
ledes fået kultiveret det 

grønne areal ud til cykel-
stien og opsat nye bænke.

Grundejer foreningen 
håber at Københavns 
Kommune vil sørge for 
vedligeholdelsen af deres 
områder langs Amager 
Strandvej, som trænger til 
en meget kærlig hånd.

Har du en ældre dame- 
eller herrecykel, eller en 
skinnecykel, som kræver en 
særlig reparation?
PETER KRISTENSEN

På Amagerbrogade 9b lig-
ger Gold Star Cykler, som 
i år har fået et fint samar-
bejde med Amagerbanens 
Venner. De mange gæster 
på banen har nemlig be-
tydet, at skinnecyklerne 
er blevet brugt godt og 
grundigt, og flere gange 
har foreningen stået med 
reparationer, som kræve-
de særlige tekniske kom-
petencer. 

Gold Star Cykler er et 
godt gammelt cykelværk-
sted, der blev grundlagt i 
1941. Butikken åbnede un-
der anden verdenskrig og 

havde først hr. Olesen som 
butiksejer. Derefter til-
trådte hr. Madsen fra 1952 
til 2003. Siden 2003 har 
Søren Jørgensen bestyret 
butikken. Rygtet går på, at 
netop denne cykelsmed er 
byens bedste i forhold til 
at reparere gamle danske 
cykler af enhver art. Butik-
ken har speciale i at repa-
rere gamle dame- og her-
recykler samt Long Johns 
og andre ladcykler. Og nu 
også skinnecykler. Butik-
ken råder over et større 
lager af reservedele fra 
gamle dage, og er mulig-
vis Amager Østs ældste 
cykelsmed. 

Hvad sker der, når man inviterer lokale 
aktører til en minikonference om socialt 
udsatte i Amager Øst?
Der er energi i luften og tankerne flyver, når flere end 20 lokale aktører, som 
arbejder med socialt udsatte i bydelen, får muligheden til at sparre med hinanden

NICOLE SCHMITT, RIKKE 
LAURITSEN, SUSANNE 
MØLLER FRA SOCIAL- OG 
SUNDHEDSGRUPPEN 
I AMAGER ØST 
LOKALUDVALG.

Lokaludvalget har besluttet 
at udvikle en social bydels-
plan. Til dette formål ville vi 
afsøge, hvilke behov der er 
i Amager Øst for at hjælpe 
socialt udsatte, hvilke lokale 
tiltag, der findes i forve-
jen, og hvor der er brug for 
støtte og udvikling. Vi ville 
derudover afklare, om der er 
behov for et politisk fokus på 
områder, der ikke tidligere 
har været fokus på.

For at få bredt input fra 
både offentlige organisa-
tioner, foreninger og frivil-
lige havde Social- og Sund-
hedsgruppen i lokaludvalget 

indbudt alle aktører, som vi 
kendte, til minikonference 
vedrørende social udsathed. 
Målet var at blive klogere på 
aktuelle problemstillinger, få 
overblik over udfordringer 
og tilbud i bydelen, initiere 

netværk og styrke samarbej-
det mellem aktørerne.

EN HEL POSE MED 
KONKRETE IDEER
Kofoeds Skole dannede 
rammen for tre timer fyldt 

med gode diskussioner, 
sparring og brainstorming. 
Vi har fået både indsigt i 
overordnede problematik-
ker og en hel pose med kon-
krete idéer til, hvordan vi 
fremmer samarbejde, sikrer 
mangfoldighed og støtter 
op om tryghed i bydelen. 
Gode idéer, som vi nu vil 
arbejde videre med i lokal-
udvalget, som bindeled mel-
lem de faglige organisatio-
ner og frivillige foreninger.

Hvis du som læser også 
har input til, hvordan vi kan 
arbejde med socialt udsatte, 
så send gerne dit forslag til 
Social- og Sundhedsgrup-
pen i Amager Øst Lokalud-
valg.

Tak til deltagerne 
for at gøre konferen-
cen til en succes!

Ny kunst og gamle historier 
- kom og vær med
Vil du gerne vide mere om Sundbys historie og være med til at skabe et 
stort gavlmaleri? Så kom til kunstnerisk temadag om Sundbys historie på 
Bibliotekshuset torsdag 29. oktober kl. 16.30-18.00 på Bibliotekshuset, 
Rodosvej 4

 ❚ Projektet og gavlmaleriet 
er støttet af Område-
fornyelsen Sundbys pulje.

 ❚ Har du en idé til et pro-
jekt, der kan skabe mere 
liv og fællesskab i Sundby, 
eller en idé til nye genveje 
eller særlige mødesteder, 
så kan du søge penge 
fra Områdefornyelsen.  
Mulighederne er mange, 
så længe det sker inden 
for det område, som Om-
rådefornyelsen arbejder 
indenfor (se kort her på 
siden), og at projektet 
overholder en række ret-
ningslinjer.

 ❚ Se dem og læs mere om 
mulighederne via Om-
rådefornyelsen Sundbys 
hjemmeside www.kk.dk/
omraadefornyelsesundby 

FAKTA

      Til temadag om Sundbys historie kan du lave din egen collage af gamle billeder fra kvarteret. 

Det skal være slut 
med gaderæs på 
Øresundsvej

AF FRIDA JANS, LOKAL-
UDVALGSSEKRETÆR

I en mail til Københavns 
Politi og til teknik- og mil-
jøborgmesteren skriver de 
tre bestyrelsesformænd i 
ejendommen Øresunds-
gården om ”gaderæs en-
ten mellem biler eller mel-
lem motorcykler” og om ” 
hasarderet og hensynsløs 
kørsel”. Der har inden for 
de seneste år også været 
flere ulykker på stræknin-
gen.

Politiet har nu lovet, at 
de vil se på sagen snarest 

muligt. De oplyser i deres 
svar til de tre ejerforenin-
ger, at det er kommunens 
opgave at opstille fartmå-
lere. Teknik- og Miljøborg-
mester Ninna Hedeager 
Olesen (EL) har efterføl-
gende svaret, at hun er 
enig i, at ”det er et udbredt 
problem, at der bliver kørt 
for stærkt inde i byen”, 
og at hun derfor vil bede 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen om at gå i dialog med 
politiet, så det kan sikres, 
at der uanset hvad bliver 
opsat fartmålere på Øre-
sundsvej.

En gruppe borgere er trætte af, at der 
bliver kørt for stærkt på Øresundsvej
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MIKAEL KIRKENSGAARD

Trods en oprindelig vision 
fra Københavns Kommune 
om 1500 husbåde i Køben-
havns Havn er der i dag, til 
sammenligning med Am-
sterdams cirka 3000 hus-
både, kun cirka 100 hus-
både tilbage i Københavns 
Havn. 

Med en stigende kapita-
liseret boligmasse i byens 
havnearealer er antallet 
af kajpladser til leje blevet 
mindre, og husbådsejerne 
må se sig tilfredse med 
kortvarige kontrakter og 
flygtige lejemål. Det kræ-
ver ikke megen fantasi at 
forestille sig, at det kræver 
et særligt DNA at investere 
6 millioner kr. i en husbåd, 
hvor den tilhørende kaj-
plads kan opsiges med 3 
måneders varsel.

DER ER EN ENORM 
INTERESSE FOR 
DENNE BOLIGFORM
Med By & Havns skrinlæg-
ning i 2011 af Copenhagen 
Marina har der i snart 10 år 
ligget 3 store, tomme  hav-
nebassiner på sydsiden af 
Prøvestenen. Bassinerne 
er som skabte til husbåde.

Til trods for de usikre 
forhold omkring husbå-
dene er der en enorm 
interesse for denne bo-
ligform, og med området 
på Prøvestenen er der en 
enestående mulighed for 
at etablere et område, der 
vil kunne blive førende på 
husbådsområdet.

Skeptikere vil kunne 
bemærke nærheden til 
Prøvestenen. I forbindel-
se med planerne om at 
bygge lejligheder på Klø-
vermarken anslog Skanska 
i 2006, at det ville koste 
mellem 6,6 og 11 millioner 
kr. at sikkerhedsikre områ-
det omkring Prøvestenen 
og de tilhørende tankan-
læg.

Det nævnte område 
tænkes udlagt med hus-
både tilegnet alle befolk-
ningsgrupper for at opnå 
den største diversitet. Aal-
borg Kommune har med 
stort held blandet det ’grå 
guld’, studerende og dem 
imellem, i det nye bolig-
område langs Aalborgs 
havnefront. Det har givet 
området en fantastisk dy-
namik, og ville kunne være 
en videreførelse af Køben-
havns Kommunes ønske 
om at blande almennyt-
tige- og ejerboliger, så 

uhensigtsmæssige grup-
peringer undgås.

EN NY TYPE HUSBÅDE, 
DER KAN BETEGNES 
SOM FLYDENDE HUSE
Området er for tiden ud-
lagt som naturområde. 
Naturen skal selvfølgelig 
tænkes ind i det nye om-
råde, der vil være 100 % 
energineutralt gennem 
etablering af egen vind-
mølle kombineret med sol-
paneler monterede på den 
sydvendte støjvold mod 
nord.

På grund af Københavns 
Kommunes træghed i ef-
terkommelsen af ønskerne 
på denne boligform, der 
blandt andet kommer til 
udtryk i ned til 3 måne-
ders garanteret kajplads, 
er husbådene i København 
ofte ombyggede både, der 
er nemme at flytte. Med et 
område, som dette, er der 
åbnet op for den type hus-
både, der bedst kan be-
tegnes som flydende huse.

Området forventes at 
give plads til omkring 500 
husbåde, der hviler på et 
flydende fundament af 
beton med en levetid på 
over 100 år. Husbådene er 
fuldstændig synkefri og 
med en totalvægt på hele 
20-80 tons yderst stabile – 
som et hus på land.

Takket være denne kon-
struktion skal husbådene i 
modsætning til de ombyg-
gede skibe ikke synes på 
land hvert 5.-10. år.

El, vand, fjernvarme og 
håndtering af spildevand 
løber i broerne frem til 
husbådene, der monteres 
med anlæg til opsamling 
af regnvand til brug i va-
skemaskine og toiletskyl.

Erfaringerne fra Prø-
vestenen kunne  derefter 
bruges til de mange tom-
me havnebassiner i Nord-
havnen. By & Havn har her 
sammen med Københavns 
Kommune en enestående 
mulighed for at sætte Kø-
benhavn på landkortet, 
ikke kun som en by ved 
vandet - men også på van-
det.

Livet på en husbåd er for mange 
lig med drømmen om frihed og 
retten til at bestemme selv. Men 
side om side med de stjerneklare 
nattehimler, de klukkende bølger 
til morgenkaffen og fornemmelsen 
af frihed findes også en hverdag 
med usikre lejekontrakter, akutte 
reparationer og masser af 
tømmerlus. For de fleste er vejen til 
målet for stor, og mange lader det 
da også blive ved drømmen

Copenhouseboat

RIKKE LAURITSEN OG 
RASMUS STEENBERGER, 
SF-AMAGER 

Der går ikke mange dage 
mellem historier om men-
nesker, der oplever urime-
ligheder, når de skal have 
hjælp af systemet som 
følge af et handicap. I den 
seneste tid har vi set en 
voksende gruppe af pårø-
rende til mennesker med 
handicap, der prøver at 
komme igennem med deres 
budskab om, at nu skal der 
sikres fair vilkår for menne-
sker med handicap.

De pårørende oplever, at 

det er blevet en uendelig 
kamp at få den hjælp, de 
har ret til. De lange venteti-
der, ulovlige afslag og der-
efter lange ankesager, der 
skal håndteres, er enormt 
opslidende - oveni en dag-
ligdag med fysiske og/eller 
psykiske problemer, der i 
sig selv kan kaste familieli-
vet ud i store kriser.

Vi hører om dårlige nor-
meringer, manglende fag-
lighed og menneskelighed 
på bosteder. Om firkantede 
regler og evige besparelser 
på hjælpemidler, aflastning 
og støtte.

Antallet af sager, der må 

gå om, når Ankestyrelsen 
har været inde over, tyder 
på, at handicappedes ret-
tigheder ikke er tilstrække-
ligt sikret i kommunerne. I 
Københavns Kommune står 
det i særdeleshed dårligt til. 
Her ligger vi højt på tabte 
sager og lavt på udgiftsni-
veauet til handicapområ-
det. Men hvad skal der til, 
for at det skal blive bedre? 
Og hvad er grundene til, at 
det står så dårligt til?

Det forsøger SF-Amager 
og SF-Tårnby at finde ud af 
på et åbent debatmøde 1. 
oktober, hvor vi får besøg 
af handicapordfører i Fol-
ketinget, Charlotte Broman 
Mølbæk og Peter Wester-
mann, regionsrådsmedlem i 
Region Hovedstaden, samt 
repræsentanter fra pårø-
rende- og handicaporgani-
sationer. 

Vi glæder os til at blive 
klogere på både proble-
mer og konstruktive løs-
ninger. For ingen tvivl om, 
at der skal gøres noget på 
handicapområdet – i hele 
Danmark – men måske des-
værre især i København. Vi 
tror måske, at en del af løs-
ningen er at flytte området 
til regionerne. Hvad mener 
du? 

Kom til åbent møde og 
diskuter handicappolitik 1. 
oktober kl. 19.00 - 21.00 på 
Sundholmsvej 8.

LÆSERINDLÆG

Hvordan behandler 
vi mennesker med 
handicap ordentligt? 

Bedre trafik i Holmbladsgade?

STEFAN LAMHAUGE 
HANSEN, SOGNEPRÆST 
VED NATHANAELS KIRKE,

Den lange, lige Holmblads-
gade indbyder til hasarde-
ret kørsel i høj fart, til fare 
for fodgængere i alle aldre.

Jeg var kun lige flyttet til 
kvarteret i sommeren 2017, 
da jeg første gang oplevede 
den hensynsløse kørsel, som 
er alt for udbredt i Holm-
bladsgade.

Jeg havde været i Ama-
gercenteret og skulle over 
fodgængerfeltet fra Ålands-
gade til Jemtelandsgade. På 
modsatte side stod en flok 
børnehavebørn og to pæ-
dagoger og ventede på at 
komme over, ligesom jeg. 

Netop som der blev grønt 
for os nærmede der sig en 
bil fra Amagerbrogade-
siden. Den var ca. 10 meter 
fra krydset og kunne snildt 
nå at tage farten af og vente 
for rødt. Men i stedet be-
sluttede manden bag rattet 
sig for at træde speederen i 
bund og nå over, inden fod-
gængerne kom for langt ud 
mod midten af vejen. Hel-
digvis skete der ikke noget. 

Men jeg tænkte ved mig 
selv, at hvis bare ét af de 
børn var løbet ud, da der 
blev grønt…

Jeg blev inden længe klar 
over, at den måde at køre på 
er hverdag. Kort efter skulle 
jeg passere Holmbladsgade 
i samme kryds med min 
søn på 10, som endnu ikke 
var blevet alt for stor til at 
holde i hånden. Da vi trådte 
ud for grønt, blev vi snittet 
af en bil, hvis fører, ligesom 
i eksemplet før, sikkert har 
tænkt, at han kunne spare 
nogle kostbare brøkdele af 
et sekund ved at gasse op 
på det tidspunkt. Og igen 
var det mere held end for-
stand, at der ikke skete 
noget: jeg nåede lige at 
trække i min søn, som var et 
halvt skridt foran mig.

Siden besluttede jeg mig 
for at oprette Facebook-
siden Bedre trafik i Holm-
bladsgade, hvor folk be-
skriver lignende oplevelser 
og giver udtryk for, at de er 
utrygge ved at sende de-
res børn i skole, når de skal 
krydse Holmbladsgade, 
blandt andet på vej til Sko-
len på Amagerbro.

Rigtig mange fodgængere 
krydser dagligt Holmblads-
gade til og fra skole, Prismen 
eller Kvarterhuset, Nathan-
aels kirke, daginstitutioner 
og Amagercenteret for bare 
at nævne nogle af de større 
samlingssteder i kvarteret, 
og inden længe skal der byg-
ges ny skole i den østre ende 
af Holmbladsgade.

Den lange, lige Holm-
bladsgade indbyder sim-
pelthen til hasarderet kør-
sel. Lignende forhold er et 
problem andre steder på 
Amagerbro: Backersvej og 
Kastrupvej er på det sene-
ste blevet omtalt. Men det 
ændrer ikke ved, at det er 
presserende at få forbedret 
de trafikale forhold i Holm-
bladsgade.

Hos Københavns Kommu-
nes Trafik- og Miljøforvalt-
ning er man opmærksom på 
problemerne, og der findes 
allerede et færdigt projekt 
for en forbedring af trafik-
ken i Holmbladsgade. Det 
drejer sig om de såkaldte 
”pudebump”, hvor busser 
kan køre ugenert igennem, 
mens andre motorkøretøjer 
må sænke farten, når man 

kører over. Desuden er det 
foreslået, at hastighedsbe-
grænsningen sænkes til 40 
km/t.

Men ifølge Miljø- og Tek-
nikforvaltningen har Kø-
benhavns Politi hidtil mod-
sat sig projektet og tanken 
om at sænke hastigheden 
til 40 km/t med den be-
grundelse, at det vil øde-
lægge den lange, lige vej.
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Området bliver kaldt Prøvestenen Syd
Her er man så, 150 m fra det nordligste punkt i Amager Strandpark og 500 m fra Amager Strandvej. 
På et område, der var tiltænkt et havnemerkantilt formål, men som har ligget hen med moler, 
havnebassiner, kanaler og et landområde, der uden bygninger er ”sprunget i natur” med græsser, vilde 
planter, buske, fugle og insekter. Naturen indtager de områder, der får lov til at ligge hen, og bliver 
dermed bevaringsværdige på grund af rekreative kvaliteter og frodig biodiversitet

JESPER CEDERSKJOLD (TEKST & FOTOS)

Efter en ihærdig indsats fra Prøvestens Natur- og Fritids-
forening - en forening under Amager Øst Lokaludvalg – 
blev Prøvestenen Syd åbnet for os alle af By&Havn den 
7. august i år i en midlertidig periode, som det hedder i 
By&Havns meddelelse om åbningen. Der er virkelig grund 
til at vi bestræber os på, at adgangen til Prøvestenen Syd 
bliver permanent. Der er brug for rekreative områder i den 
del af Københavns Kommune, som den østlige og nordlige 
del af Amager udgør.

DER BLEV SKABT EN KUNSTIG Ø
Området bliver kaldt Prøvestenen Syd, og det ligger gan-
ske forståeligt syd for Prøvestenen Nord, eller bare Prøve-
stenen, der af mange amagerkanere og københavnere er 
kendt som Benzinøen. Prøvestenen var en flydedok, der i 
1713 blev sænket ud for Amagers østkyst som del af et for-
svarsværk ved indsejlingen til Københavns Havn. I midten 
af 1800-tallet blev der skabt en kunstig ø blandt andet ved 
at sænke nogle af flådens udtjente skibe, og der blev byg-
get et egentligt fort, som stadig findes inde på Benzinøens 
område.

Når man en sommerdag går eller cykler ind i området, 
bliver man glædeligt overrasket over frodigheden; her er 
der mulighed for en varieret natur. Naturen er der allerede, 
og den vil med hensynsfuldhed og omtanke kunne styr-
kes. Amager Strandpark er et fantastisk område med klit-
ter, badestrand, vandsport og alt det andet, vi nyder ved 
strandparken. Men Prøvestenen Syd har en særlig uberørt-
hed. Det ville være en skam at spolere denne oase med 
større anlæg, som for eksempel en for dominerende lyst-
bådehavn.

Og så den fantastiske udsigt! På østsiden ud over Øresund 
til Flakfortet, Saltholm, den svenske kyst og skibe og både 
på Sundet.

DE KOMMER SVØMMENDE OVER FRA STRANDEN
Mod vest og syd ser man ind mod de små havne, havefor-
eningerne og det store nybyggede boligområde og Amager 
Strandpark med Helgoland, der er så tæt på.

Når man – stadig på en sommerdag – står på den sydvest-
lige pynt, oplever man særligt nærheden til Amager. De unge 
(og de lidt ældre) kommer svømmende over fra stranden – 
eller de padler over. Man kan ikke undgå at få den tanke, at 
her bør der være en bro – vel at mærke med mulighed for, at 
de mange småbåde, der befinder sig i bugten op mod Prøve-
stensbroen, kan sejle under.

En bro for gående og cyklister vil give en helt uvurderlig 
adgang for det nye boligområde på Østamager og for hele 
den nordøstlige del af Amager.

Og det er oplagt at forbinde en ny bro med strandparkens 
promenade og stisystem. Så vil vi få et fornemt sammen-
hængende rekreativt område gennem to kommuner langs 
Amagers østkyst.

Mod nord bag en pænt høj vold har vi Benzinøen, der ikke 
lader os i tvivl om, at vi er i en storby med den infrastruktur 
det – i tiden – nødvendigvis indebærer.

Åbning af Prøvestenen Syd giver 
genlyd og fyldte skraldesække
I Corona-tiden hungrer vi alle efter 
at komme ud i naturen, og derfor 
gav det også ekstra omtale, da 
der i august kom åben låge ud 
til naturområdet på Prøvestenen 
Syd, efter mange års forhandlinger 
mellem lokaludvalget og By & 
Havn. Mange københavnere og 
amagerkanere benyttede sig straks 
af det nye tilbud og hjalp med at 
rydde området for skrald. Men 
fremtiden er usikker

TEKST: RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG 
FOTOS: ROBERT FEDDER

Da naturområdet Prøve-
stenen Syd åbnede for of-
fentligheden i august, kom 
Østamager for en gangs 
skyld i de store dagblade: 
Politiken, Berlingske og 
Information var på plet-
ten, tæt fulgt af TV2 Lorry, 
som rapporterede fra åb-
ningsdagen. I ugerne ef-
ter var Amager Bladet på 
pletten,og fortalte historien 
bag åbningen, og to uger 
senere kom historien om 
den store affaldsindsamling. 

FYLDTE CONTAINERE 
OG SPORLØS FÆRDEN
Forud for åbningsdagen var 
gået en hektisk slutspurt for 
at få en kommunal container 
ud på stedet, sat skilte op 
med færdselsregler og en 
holder til affaldsposer. 

Området er foreløbig 
åbent til udgangen af 2020, 
hvorefter der skal tages stil-
ling til ”forsøget” med at 
åbne for offentligheden. I 
den forbindelse er det vig-
tigt, at alle besøgende tager 
deres eget affald med hjem, 
for eksempel ved at lægge 
det i containeren ved ind-
gangen til Prøvesten Syd. 
Det kalder vi for “sporløs 
færden”. Naturen skal helst 

efterlades en smule pænere, 
end da vi kom.

I en anmeldelse i Informa-
tion skriver Christina Hessel-
holdt desuden, at området 
savner varieret beplantning, 
gerne træer. Det vil naturlig-
vis indgå i dialogen med By 
& Havn om den fremtidige 
plejeplan for området.

GODE 
FISKEMULIGHEDER
En af de helt store attraktio-
ner på Prøvestenen Syd er 
fiskeri fra ydermolen mod 
Øresund. Her er der ret dybt, 
og fiskene går gerne mellem 
stenene. I sæsonen kan man 
fange hornfisk, torsk, sild og 
makrel. Det er der mange, 

der har benyttet sig af.
Desværre er det ikke alle 

lystfiskere, der rydder lige 
pænt op efter sig, så herfra 
skal lyde en opfordring til at 
huske hinanden på at tage 
dåser og brugte grillbakker 
med hjem.

FORHANDLINGER OM 
FORTSAT ADGANG I 
2021
Lokaludvalget følger situa-
tionen tæt via Prøvestenens 
Natur- og Fritidsforening, 
som har det formelle sam-
arbejde med By & Havn. 
Foreningen hjælper med 
overvågning af området, af-
faldsindsamling og indsam-
ler feedback fra brugerne. Vi 
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DE AF OS, DER HAR FISKETEGN, KAN TAGE 
UDSTYRET MED
Hele Prøvestenen Syd indbyder til vandreture og cykelture, 
men er man på cykel bør man stille cyklen og gå ud på mo-
lerne, sætte sig på bolværket eller de store sten yderst, nyde 
udsigten og lade hvilen falde på sig. De af os, der har fiske-
tegn, kan tage udstyret med – vi er jo et godt stykke ude i 
Øresund.

Stierne kan selvfølgelig 
også bruges af motionslø-
bere, der ikke ønsker at løbe 
på asfalt.

Og så er området et fund 
for de fotografer, der foto-
grafer fugle, planter, skibe i 
det fjerne, solopgange, hav-
neanlæg og overraskende 
dyr. Prøvestenen er omgi-
vet af vand; det kan give de 
lysforhold som er så efter-
tragtede af både malere og 
fotografer – ved Skagen, i 
Odsherred og på dæmnin-
gen rundt om den sydlige 
del af Amager.

Både unge og ældre er fascinerede af området; man går 
alene, man går to og to, og man sidder i grupper. Og det er 
slående, at når man mødes, taler man sammen om naturen, 
udsigten og om områdets fremtid. Det vil være til glæde, hvis 
Prøvestenen Syd kan videreføres som et rekreativt område 
for beboerne i den østlige del af Amager og på Amagerbro.

holder løbende kontakt med 
By & Havn om udvikling af 
områdets rekreative poten-
tialer. Og vi deltager i evalu-
eringen af forsøgsperioden 
med henblik på at holde om-
rådet åbent for offentlighe-
den i 2021 og frem.

Flere brugere har ønsket, 
at der officielt åbnes for 
badning fra næste sæson. 
Det er indtil videre ikke til-
ladt, blandt andet fordi det 
nogle steder kan være svært 
at komme op. Andre brugere 
har spurgt til muligheden for 
at åbne den centrale kanal 
for kajaksejlads. Andre igen 
har ønsket en tilladelse for 
lystsejlere til at ankre op i 
bassinerne.

I foreningen har vi selv talt 
om behovet for et offentligt 
toilet på området. Nærme-
ste toilet er på caféerne på 
Amager Strandvej, hvilket 
hæmmer den almindelige 
brug af området, for eksem-
pel hvis børnehaven skal på 
tur. Et toilet kunne eksem-
pelvis opføres i forbindelse 

med en slags foreningshus 
eller klubhus for nogle af de 
sportsforeninger, der i dag 
mangler plads på Amager 
Strand.

Et andet behov, som for-
eningen har opsnappet, 
er anløbsbroer og over-
bæringssteder for kajak-
ker, SUPs, kanoer og andre. 
Lige nu er området ikke helt 
vandsportsvenligt, men kan 
blive det med få og billige 
greb.

Derudover ønsker flere, 
at der skiltes mere tydeligt, 
hvor der må parkeres med 
biler.

VISION OM CYKEL- OG 
GANGBRO
På længere sigt er der et ty-
deligt behov for at få adskilt 
den tunge trafik til Prøveste-
nen fra cykler og gående til 
naturområdet. Mange bru-
gere har kontaktet forenin-
gen og fortalt om farlige 
situationer. Derfor foreslår 
lokaludvalget en cykel- og 
gangbro syd for den nuvæ-

rende Prøvestensbro som 
del af lokaludvalgets foreslå-
ede ”prøvesti” langs kysten 
fra Amager Strandpark.

Lokaludvalget mener, at 
den frie og uhindrede ad-
gang til kysten naturligvis 
skal gælde hele vejen mel-
lem Amager Strandpark og 
op til Margretheholm. På det 
stiforløb ligger Prøveste-
nen Syd som ”juvelen” midt 
i perlekæden og fortjener 
derfor naturligvis en særlig 
opmærksomhed i form af en 
cykel- og gangbro.

Det vil også taget noget af 
presset på Amager Strand-
park, hvis flere kan tage 
trygt og sikkert til Prøveste-
nen Syd.
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En tur på  
Prøvestenen
TEKST & FOTO:  
KURT LØFQUIST

Året i år har været me-
get anderledes end nogle 
foregående år. Året i år 
blev for min kæreste og 
mig et år, hvor vi så mere 
af Danmark, end vi har 
gjort i mange år.

At være hjemsendt fra 
jobbet gav en masse tid, 
og så blev det nærliggen-
de at se på, hvad der var 
af oplevelser på Amager, 
hvor vi bor.

Vi ser på Facebook at 
der er et område ved Prø-
vestenen, der åbner for 
publikum, et område der 
ellers har været lukket land 
for os almindelige menne-
sker. Vi tog cyklerne og 
kørte til Prøvestenen den 
fredag, de åbnede.

Det var faktisk ret in-
teressant, stedet var ikke 
overrendt, men der var 
alligevel flere, der havde 
fundet på det samme som 
os. Nogle stod og fiskede 
og andre gik tur.

Det mest interessante 
var at se Amager og Kø-
benhavn fra en ny vinkel, 
selv lufthavnen og Ama-
ger Strand blev interes-
sant at kigge på.

Man kan komme ret tæt 
på en af vindmøllerne, de 
er faktisk imponerende 
store. En landingsplads 
til helikoptere ligger der 
også.

Den tur tager vi gerne 
igen; solnedgangen over 
København var et ganske 
betagende syn, den ople-
velse kan anbefales.

JAN MARTIN SØRENSEN

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gens vurderinger giver til ti-
der utilfredshed hos borger-
ne, hvilket vi blandt andet kan 
læse om i Ama ŕøsten, hvor 
der alene i nr. 105 er tre ar-
tikler herom: Amagerbanen, 
udvidelsen af Rema 1000 på 
Kastrupvej og et nyt bygge-
marked i Kløverparken.

Et projekt, som også be-
virker utilfredshed, er det 
planlagte projekt på hjørnet 
af Amagerbrogade 135-137 
og Middelgrundsvej 2. Her 
har en gruppe af andelsbo-
ligforeninger, som er naboer 
til ejendommen, gjort for-
valtningen opmærksom på, 
at det planlagte projekt ikke 
opfylder kommuneplanens 
rammer, angivet på kommu-
nens hjemmeside, og byg-
ningsreglementet. 

En historisk bygning fra 
1890 skal erstattes af et 
5-etages glasbyggeri på et 
sted, hvor Amagerbrogade 
er smal, og det påtænkte 
byggeri vil være med til at 
fjerne gadens særpræg samt 
skabe endnu mere skygge-
påvirkning i gaden. Tilmed 
har forvaltningen ikke mod-
sagt en placering i forhold 
til Middelgrundsvej, som er 
5 meter tættere på gadens 
midte end de resterende 
bygninger i gaden, bygget 
efter 1900. Dette vil forvand-
le den lyse plads, beliggende 
hvor Middelgrundsvej mun-
der ud i Amagerbrogade, til 
en mørk smal korridor med 
deraf følgende negative kon-

sekvenser for både de kom-
mende beboere og de nuvæ-
rende i naboejendommene. 
Lejligheder vil blive henlagt i 
skygge, udsat for direkte ind-
blik og påvirket af en forhø-
jet støjbelastning, som følge 
af, at lyden vil reflekteres op 
mellem de høje tætliggende 
ejendomme.

Den nuværende ejer øn-
sker at etablere et udslus-
ningshjem for nogle af byens 
mest svage og udsatte bor-
gere, heriblandt mange mis-
brugere, på det trafikintense 
hjørne med megen bremsen 
og acceleration. Udslusnings-
hjemmet vil øge presset på 
et i forvejen kaotisk område 
grundet de mange beboere 
på Middelgrundsvej og til-
stødende veje, flere og kom-
mende børneinstitutioner 
samt tur-busserne til Amager 
Bio og et utal af pizzabude. 
De bløde trafikanter vil dag-
ligt udsættes for endnu flere 
farlige situationer.

Og i fortætningspolitik-
kens hellige navn tilsidesæt-
tes de svage og udsatte bor-

geres behov for ro og fred. 
Patienterne skal opholde sig 
i soveværelser, som er pla-
ceret med facaden ud mod 
Amagerbrogade og Middel-
grundsvej, hvor trafikstø-
jen overskrider den højeste 
grænse i kommuneplanen. 
En grænse, hvor både Mil-
jøstyrelsens vejledning og 
Københavns Kommunes 
retningslinjer angiver, at der 
ikke bør etableres nye bo-
liger, og hertil kommer, at 
der døgnet rundt på Ama-
gerbrogade kommer ud-
rykningskøretøjer i høj fart 
med larmende sirener.

Grundet byggeriets stør-
relse og nordvendte facade, 
som er henlagt i skygge, er 
det nødvendigt med rene 
glasfacader fra gulv til loft. 
Disse glasfacader vil bevirke, 
at de svage borgere udstil-
les i bybilledet og derfor skal 
vælge, om de vil leve i et ud-
stillingsvindue eller have et 
privatliv for nedrullede gar-
diner.

Forvaltningen har svaret, 
at kommuneplanen ikke har 

retsvirkning, og at de vil fore-
tage en helhedsvurdering 
efter bygningsreglementet 
og eventuelt gennemføre en 
høring, når der foreligger en 
forskriftsmæssig byggean-
søgning. Vi håber, at forvalt-
ningens vurdering af dette 
projekt vil følge kommune-
planen samt borgernes vok-
sende ønske og politikernes 
udtalelser om et stop for de 
seneste års fortætningspo-
litik. En politik, som allerede 
er begyndt at have negative 
effekter på byens borgere i 
form af mindre sollys, mere 
skygge, mindre grønt, færre 
historiske mindemærker, 
mere støj, mere intens trafik 
og flere personlige konfron-
tationer.

A/B Middelgrunden, A/B Ru-
dolphshus og A/B Hveen

Amagerbrogade 135-137 – vil 
Teknik- og Miljøforvaltningens 
vurdering tage hensyn til borgernes 
ønske om lys og bevaring af 
historiske bygninger?

En grøn vej ud af Corona-krisen
De seneste måneder er mange i Københavns Lufthavn og flyselskaberne 
blevet fyret. Restauranter og hoteller lider, fordi turisterne bliver hjemme. Der 
er ingen tegn på bedring, og det betyder stor arbejdsløshed her på øen. Det 
kalder på nytænkning i vores erhvervsliv

RASMUS STEENBERGER, 
SF AMAGER

Flybranchen og turismen i 
København bliver ikke den 
samme som før. Konsekven-
serne er fortsatte rejsere-
striktioner, øget brug af vi-
deomøder og nødvendige 
reduktionskrav til klimabe-
lastningen fra flytransport. 
Nogle europæiske lande be-
grænser allerede indenrigs-
flyvninger. 

Derfor er der brug for at 
nytænke arbejdsmarkedet 
på Amager. Der vil selvføl-
gelig også være flytransport 
i fremtiden, men den skal 
være grøn. Vi skal opbygge 
nye, klimavenlige virksomhe-
der, og mange skal omskoles 
til de brancher, der bringer 
Danmark i mål. 

Det handler blandt andet 

om klimaneutrale drivmid-
ler til tung transport og fly. 
Her ligger Amager ideelt til 
at anvende overskudsstrøm 
fra havmøller til produktion 
af brint og ammoniak og 
sende overskudsvarmen ind 
i fjernvarmenettet. Og vi skal 
selvfølgelig have et akade-
mi, som videreuddanner de 
mange arbejdsløse ufaglær-
te, og som driver forskning 
sammen med de nye, grønne 
virksomheder. 

Det handler også om ud-
rulning af fjernvarme til hele 
øen. I dag er store dele af 
Tårnby og Dragør ikke slut-
tet til fjernvarmenettet og 
indgår dermed ikke i den 
optimering og samordning 
af el- og varmekapaciteten, 
som pågår i disse år. Selve 
udbygningen vil desuden 
rumme mange arbejdsplad-

ser til folk med teknisk og 
anlægsfaglig snilde. 

AFFALD, EMBALLAGE 
OG TANG 
Det nye erhvervsliv skal også 
handle om affald og embal-
lage. Her kan vi gennem 
Amager Ressource Center 
(ARC) øge den cirkulære re-
volution ved at give plads til 
flere lokale virksomheder og 
iværksættervirksomheder 
inden for affaldshåndtering, 
så vi bliver førende inden 
for bedre emballagedesign, 
upcycling (kvalificeret gen-
brug) og levetidsforlængel-
se af produkter. 

Det ny erhvervsliv handler 
også om miljø. De nye ar-
bejdspladser skal tage hen-
syn til øens 200.000 bebo-
ere og udgangspunkt i vores 
naturværdier, særligt det 

rene havmiljø i Øresund, og 
bruge den nye, bynære føde-
vareproduktion; for eksem-
pel til storskala-produktion 
af tang som proteinkilde. 

Kort sagt er der brug for 
en massiv, grøn erhvervs-
pakke fra Folketinget, og et 
samarbejde med EUs nye 
“Just Transition Fund” (til 
hjælp i en overgangstid), 
så Amager kan komme ud 
af Corona-krisen, samtidig 
med at vi læser klimakrisen. 
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Grønne gavle og hyggelige fortovshaver
Dette efterår kan du blive klogere på, hvordan du kan være med til at skabe 
grønne mødesteder i dit nabolag. Du kan blandt andet være med til at plante 
op ad Bibliotekshusets facade eller komme til foredrag om, hvordan vi kan 
gentænke Amagers gader og facader til at skabe nye mødesteder

LISE ARRE, MILJØPUNKT 
AMAGER

Den store nedlukning i for-
året har for mange vakt en 
ny begejstring for at bruge 
byens grønne rum. Parker, 
stranden og havnefronten 
har været et tilløbsstykke, 
men mange af os har nok 
også sat pris på de nære små 
lommer af grønt. 

Dette efterår sætter Mil-
jøpunkt Amager, Biblioteks-
huset og Planteklubben på 
Amager fokus på, hvordan et 
bart fortov eller gadehjørne 
kan gøres mere attraktivt og 
invitere til ophold ved for ek-
sempel at lave byrumsmøbler 
med grønne planter og sidde-
pladser eller ved at kombine-
re en bænk med en gavl med 
skønne klatreplanter.

VÆR MED TIL AT LAVE 
EN GRØN GAVL
Torsdag 22. oktober kl. 16-
17 stikker vi spaden i jorden 

uden for Bibliotekshuset på 
Rodosvej 4 på Amager. Sam-
men sætter vi klatreplanter 
op ad facaden og fortæller 
om mulighederne for selv at 
komme i gang på eget fortov 
eller op ad husets facade. 
Workshoppen er gratis og 
alle er velkomne.

FOREDRAG OM GRØNNE 
MØDESTEDER
Onsdag 11. november kl. 16.30 
- 17.30 kan du komme til gra-
tis foredrag med Miljøpunkt 
Amager og med Anne Tange, 
som blandt andet har arbej-
det for TagTomat og som nu 
arbejder i Københavns Sko-
lehaver. Anne Tange er vel-
bevandret ud i planter og vil 
hjælpe os med at få styr på 
myter og fakta om at plante 
op ad facaden. Oplægshol-
derne viser også eksempler 
på grønne byrum fra nær og 
fjern. Foredraget vil også bli-
ve optaget på video. 
Billetter kan bookes på Bil-

letto.dk fra midten af okto-
ber.

HÅNDBOG OM GRØNNE 
MØDESTEDER
De to arrangementer sup-
pleres af en lille håndbog 
om, hvordan du selv kan 
komme i gang med at lave 
grønne mødesteder. Få svar 
på hvilke tilladelser der skal 
til, gode tips til finansiering 
og til plantevalg, der afspej-

ler Amagers natur. Du kan 
finde håndbogen til de to 
arrangementer, og den bli-
ver også lagt online på Miljø-
punkt Amagers hjemmeside.

Forløbet er støttet af 
Områdefornyelsen Sundby 
og arrangeret af Miljø-
punkt Amager, Biblio-
tekshuset, Partnerskabet 
Urbanplanen og Plante-
klubben på Amager.

      Grønt mødested på fortovet på Dovregade. 
 Foto: Miljøpunkt Amager

”Bæredygtig hverdag– “ en uge 
med inspiration til hverdagen med 
fokus på forbrug, klima og miljø
Fra den 24. – 30. oktober inviterer Miljøpunkt Amager og Kvarterhuset til en uge 
med fokus på bæredygtighed i Kvarterhuset. I løbet af ugen dykker vi sammen 
ned i, hvordan vi kan passe bedre på vores klima, vores jord og dets ressourcer. 
Det gør vi gennem en række workshops, foredrag og en udstilling, hvor du 
lærer, hvordan du kan gøre din hverdag og dit forbrug mere bæredygtigt

ROSA HALL, 
KVARTERHUSET, OG 
MAJA F. GULDAGER, 
MILJØPUNKT AMAGER

HVAD ER VIGTIGT  
FOR DIG?
Corona-situationen har fået 
mange mennesker til at tæn-
ke over, hvad der er vigtigt 
for dem og for verden som 
helhed. Vi mærker et øget 
fokus på og interesse for 
fællesskab, familie, miljø og 
klima. Og en bevægelse væk 
fra det materielle og hen 
mod en øget bevidsthed om, 
hvad vi bruger tid og res-
sourcer på. Den udvikling vil 
vi gerne støtte ved at invite-
re til en uge om ’Bæredygtig 
hverdag’ med fokus på alle 
de ting vi sammen og hver 
for sig kan gøre for at gøre 
vores aftryk på jorden mere 
bæredygtigt.  

BÆREDYGTIGHED FOR 
VOKSNE OG BØRN
Ugen kickstartes med bør-
neteater om skrald når 
’Skrot og Tuti og den magi-
ske skraldespand’ formidler 
stof til eftertanke gennem 
teater og musik. Der vil være 
redesign- og genbrugs-
workshops for både børn og 
voksne, hvor mulighederne 
i kasserede tekstiler udfor-

skes, og kreativiteten slippes 
løs med alverdens skrald og 
genbrugsmaterialer. 

Forfatter Nanna Hyldga-
ard gæster Kvarterhuset 
med oplægget ‘Lev for det 
halve – og få familieliv, for-
brug og arbejde i balance’, 
som inspirerer til, hvordan 
du kan nytænke hverdags- 
og familielivet. I forbindelse 
med oplægget kan børnene 
deltage i hyggelige aktivi-
teter med højtlæsning og 
lanterne-workshop. Samti-
dig kigger Marie Daugaard 
fra ’Mad og Miljø’ forbi med 
gode ideer til at reducere 
madspild ved at lave in-
spirerende madpakker og 
snacks.

For de helt små og deres 
voksne, inviterer Kvarterhu-
set og Miljøpunkt Amager til 
oplæg i Barselscaféen. Op-
lægget vil handle om kemi i 

hverdagen under overskrif-
ten: ’Hvad lukker du ind i dit 
hjem?’. Det handler om alle 
de steder, hvor kemikalierne 
gemmer sig i hverdagen, 
blandt andet i legetøj, mad 
og indeklima.  

TANGS 
FORTRÆFFELIGHEDER
Kom også med til et live-
streamet naturvidenskabe-
ligt foredrag, hvor seniorfor-
sker i marin økologi, Annette 
Bruhn, fortæller om tang. Ny 
forskning viser, at tang kan 
bidrage til at løse fremti-
dens udfordringer inden for 
sundhed, fødevarer, klima og 
miljø.

OPLEV TØJ  
PÅ EN NY MÅDE
Du kan glæde dig til en flot 
og illustrativ udstilling om 
tøj, miljø- og klimaaftryk 
og genbrug, der kan ople-
ves i Kvarterhusets foyer 
hele ugen. Det vil forundre 
og måske endda skræmme 
dig lidt at se bunkerne af 
tøj, en gennemsnitsdansker 
bruger, sammenlignet med 
andre nationaliteter. Der vil 
være masser af indtryk til 
gode snakke om, hvordan vi 
forbruger, og hvilke konse-
kvenser det har. Du vil også 
kunne opleve en vild kjole 

lavet af genbrugsmateria-
ler fra GoGreen butikker på 
Amager, der er designet af 
Dorte Wacher fra Butik Wa-
cher.

Link til programmet: htt-
ps://www.facebook.com/
events/693244121273532/

 ❚ Der er arrangementer fra 
lørdag 24. – 30. oktober. 
Det foregår i Kvarter-
huset, Jemtelandsgade 3, 
2300 København S.

 ❚ Alle aktiviteter er gratis 
at deltage i, men på 
grund af de nuværende 
Covid-19-retningslinjer er 
der begrænset deltag-
erantal. Det er derfor 
vigtigt, at du på forhånd 
bestiller en gratis billet 
på Billetto.dk. 

 ❚ Du kan læse meget mere 
om arrangementerne 
og billetinformation på 
Facebook/miljøpunkt.
amager og  
www.kvarterhuset.kk.dk

 ❚ ’Bæredygtig hverdag’ er 
et samarbejde mellem 
lokale aktører på Amager: 
Kvarterhuset, Miljøpunkt 
Amager, Sundby Bibli-
otek, GoGreen Amager og 
Plastikpose-frit Amager. 
Projektet er støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg. 

FAKTA

Ny byttecontainer til 
Prags Boulevard

MILJØPUNKT AMAGER

Nu har du mulighed for at 
aflevere din bog, din vase 
eller noget helt tredje i den 
nye pink byttecontainer, 
der står på CARE’s parke-
ringsplads på bagsiden af 
Jemtelandsgade 1. 

Byttecontaineren er ube-
mandet og åben døgnet 
rundt. I byttecontaineren 
kan du give, hvad du har i 
overskud og tage, hvad du 

kan bruge. Og så hjælper vi 
hinanden med at holde den 
pæn og ordentlig.

Den nye mobile byt-
tecontainer står på par-
keringspladsen i perioden 
indtil mandag 2. novem-
ber. Herefter flytter den 
videre til et nyt sted i 
København. Byttecontai-
neren er opsat i et samar-
bejde mellem Miljøpunkt 
Amager, CARE og Køben-
havns Kommune. 

Nyt bogbytte-område, 
Holmbladsgade 122

Kofoeds Skole har skabt 
et bogbytte-område i 
Holmbladsgade 122 og sat 
borde og bænke op til fri 
afbenyttelse.

I området er der des-
uden sat blomsterkummer 
op samt reoler med bøger, 

hvor man gratis kan forsy-
ne sig med en bog eller to, 
eller donere bøger, man 
har læst, så andre kan få 
glæde af dem.

Kom med en bog og tag 
en anden med hjem. 

Bidrag til arbejde 
med grønne byrum 
efterlyses
JENS WILLIAM GRAV, 
LOKALUDVALGSMEDLEM

Hvis du går med idéer til 
nye grønne byrum eller 
udvikling af de nuværende 
grønne byrum i bydelen, 
vil lokaludvalget gerne 
høre fra dig.

Hvis du har forslag, må 
du gerne sende dem til lo-
kaludvalgets sekretariat.

Vi har i lokaludvalget 
nedsat en arbejdsgruppe, 
der arbejder med grønne 
byrum og stiforbindelser i 
Amager Øst.

Dertil kommer, at der 
også fra politisk side de 
senere år er kommet øget 
fokus på mulighederne for 
at begrønne byen. Der er 
således i budgetforslaget 
afsat økonomisk støtte til 
plantning af flere træer, 
herunder også frugttræer 
i bydelen.

Der er også etableret en 
pulje, der har til formål at 
fremme borgerdrevne ind-
satser for mere natur og 
biodiversitet i København. 
Initiativet har til formål at 
engagere københavnerne 
i at skabe mere og bedre 
bynatur, og i at pleje na-
turen på en måde, som 
skaber mere artsrigdom 
og biodiversitet, og der 
er etableret en pulje, der 
skal understøtte dette. 
Der kan for eksempel ske 
ved at udpege og finde 
egnede arealer og steder, 
hvor borgere kan få ansva-
ret for at forandre gråt til 
grønt, drive den eksiste-
rende natur eller blive in-
volveret på anden vis. 

Så hvis du har idéer, 
kontakt lokaludvalget 
på https://amageroest-
lokaludvalg.kk.dk
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Lynetteholm  
– hvad skal der ske?
København står midt i en historisk 
vækst, hvor næsten 10.000 nye 
københavnere kommer til hvert år. 
Befolkningstilvæksten lægger pres 
på byen med mangel på boliger 
og mere trafik. Samtidig er det 
nødvendigt at klimasikre byen mod 
stigende vandstande, og det er her 
Lynetteholm kommer ind i billedet

NIELS WILKEN, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Lynetteholm er resultatet 
af en principaftale mellem 
regeringen og Københavns 
Kommune fra oktober 2018, 
der markerede startskuddet 
på den nye bydel i Køben-
havns Havn. Som en del af 
forhandlingerne om kom-
munens budget 2021 er et 
stort flertal af partierne på 
Københavns Rådhus blevet 
enige om at stå sammen om 
den videre udvikling af øen 
Lynetteholm med tilhørende 
Metro og Østlig Ringvej mel-
lem Nordhavn og Refshale-
øen. Den endelige udform-
ning af Lynetteholm skal 
godkendes af Folketinget 

og Københavns Borgerre-
præsentation.

FIRE UDFORDRINGER 
FOR KØBENHAVN
Lynetteholm skal anlægges 
i forlængelse af Refshale-
øen og rensningsanlægget 
Lynetten og bliver 2,8 km2 
stor, eller hvad der svarer 
til 392 fodboldbaner. Øen 
skal stormflodssikre byen 
fra nord, og samtidig vil by-
delen skabe plads til cirka 
35.000 beboere og lige så 
mange arbejdspladser. Der-
udover skal den nye bydel 
også være med til at løse 
yderligere to udfordringer 
for København. For i takt 
med at der kommer flere 
københavnere til, stiger 
trængselsudfordringerne 
også. Salg af grunde på Ly-

netteholm skal bidrage til at 
finansiere ny infrastruktur, 
så man kan komme til og 
fra den nye bydel, og som 
samtidig kan være med til at 
lede trafikken uden om Kø-
benhavns centrum og frem-
tidssikre metrobetjeningen i 
hele byen.

Den sidste udfordring, Ly-
netteholm skal være med til 
at løse, drejer sig om jord. 
Lynetteholm kan nemlig 
etableres med overskuds-
jord blandt andet fra byg-
geri i byen, metroarbejde 
og Østlig Ringvej. Det for-
ventes at kunne dække Kø-
benhavns Kommunes behov 
for at komme af med jord i 
mange år fremover.

ALTERNATIVER TIL 
KLIMASIKRING AF 
KØBENHAVN
Det anslås, at København 
vil opleve tab på mellem 8 
og 12 millarder kr. over de 
næste 100 år, hvis byen ikke 
sikres mod stormflod som 
følge af den ventede hav-
vandsstigning.

I 2017 vedtog Borgerre-
præsentationen i Køben-
havn at sikre byen mod 
stormfloder ved en ydre sik-
ring af havnen. Det betyder 
færre indgreb i havnen, fordi 
man slipper for at hæve kaj-
kanten eller bygge en mur til 

højvandssikring langs den 
indre del af havnen. En mur, 
som ikke blot vil tage udsig-
ten langs hele inderhavnen, 
men også forringe adgan-
gen til vandet.

Det er desuden planen, 
at en ydre sikring af havnen 
mod nord skal bestå af en 
dæmning og port. Lynette-
holm kan her udgøre et stort 
element i klimasikringen, 
fordi bydelen vil erstatte 
en dæmning fra Refshale-
øen frem til Kronløbet ved 
Nordhavn. En klimaløsning 
i forbindelse med Lynette-
holm vil have lavere anlægs-
omkostninger og kortere 
anlægstid, end en dæmning.

KØBENHAVNS SÆRLIGE 
KVALITETER
Det er hensigten at skabe en 
bydel, der bygger videre på 
Københavns særlige kvali-
teter med byområder med 
boliger og erhverv, grønne 
parker og en lang kystlinje 
mod Øresund med adgang 
til strand og vand. Lynet-
teholm skal udvikles sam-
men med københavnerne 
og organisationer og faglige 
aktører, så der udvikles en 
bydel, der matcher hele Kø-
benhavns behov.

 ❚ 2019-2020: Der gennem-
føres en række såkaldte 
”Københavner-analyser”, 
der belyser forskellige ud-
valgte forhold om blandt 
andet trafikbelastning, 
mulige portløsninger 
til stormflodssikring og 
mulighederne for tidlig 
udvikling af Østhavnen.

 ❚ 2018-2023: Der gennem-
føres analyser og under-
søgelser om Lynetteholms 
udformning, mulige 
metroforbindelser og lin-
jeføring for Østlig Ringvej.

 ❚ Derudover udarbejder By 
& Havn en vurdering af 
virkningerne på miljøet 
(VVM), som skal i offen-
tlig høring i slutningen af 
2020.

TIDSPLANEN FOR UN-
DERSØGELSESFASEN:

 ❚ 2022-2062: Opfyldning af 
Lynetteholm i etaper.

 ❚ 2024-2035: Anlægsfase, 
inklusive projektering, 
for den overordnede 
infrastruktur.

 ❚ Byggeriet på Lynetteholm 
vurderes at kunne påbeg-
yndes omkring 2035.

 ❚ 2035-2070: Byudvikling 
på Lynetteholm.

TIDSPLANEN FOR 
BYGGERI OG ANLÆG:

Spændende 
perspektiver, 
men også 
bekymringer vi 
holder øje med
AF JØRGEN MARK 
PEDERSEN - DE RADIKALE 
VENSTRE 

Radikale Venstre ser spæn-
dende perspektiver i at kom-
binere byens helt påtræn-
gende stormflodssikring med 
byudvikling af både boliger 
og erhverv, og det er godt, at 
der bliver tænkt stort. 

Det forekommer ret na-
turligt at tænke trafik ind i 
løsningen. København har 
det trafikproblem, at den 
nordligste vejforbindelse for 
biltrafik stadig er byens æld-
ste. Alle andre nye vejforbin-
delser er etableret syd for 
Knippelsbro. Så hvis vi skal 
aflaste København for gen-
nemkørende trafik, og det 
vil meget være vundet ved, 
så skal vi tænke i en østlig 
ringvej. Her virker en sænke-
tunnel ud for Amager Strand 

umiddelbart som den mest 
skånsomme og samtidig 
probate løsning. 

Vi er foreløbig ikke tiltruk-
ket af udsigten til motorga-
der ved Kløvermarken og 
Amager Fælled. Der er også 
ting, der bekymrer os, og 
som vi vil holde øje med: Vil 
anlægget føre til en stor stig-
ning i biltrafik i Amager Øst? 
Vil anlægget føret til mere 
biltrafik i det hele taget? Og 
vil der blive en meget stor 
belastning af tung trafik i Ly-
netteholmens anlægsfase?
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LARS WEISS, 
GRUPPEFORMAND I 
SOCIALDEMOKRATIET

 
Frygten for at udgifter til 
Coronaen ville tvinge Kø-
benhavn til at sætte vel-
færdsudviklingen i stå bliver 
gjort til skamme af det nye 
budget. 39 af Borgerrepræ-
sentationens 55 medlemmer 
står bag, og selvom vores 
ambitioner under normale 
forhold selvfølgelig var mere 
vidtgående, er det lykkedes 
at finde en fornuftig balance. 
Det gælder ikke alene ini-
tiativer, som vil gavne hele 
kommunen, for eksempel 
fremrykning af minimum-
normeringer i børneinstitu-
tionerne til 2022, men også 
lokale projekter her på øen. 
Her er nogle af dem, der spe-
cielt handler om vores hver-
dag på Østamager:

 BØRNENE FØRST
Unge mennesker flytter ikke 
i samme grad som tidligere 

til forstæderne, fordi de får 
børn. De vil gerne blive i 
byen. og vi vil gerne beholde 
dem. Det kræver flere plad-
ser i daginstitutionerne, og 
derfor udbygger vi hele ti-
den kapaciteten.

Der er også fundet pen-
ge til mere sikre skoleveje. 
Det gamle smertensbarn er 
Backersvej omkring Skolen 
ved Sundet. Med en bevilling 
på 29 millioner kr. kan arbej-
det med den sidste fase af 
trafiksikringen gøres færdig. 
Der er grund til at takke de 
forældre, som løbende har 
engageret sig i problemet. 
Også ved Gerbrandskolen 
vil det med omlægning af 
tilkørselsforholdene blive 
mere sikkert for børnene at 
færdes. På Raffinaderivej af-
sættes der penge til næste 
fase af en dobbeltsporet cy-
kelsti.

 GRØNT BYLIV
B udg et fo rha n d l ing e rn e 
bekræftede en bred inte-

resse for at finde nye veje 
til et grønnere byliv. Vi blev 
enige om i samarbejde 
med Danmarks Naturfred-
ningsforening at udvikle en 
egentlig strategi for biodi-
versitet og afsætte penge 
til flere borgerdrevne initia-
tiver, der fremmer bynatur. 
På Østamager er der også 
grund til at glæde sig over, 
at Sundbyøster Plads bliver 
gjort til et grønt åndehul 
med store træer som ramme 
om et centralt beliggende 
attraktivt byrum med belys-
ning.

TRYGHED
Budgettet har også fokus på, 
at der skal skabes større tryg-
hed omkring fritidslivet i Ama-
ger Øst. Halinspektørordnin-
gen i Sundbyøsterhallerne 
genindføres, og der oprettes 
bedre opsyn med Kløvermar-
kens Idrætsanlæg, som på 
det seneste har været plaget 
af narkomaners indtrængen 
på området. Der vil blive op-
sat belysning på parkerings-
pladsen, og omklædnings- og 
baderum vil blive udbygget. 
Amagerbro vil også komme 
til at indgå i arbejdet med 
boligsociale helhedsplaner 
med henblik på at styrke den 
sociale sammenhængskraft i 
udsatte boligområder.

Lynetteholmen  
- en god idé? 
BENTE LILDBALLE, 
ENHEDSLISTEN AMAGER 
ØST.

Måske undrer du dig over, 
at Enhedslisten synes, at 
en 4-sporet tunnel udenom 
city, fra Nordhavn ud over 
den nye ø Lynetteholmen, 
langs Amager Strand er en 
dårlig idé? Vi, der altid har 
sagt: BILERNE UD AF BYEN! 

Det mener vi skam stadig, 
de skal. Men en havnetun-
nel er den forkerte løsning. 
Flere motorveje genererer 
flere biler. Enhedslisten øn-
sker en kraftig udbygning af 
den kollektive trafik, til billet-
priser folk kan betale.  Ikke 
mere Metro, men letbaner, 
som er langt mindre investe-
ringskrævende i forhold til at 
bygge under jorden. Så und-
går vi også, at byens borgere 
og naturen bliver taget som 
gidsler i årevis, når dyr me-
troudbygning skal betales af 
salg af byggegrunde, som 
det igen er tanken i forbin-
delse med Lynetteholmen. 
Sporene fra Amager Fælled 
skræmmer - og vi må tage 
ved lære. 

Det skete desværre ikke 

på Rådhuset, hvor alle par-
tier, undtagen Enhedslisten 
og Alternativet, ved årets 
budgetforhandlinger, ved-
tog at haste planerne for 
Lynetteholmen, mere Metro 
og en havnetunnel igen-
nem uden at have overblik 
over, hvilke konsekvenser 
et så omfattende projekt vil 
have for klima og miljø, og 
for hvilken slags udvikling, 
der ønskes for København. 
Grundsalget på Lynettehol-
men skal indbringe 80 mil-
liarder kroner, hvilket be-
tyder skyhøje grundpriser, 
og dermed boligpriser i stil 
med Nordhavn, hvor kun de 
rigeste kan lege med. Er det 
den by, vi ønsker? Samtidig 
taler overborgmesteren om, 
at han ønsker en blandet by. 
Det bliver nok ikke på Lynet-
teholmen! Her på Amager 
har vi grund til yderligere 
bekymring, da byggeriet 
de næste 40 år vil medføre 
massive mængder af tung 
trafik over øen, med jord og 
andet opfyld.

I 60’erne ønskede politi-
kerne på Rådhuset at byg-
ge Søringen, en 4-sporet 
motorvej langs søerne. Det 

medførte (heldigvis) så man-
ge protester, at man måtte 
droppe projektet. I dag kan 
enhver se, at det var en van-
vittig idé. Nu er der endnu et 
luftkastel på tegnebrættet. 
Lad os sammen gøre også 
det til fortid.

SF: København skal 
også være solidarisk og 
grøn i 2070 
KLAUS MYGIND, 
GRUPPEFORMAND 
FOR SF, OG RASMUS 
STEENBERGER, KANDIDAT 
TIL KOMMUNALVALGET 
FOR SF 

Københavns Kommune skal 
dække behovet for boliger 
og grønne områder for al-
mindelige mennesker. Ly-
netteholm kan indfri begge 
krav, hvis venstrefløjen del-
tager. 

Klimaforandringer får ha-
vene til at stige. Derfor skal 
der bygges diger rundt om 
byen, og Lynetteholm er et 
af dem. Det giver mening 
at kombinere med byudvik-
ling.

BOLIGER TIL FLERE 
Der kommer stadig flere 
børn og udlændinge til 
byen. Uden for København 
sker det samme: Lige nu 
oplever Ishøj den største 
befolkningsvækst i hoved-
stadsområdet. Det skaber 
høje boligpriser og pres på 
grønne områder. 

København skal ikke blive 
en velhaverklub. SF mener, 
at Lynetteholm skal finan-
sieres sådan, at boligerne 
kan betales med alminde-
lige indtægter: Staten og 
kommunen skal i højere 
grad selv være developer 

- vi skal styre udviklingen 
tættere. Derudover skal 
mindst 25 % være almene 
boliger, plus skæve boliger 
og bofællesskaber.  

GRØN OG  
KLIMAVENLIG Ø
Lynetteholms kystlandskab 
bliver et rekreativt område 
for alle københavnere – på 
størrelse med Fælledpar-
ken. Samtidig skal vi skabe 
en 100% klimavenlig bydel. 
Det er nyt. 

Kollektiv transport og 
cykling skal være de vigtig-
ste transportformer. Biltra-
fik skal være varetransport 
og særlige behov. Analyser-
ne viser, at det er muligt. Ly-
netteholm skal selvfølgelig 
udstyres med supercykel-
stier, cykelbroer, el-busser 
og en Metro. 

Metroen sikrer, at flere 
kan komme fra Amager til 
Sjælland. Den skal aflaste 
Sundby med flere nye sta-
tioner og bygges som en 
fuld cirkel. Amager skal ikke 
have en discount-løsning.

SF vil have den gennem-
kørende trafik ud af Kø-
benhavn. Analyserne viser, 
at det kan lade sig gøre at 
holde trafikken i en Østlig 
Ringvej, når vi samtidig la-
ver en trafiksanering af den 
eksisterende by. Det har SF 

fået skrevet ind i aftalen. 
Der kommer også hastig-
hedsreduktion på Amager 
Strandvej.

OFFENTLIG HØRING 
Mange beslutninger er 
stadig åbne, og der kom-
mer offentlig høring på alle 
miljørapporterne. Nogle 
partier har meldt sig ud af 
forløbet. Det betyder des-
værre, at kun SF er tilbage 
til at påvirke Lynetteholm 
i en grøn og rød retning. 
Vi håber derfor på kvalifi-
ceret input i de offentlige 
høringsprocesser, og vi vil 
løfte høringssvarene ind i 
de politiske forhandlinger.

Lynetteholmen skal 
redde København
AF JAKOB NÆSAGER, 
MEDLEM AF BR, 
GRUPPEFORMAND OG 
POLITISK LEDER, C

Det bliver fantastisk med 
den kommende ø Lynette-
holmen i indsejlingen til Kø-
benhavns havn. Lynettehol-
men skal sikre København 
imod stormflod og over-
svømmelse flere gange om 
året, og Lynetteholmen skal 
være med til at finansiere en 
havnetunnel rundt om og 
under København samt en 
ny ekstra Metrolinje.

Vi konservative har i åre-
vis kæmpet for en havne-
tunnel og mere Metro, så vi 
kan afhjælpe det indre Kø-
benhavn for megen trafik.

Indsejlingen i Københavns 
havn bevares, så vi fortsat 
vil have en levende og aktiv 
havn. Havneudmundingen 
indsnævres, og der sættes 
en sluse i havnen. Det er for 
at fremtidssikre København. 
Ved udgangen af dette år-
hundrede vil København stå 
under vand flere gange om 
året pga stormflod.

Salget af byggegrunde på 
Lynetteholmen skal være 

med til at finansiere havne-
tunnel og mere Metro, så 
det er også en investering 
i fremtiden, så København 
kan skånes for megen gen-
nemkørende trafik.

Alle bydele i København 
fortjener en højklasse kol-
lektiv transport i form af en 
Metro. Vi konservative har 
en vision om, at man skal 
kunne komme hvor som 
helst i København på en 
halv time.

Den ekstra Metrolinje bli-
ver til stor gavn for Amager 
- allerede i dag kan man på 
regnvejrsdage mærke, at 
der er behov for mere Me-
tro til og fra Amager. Alt for 
mange må på regnvejrsdage 
se fulde Metrotog køre forbi 
stationerne uden at kunne 
tage alle passagerne med 
videre. Vi skal have Metro 
nok, så endnu flere får lyst 
at tage den kollektive trafik 
videre til og fra arbejde og 
uddannelse, hvis der er for 
langt til at cykle. Vi skylder 
hinanden, at Metroen fun-
gere i hverdagen - også på 
de travle stationer på Ama-
gerbro, Islands Brygge og 
Christianshavn.

Vi konservative er glade 
for og stolte over Lynet-
teholmen, stormflodssik-
ringen af København, den 
kommende havnetunnel og 
den ekstra Metrolinje.

Coronaen stopper 
ikke fremskridt på 
Østamager
Selvom pandemien kaster sorte skyg-
ger over den københavnske økonomi, 
er der i det ny budget fundet en ba-
lance med plads til efterlyste lokale 
forbedringer.
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Join the Amager Theatre Festival for 
Children in the autumn holiday
Seven cultural organisations on 
Amager will entertain children during 
the autumn holidays with story-telling, 
magical spaces, ingenious costumes, 
dolls and masks, music and songs in 
week 42 (October 12-17).

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

During six festival days, 
Amager’s cultural institu-
tions invite you to experience 
theatre, creative workshops, 
and community meals. There 
are limited seats available 
this year in order to comply 
with the Health Authority’s 
COVID19 guidelines.

For eleven years, the fes-
tival has been part of the 
children’s autumn holiday 
on Amager. This year sees 
a new initiative – a late af-
ternoon session with per-
formances at 5 p.m. The 
rationale behind is to give 

also those families the op-
portunity to join where par-
ents cannot take time off 
from work.

Eerie thrills and moving 
stories are planned for chil-
dren over the age of 8 years, 
for example the spooky 
‘Abehånden’ performed by 
the award-winning story-
teller André Andersen. Fur-
thermore, there is the horror 
comedy ‘The House’, a pup-
pet theater full of black hu-
mor that will entertain both 
teenagers and adults.

SOMETHING TO LAUGH 
ABOUT, SOMETHING TO 
LEARN 
Many of the island’s libraries 
host the Amager Theatre 

Festival for Children, which 
shines through in this year’s 
program. A handful of the 
great literature classics take 
the leap from the book pa-
ges up to the stage in form 
of puppet theatre, dance 
and plays aimed at diffe-
rent age groups. Younger 
children can enjoy H.C. An-

dersen’s ‘The Emperor’s New 
Clothes’. Teenagers can feel 
a whiff of horror with Bram 
Stoker’s classic ’Dracula’ or 
learn from the powerful sto-
ry of Amina taking refugee 
from Syria in ’Zenobia’, ba-
sed on the award-winning 
graphic novel by Morten 
Dürr and Lars Horneman .

CIRKUS- AND THEATRE 
SCHOOL 
The musical show ”ILT” per-
formed by Amager’s new 
performing arts company 
‘Teater GLiMT’ offers acro-
batics, rhythm and dance. 
You are also welcome to 
join an outdoor circus work-
shop, where children can 

try tightrope walking, jug-
gling and learning basic cir-
cus techniques. In addition, 
there will be a theater school 
offering basic theater trai-
ning for children. The focus 
will be on the children’s own 
stories, and how to use body 
language and voice in story-
telling.

You can read more about 
the performances and 
workshops in the festi-
val program available in 
the libraries and culture 
houses on Amager. 

 ❚ Amager Theatre Festibal 
for Childern (“Børneteat-
erfestival”) will take place 
12. -17. October 2020.

 ❚ Locations: Børnekulturhus 
Ama’r, Ørestad Bibliotek, 
Solvang Bibliotek, Bibli-
otekshuset på Rodosvej, 
Kvarterhuset, Kulturhuset 
Islands Brygge og Teater 
ZeBU. 

FACTS

New swap stop at 
Prags Boulevard

ORIGINAL ARTICLE BY 
MILJØPUNKT AMAGER. 
TRANSLATED AND 
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT.

If you have a book or a 
vase or other smaller items 
that you like to donate or 
swap for something else, 
you have now the op-
portunity at the new pink 
swap container located in 
CARE’s car park at Jemte-
landsgade 1.

The swap container 
is unmanned and open 

around the clock. Just 
donate what you have in 
surplus and take what you 
can use. The only thing we 
want in return is that you 
help us keeping the area 
neat and tidy.

The mobile swap contai-
ner will be in CARE’s car 
park until Monday, 2 No-
vember. Then it moves on 
to a new place in Copenha-
gen. Setting up the swap 
container is a collaboration 
between Miljøpunkt Ama-
ger, CARE and the Munici-
pality of Copenhagen.

New great cycle tracks for Amager 
In the 6 years I have been active in the Local Committee Amager East, we 
have always worked on upgrading road safety. We have been fortunate in 
budget year 2021 – the Copenhagen Municipality has found money for cycle 
tracks along Raffinaderivej and Backersvej

ORIGINAL ARTICLE BY 
RASMUS STEENBERGER, 
CO-CHAIR OF THE LOCAL 
COMMITTEE AMAGER 
EAST. TRANSLATED 
AND EDITED BY NICOLE 
SCHMITT.

The cycle track along Back-
ersvej is particularly near to 
my heart as I – together with 
Iben Lindemark and many 
residents from the neighbor-
hood - have developed and 
worked for this for years. 
We observed that people 
drive too fast and too risky, 
and agreed that the solu-
tion must be elevated cy-
cle paths and a more varied 
road course. It all started 
with many meetings over 

a coffee, then the initiative 
brought us a temporary bi-
cycle learner-training play-
ground, which later became 
a permanent solution - so 
finally we get the ultimate ic-
ing on the cake.

NO MORE TRUCKS 
BREATHING OUR NECK
Likewise, the new cycle track 
at Raffinaderivej is impor-
tant: it is crucial for both, 
road safety and the devel-
opment of sport and leisure 
facilities at Kløvermarken. 
As of today, trucks and bikes 
share the road, implying that 
bicyclists are at high risk for 
fatal traffic accidents. The 
new two-lane cycle track 
will make a true difference. 

Having put strong focus on 
a bike route that connects 
Amager Bakke, Margrethe-
holm and Refshaleøen in our 
Vision statement for North-
east Amager, we are glad 
that the Local Committee 
Amager East’s hard work 
paid off.

More cycle tracks are nec-
essary for a climate compat-
ible future 

When I moved to Amager 
as an 18-year-old there were 
not nearly as good cycling 
conditions as we have now. 
At that time, Amager was 
called "Biløen Amager", the 
car island. Today it seems fair 
to call Amager "Cykeløen", 
bicyle island. This is due to 
more, wider and better bi-

cycle paths, bicycle bridges 
and so-called superlanes. 
Also, biking is the most pop-
ular mode of transportation. 
We need to keep momentum 
if Copenhagen is to achieve 
the goal of being CO2-neu-
tral in 2025. For instance, we 
are still short of cross-con-
necting bike paths. 

Through the initiative ‘Om-
rådefornyelsen Sundby’ we 
are now turning our atten-
tion to the connection Peder 
Lykkes Vej-Elbagade-Ital-
iensvej, from Amager Fælled 
to the beach (”Fra Fælled 
til Strand”). So far, there is 
no cycle path at Elbagade, 
although the road is wide 
enough. We also need better 
solutions at the intersection 
at Kastrupvej and for Peder 
Lykkes Vej close to Amager-
brogade.

MANY OPPORTUNITIES 
FOR BIKE TRACKS AT 
WIDE ROADS 
Likewise, there is room for 
improvement at a connec-
tion between Sundby and 
Femøren station. We should 
investigate the possibilities 
for a cycle track via Sund-
byvestervej-Wibrandtsvej. 
In addition, there are still 
plenty of wide, straight and 
long roads on our island that 
lack bike paths. Hence, our 
work continues for the next 
many (budget) years, and we 
would love to hear from you 
if you want to help creating 
attention to opportunities for 
getting new bicycle tracks.
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Stemmer fra Amar  
– Fotoudstilling
En ny udendørs fotoudstilling viser Amagers historie set igennem nutidens 
øjne. Fra skabelsen for 16.000 år siden, over fiskeeventyret i middelalderens 
Dragør, til boligeksplosionen i 1900-tallet. Fotografierne er en del af podcasten 
Stemmer fra Amar og vises forskellige steder på øen det næste halve år

AF MAJKEN ASTRUP

Amagers historie strækker 
sig over cirka 16.000 år og 
indeholder et væld af fort-
ællinger om bønder, fiskere 
og konger, om vilde bolig-
byggerier, nervepirrende 
krige og frodig natur. Den 
historie forsøger fotografen 
Rikke Colburn at fange i den 
nye udendørs fotoudstil-
ling Stemmer Fra Amar, der 
åbnede på Amager Strand i 
august. 

Fotografierne har hun ta-
get igennem de sidste par år, 
som et led i podcastserien 
Stemmer Fra Amar, som er 
lavet af undertegnede. Pod-
casten lakker mod enden, 
så nu har vi stablet fotoud-
stillingen på benene, for at 
vise et lille udpluk af Ama-
gers historie set fra en anden 
vinkel. Udstillingen vandrer i 
løbet af de næste måneder 
fra nord til syd, så alle ama-
gerkanere kan få glæde af 
billederne.

EN Ø MED MANGE 
HISTORIER
Amager er et slaraffenland 
når det kommer til historie. 
Kombinationen af god muld-
jord, Øresund i baghaven og 
hovedstaden i forhaven, har 
gjort Amager både attraktiv, 
eftertragtet og udsat. Det 
har sat sine spor på øen og 
gør det stadig. For selvom 
Amager i mange år har været 
lidt hemmelig og ildeset, så 

har øen fået en renæssance 
med nybyggerier, byfornyel-
se og velhavende tilflyttere. 
På godt og ondt. ”For mig 
er Amager kontrasternes ø. 
Her står gamle bådskure og 
haveforeningshuse side om 
side med moderne industri, 
som sammen med nybyg-
geri skyder op over hele øen. 
Meget af det gamle er ved 
at forsvinde og Amager æn-
drer ansigt. Det er en ø, hvor 
man både har gårde og idyl-
liske landsbyområder, store 
naturområder med vilde dyr 
og dejlige strande men også 
højhuse, tætbefolkede områ-

der og en lufthavn. Det er et 
sted hvor landet møder byen 
og om omvendt. Dét har jeg 
forsøgt at fange i løbet af de 
sidste par år,” fortæller Rikke 
Colburn.

VANDREUDSTILLING
Fotoudstillingen Stemmer 
fra Amar blev lanceret i 
august på Amager Strand-
park og har siden stået i By-
parken i Ørestad og foran 
Hovedbiblioteket i Tårnby. 
Der skal den stå frem til ef-
terårsferien hvor den rykker 
videre til Museum Amager. 
Med udgangen af efterårs-

ferien var det planen at ud-
stillingen skulle indendørs 
til øens kulturhuse og bib-
lioteker, men af forskellige 
årsager, herunder COVID 19, 
arbejder på at forlænge den 
udendørs udstillingsplan. Du 
kan følge med i udviklingen 
af den udendørs udstillings-
plan og læse mere om pro-
jektet på www.stemmerfra-
amar.dk. 

Udstillingen er støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Tårnby Kommune, Dra-
gør Kommune & Illux.

Klassejazz i en krisetid

NIELS CHRISTIAN 
BALLING ANDERSEN, 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

Coronaen er over os, og 
Amagerbro Jazz har væ-
ret hårdt ramt med aflyst 
forårsprogram og Jazz-
festival, men nu tager de 
voldsomt revanche ved 
at præsentere et overflø-
dighedshorn af god jazz 
på internationalt niveau. 
Første koncert er den 18. 
september, hvor pianisten 
Henrik Gunde med sin trio 
fortolker Erroll Garner.

”De kraftige covid-re-
striktioner for koncerterne 
betyder, at der kun kan 
lukkes 32 personer ind, 
men vi har besluttet at 
gennemføre koncerterne 
alligevel, både for publi-
kum og musikernes skyld. 
Alle tørster i den grand ef-
ter live-musik. Vi håber, at 
publikum tager godt imod 

det nye intim-koncert- 
koncept og er sikre på, at 
alle vil passe på hinanden 
og leve op til kravene om 
afspritning og afstand,” 
lyder det fra formand og 
booker Steen Svare.

Amagerbro Jazz har 
endda løftet arven efter 
det lukkede Montmartre 
og samlet aflyste koncer-
ter op, så de nu afvikles i 
glassalen i Kvarterhuset. 
Det betyder blandt andet, 
at Pierre Dørge & New 
Jungle Orchestras 40 års 
jubilæumskoncert kom-
mer til Amager 25. sep-
tember. 

Mathias Heise, Olivier 
Antunes og Miriam Man-
dipira er andre topnavne, 
der gæster Amagerbro 
Jazz i løbet af efteråret. 

Se hele programmet på 
Facebook eller hjem-
mesiden:  https://www.
amagerbrojazz.dk/

     Miriam Mandipira - Kjeld Lauritsen - Per Gade og Søren Frost 
gæster Amagerbro jazz

Kvarterhusets arrangements-
kalender oktober og 
november 2020
For alle arrangementer gælder, at man skal købe eller 
bestille en billet på forhånd, da der er begrænset plads.

Titel Dato Tid Billet/pris

Morgenmadskoncert 
v. Amager Klassisk

11/10 11-12 Billetto.dk/90-150 kr.

Børneteater: Kej-
serens nye klæder

13/10 Kl. 10 og kl. 12 Billetto.dk/40 kr.

Børneteater og 
workshop: King Lear

15/10 11 Billetto.dk/ 40 kr.

Jazzkoncert: Mathias 
Heises kvartet

16/10 20 Billetto.dk/ 50-125 kr.

Litteraturarrange-
ment med Kri-
stian Bang Foss

21/10 19 Billetto.dk/50 kr.

Foyer-koncert: 
Laursen

23/10 17 Billetto.dk/gratis

Bæredygtig hver-
dag: Børneteater

24/10 10.30 Billetto.dk/gratis

Bæredygtig hver-
dag: Re-design 
workshop

26/10 16 Billetto.dk/gratis

Historieklubben: 
Sædelighedsfejden

26/10 19 Billetto.dk/50 kr. Faste aktiviteter:
Advokathjælpen er åben hver onsdag.
Kvarterhusets øvrige faste aktiviteter er stadig lukket ned

Titel Dato Tid Billet/pris

Bæredygtig hver-
dag: Syværksted

27/10 15 Billetto.dk/gratis

Naturvidenskabe-
ligt foredrag: Tang

27/10 19 Billetto.dk/gratis

Bæredygtig 
hverdag: Lev 
for det halve

28/10 16.30 Billetto.dk/gratis

Bæredygtig hver-
dag: workshop og 
hygge for børn

28/10 16.30 Billetto.dk/gratis

Bæredygtig hver-
dag: genbrugswork-
shop for familier

29/10 16 Billetto.dk/gratis

Foredrag om 
præsidentvalg

29/10 19 Fukbh.dk/150 kr.

Bæredygtig hver-
dag: barselsoplæg 
om kemi i hverdagen

30/10 10 Billetto.dk/gratis

Cirkusteater og 
workshop for børn

1/11 11 Billetto.dk/40 kr.

Naturvidenskabelige 
foredrag: Dybhavet

3/11 19 Billetto.dk/gratis

Barselsoplæg 
om søvn

6/11 10 Billetto.dk/50 kr.

Jazzkoncert: Mi-
riam Mandipira

6/11 20 Billetto.dk/50-125 kr.

Tirsdagsbarok v. 
Amager Klassisk

10/11 19.30 Billetto.dk/90-150 kr.

New great cycle tracks for Amager 
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Coronaen afsluttede brutalt 
forrige sæson for Historie-
klubben på Amager, men er 
nu stærkt tilbage, omend i 
en lidt anden form. Arran-
gørerne har mere end no-
gensinde brug for at vide 
præcist, hvor mange gæster, 
der dukker op. Derfor bliver 
der i denne sæson ikke solgt 
medlemskaber, men kun al-
mindelige billetter til de en-
kelte arrangementer.

Denne gang har Historie-
klubben i højere grad ladet 
udlængslen gribe os. Vi slår 
følge med nogle stærke per-
sonligheder, og tager med 
Nordens Nero til Stockholm i 
1520, med en fantast af Guds 
nåde til Island i 1809 og med 
en tragisk kejserindeskikkelse 
til Rusland i 1866. Men faktisk 
starter vi hjemme i Køben-
havn i 1887 med en måske 
knap så stærk personlighed.

PROGRAMMET ER SOM 
FØLGER:

Mandag 26/10 kl. 19.00 
- Sædelighedsfejden
En kirkeminister på bordel. 
Kan man forestille sig noget 
mere skandaløst. I 1887 blev 
det afsløret, at minister Ja-
cob Scavenius havde tilbragt 
en våd aften hos en køben-
havnsk prostitueret. 

Cecilie Bønnelycke løfter i 
dynerne og fortæller om Det 
Moderne Gennembruds de-
bat om køn, lyst og moral.

Mandag 23/11 kl. 19.00 
- Christian d. 2. og Det 
stockholmske Blodbad
Svenskerne har aldrig tilgi-
vet “Christian Tyran” for  Det 
stockholmske Blodbad. Men 
han huskes også for kærlig-
heden til smukke Dyveke og 
forholdet til Mor Sigbrit. 

Lars Bisgaard vil præsen-
tere os for mennesket bag 

myterne og klarlægge, hvad 
der helt præcist foregik i det 
bloddryppende stockholm-
ske efterår for præcis 500 år 
siden.
Torsdag 17/12 kl. 15.00. 
Sted: Stormgade 18 

- Rundvisning på Kø-
benhavns Museum
Efter flere forsinkelser er 
det med længsel ventede 
nye Københavns Museum 
omsider åbnet. 

Historieklubben på Ama-

ger markerer dette på den 
eneste rigtige måde: vi be-
søger museet igen. Denne 
gang vil fokus ligge mindre 
på bygningen og mere på 
Københavns historie

Mandag 11/1-2021 kl. 
19.00 - Dagmar – Kej-
serinde af Rusland 
“Maria Fjodorovna”
Maria Helleberg er med rette 
blevet kaldt dronningen af 
den historiske roman. 

Historieklubben har invi-
teret hende for at fortælle 
om en af danmarkshistori-
ens stærke kvinder; Dagmar 
“Maria Fjodorovna”, datter 
af Christian 9., Kejserinde 
af Rusland, mor til Ruslands 
sidste zar - og offer for en 
urimeligt hård skæbne.

Mandag 8/2-2021 kl. 15.30 
og 16.30. Sted: Bredgade 53 
- Rundvisning i Aleksander 
Nevskij Kirken

Hvad ved vi egentlig om 
Aleksander Nevskij Kirkens hi-
storie, om dens menighed og 
om, hvad der egentlig foregår 
i den markante og smukke 
kirkebygning. Historieklub-
ben får nu muligheden for at 
få svar på disse spørgsmål.

Mandag 8/3-2021 kl. 
19.00 - Den island-
ske revolution 1809
Med islændingene som no-
get forbavsede tilskuere 
lykkedes det i 1809 køben-
havneren, eventyreren og 
fantasten af Guds nåde Jør-
gen Jürgensen stort set ene 
mand i løbet af en eftermid-
dag at foretage et ublodigt 
kup og løsrive Island fra det 
danske kongerige. 

Søren Mentz vil med ud-
gangspunkt i denne “gavty-
ve-komedie” tage os med ud 
på en historisk rejse, hvor vi 
følger den islandske stræben 
mod selvstændighed.

Medmindre andet er angivet, 
foregår alle arrangementer 
på Sundby Bibliotek/Kvar-
terhuset, Jemtelandsgade 3, 
2300 København S. 

Billetter koster 40,- og kan 
købes her: https://kvarter-
huset.kk.dk/

Se mere: https://kvar-
terhuset.kk.dk/artikel/
program-historieklub-
ben-amager-2020-21

KULTUR

Litteratur-efteråret 
på Amager 
Amar:Litt præsenterer Asta Olivia Nordenhof, 
Kristian Bang Foss og Tine Høeg i samarbejde med 
Bibliotekshuset, Kvarterhuset og Øens Spisested. 
Arrangementerne er støttet af Amager Øst Lokaludvalg

OLE PEDERSEN

ASTA OLIVA 
NORDENHOF OM 
“PENGE PÅ LOMMEN”
Drømmeansigtet og den 
politiske roman i det 21. år-
hundrede.

Syv år skulle der gå før 
vi igen fik adgang til ny lit-
teratur fra forfatteren Asta 
Olivia Nordenhof, der i 2013 
udgav den prisbelønnede 
digtsamling “Det nemme 
og det ensomme”. Siden er 
Nordenhof gået fra at være 
nyudklækket forfatterskole-
elev til at være fast under-
viser på Forfatterskolen og 
lyrikken afløst af prosa. I den 
socialrealistiske, politiske 
roman “Penge på lommen”, 
som er første del af en ro-
manføljeton, der har mord-

branden på Scandinavian 
Star som et gennemgående 
motiv, møder vi de fiktive ka-
rakterer Kurt og Maggie. De 
bor på en gård lidt uden for 
Nyborg, hvor Kurt har held 
med at drive et busselskab 
og Maggies sorgfulde eksi-
stens prøver at forstå, hvad 
kærligheden har gjort ved 
hende. Virkelighedens tragi-
ske mordbrand og de fiktive 
karakterers sælsomme liv 
danner bagtæppe for nyska-
bende litteratur, der under-
søger kapitalismens menne-
skelige konsekvenser.
Onsdag 7. oktober kl. 19.00 
i Kvarterhuset, Jemtelands-
gade 3 - Billetter á 50 kr. + 
gebyr købes på www.bil-
letto.dk

KRISTIAN BANG FOSS 
OM “FRANK VENDER 
HJEM”
Humoristisk samtidsroman 
om et menneskes forsøg på 
at finde sig til rette i tilværel-
sen.

Kristian Bang Foss har 
med romanen “Frank ven-
der hjem” skrevet en un-
derholdende og spiddende 
samfundsroman om Dan-
marks ulige skæbner. Frank 
har svært ved at stå ved sit 
ophav, da han forelsker sig i 
Thea fra studiet på litteratur-
videnskab. Thea tilhører den 
stenrige Holmberg-familie 
og er datter af den feterede 
tv-personlighed Ingelise. 

Forelskelsen bliver for Frank 
et møde med en anden ver-
den, der vækker en nagende 
følelse af ikke at høre til. 
“Frank vender hjem” er en 
folkelig og moderne roman, 
der tegner et humoristisk 
portræt af to vidt forskellige 
familier i et dansk klasse-
samfund, hvor nogle flyder 
ovenpå, mens andre går til 
bunds.
Onsdag 21. oktober kl. 
19.00 i Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3 - Billetter 
á 50 kr. + gebyr købes på 
www.billetto.dk

DINNER OG LITTERATUR 
MED FORFATTEREN 
TINE HØEG
Mandag 30. november kl. 
18.00 i Øens Spisested i 
Prismen, Holmbladsgade 71 
- Billetter á 200 kr. + gebyr 
købes på www.billetto.dk

Mød forfatteren til “Nye 
rejsende” og “Tour de cham-
bre”.

Denne aften integrerer en 
lækker 3-retters menu med 
et forfattermøde. Før hver 
ret læser Tine Høeg op af 
sin nyeste roman “Tour de 
chambre”, som oplæg til en 
spændende samtale om gri-
bende forelskelse, længsel 
og ungdommens minder. I 
“Tour de chambre” genkal-
des minderne nemlig på gri-
bende vis; datidens fester, 
usikkerhed og alt dét, ho-

vedpersonen Asta aldrig fik 
fortalt sin veninde Mai, væk-
kes til live igen med tumulta-
riske kræfter.

Chefkok Yngve Fobian har 
sammensat den lækre gour-
metmenu.

Se mere på Amar:Litts 
Facebook-side eller send en 
mail til pescha@kk.dk for at 
blive medlem.      Asta Olivia Nordenhof

      Kristian Bang Foss

       Tine Høeg

 “Vi elsker bøger” 
- bibliotekerne i 
Amager Øst hylder 
børnelitteraturen 

STINE HOFFMEYER

På grund af Coronaen 
blev det en festival i min-
dre skala, men det endte 
alligevel med at blive en 
stemningsfyldt uge med 
ballonranker, vimpler, 
spændende bogudstillin-
ger og diverse aktiviteter 
over hele byen. 

På Amager havde de 
seks biblioteker valgt at 
udfolde hver deres spe-
cifikke børnelitterære 
tema. 

I Bibliotekshuset på Ro-
dosvej havde man fokus 
på Ole Lund Kirkegaards 
forfatterskab. Der var Lille 
Virgil-udstilling med tanke-
vækkende spørgsmål som: 
”Må man give en levende 
skrubtudse i fødselsdags-
gave?” og ”Må man drikke 
sodavand til morgen-
mad?”. Ugens højdepunkt 
var festivalens sidste dag, 

da bandet ’Skrallebang’ 
kom forbi og gav to kon-
certer med sange om Ivans 
slatne arme, buksevand, 
drager, Lille Virgil og andre 
vakse varyler.  

Sundby Bibliotek i Jem-
telandsgade hyldede for-
fatter og illustrator Jakob 
Martin Strid. Biblioteket 
havde lånt en gigantisk 
Mimbo Jimbo-figur af for-
laget Gyldendal. Sidst på 
ugen optrådte Teater Fan-
tast med det storslåede 
teaterstykke ’Mustafas Ki-
osk’, og fredag eftermid-
dag blev den store glassal 
omdannet til familiebio-
graf med animationsfilmen 
’Den utrolige historie om 
den kæmpestore pære’. 

“Vi elsker bøger”-festi-
valen vender tilbage til 
marts 2021! 

Mere info om festivalen: 
bibliotek.kk.dk/vielsker

Første uge af september var det 
atter tid til at fejre børnebøgernes 
fantastiske univers med festivalen ’Vi 
elsker bøger’

Historieklubben på Amager er stærkt tilbage
Historieklubben inviterer denne 
gang inviterer til Island, Rusland og 
Stockholm - men starter mellem 
lagnerne
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Amager Børnefestival på 
banen i efterårsferien
Syv kulturinstitutioner på Amager fylder børnenes efterårsferie med gode 
historier, magiske rum, underfundige kostumer, dukker og masker, fortryllende 
musik og sang den 12. – 17. oktober

OLE PEDERSEN

I løbet af seks festivaldage 
inviterer Amagers kultur-
institutioner indenfor til 
teateroplevelser, kreative 
værksteder, workshops og 
fællesspisning. I år er der 
et meget begrænset antal 
pladser til hvert arrange-
ment, så vi kan holde god 
afstand og passe godt på 
hinanden. 

Festivalen har i 11 år været 
en del af børnenes efterårs-
ferie på Amager. I år er der, 
som noget nyt, også lagt et 
sent eftermiddagsprogram 
ind, så forældre, der måske 
ikke har mulighed for at hol-
de efterårsferie, kan invitere 
deres tween med til en fore-
stilling kl. 17. 

Her er der lagt op til uhyg-
gelige gys og gribende for-
tællinger for børn over 8 år. 
For eksempel den uhygge-
lige ’Abehånden’, der frem-
føres af den prisbelønnede 
storyteller André Andersen. 
Og der vises gyserkomedien 
’The House’, som er duk-
keteater fyldt med kulsort 
humor, der går rent ind hos 
både teenagere og voksne.

DER ER GRIN OG LIDT 
GOD MORALE FOR DE 
SMÅ
Amager Børneteater Festi-
val indtager flere af øens 
biblioteker, hvilket skinner 
igennem i årets program. 
En håndfuld af litteraturens 
store klassikere tager nem-
lig springet fra bogsiderne 
op på de skrå brædder som 
dukketeater, dans og skue-
spil henvendt til forskellige 

aldersgrupper. Der er grin 
og lidt god morale for de 
små til dukketeaterudgaven 
af H.C. Andersens ’Kejse-
ren nye Klæder’, gys og gru 
for tweens til Bram Stokers 
uhyggelige klassiker ’Dracu-
la’ og en tankevækkende og 
stærk fortælling om Amina 
på flugt fra Syrien i ’Zeno-
bia’, baseret på den prisbe-
lønnede graphic-novel af 
Morten Dürr og Lars Horne-
man.  

CIRKUS- OG 
TEATERSKOLE
Den musikalske forestilling 
ILT byder på masser af akro-
batiske krumspring, rytmer 
og dans og fremføres af 

Amagers nye scenekunst-
kompagni, Teater GLiMT. I 
den forbindelse inviteres til 
en udendørs cirkus-work-
shop, hvor børnene kan prø-
ve at gå på line, jonglere og 
lære grundlæggende cirkus-
teknikker. 

En række af forestillinger-
ne byder også på efterføl-
gende teaterskole med tea-
tergrundtræning for børn. 
Her vil der være fokus på 
børnenes egne fortællinger, 
store som små, og hvordan 
man kan bruge kroppen og 
stemmen til at fortælle dem 
for andre. 

Man kan læse mere om 
forestillingerne, workshops 
og værksteder i festivalens 

program, der kan hentes på 
bibliotekerne og i kulturhu-
sene på Amager.

 ❚ Amager Børneteaterfes-
tival foregår 12. oktober 
– 17. oktober

 ❚ Hvor: Børnekulturhus 
Ama’r, Ørestad Bibliotek, 
Solvang Bibliotek, Bibli-
otekshuset på Rodosvej, 
Kvarterhuset, Kulturhuset 
Islands Brygge og Teater 
ZeBU. 

 ❚ Festivalen er støttet af 
Amager Øst og Amager 
Vest Lokaludvalg samt 
Københavns Kommunes 
Kultur- og Fritidsforvalt-
nings scenekunstudvalg.

FAKTA

      Dracula Foto: Stephan Vernier

FABRIKKEN for Kunst og Design slår værkstedsdørene op
Efter forårets Corona-pause er FABRIKKEN for Kunst og Design på Sundholm igen klar til at åbne værkstederne for 
besøg af nysgerrige, naboer og kunstinteresserede. Det sker ved arrangementsrækken Open Studios

SIDSEL SØGAARD SPAS

Som deltager i Open Studio 
inviteres du indenfor i tre 
kunstneres eller designeres 
personlige værksted på FA-
BRIKKEN den sidste onsdag 
i måneden. Aftenen byder 
på oplæg om kunstnernes 
praksis, og hvad der opta-
ger dem, med mulighed for 
at blive klogere på arbejdet 
som kunstner. Arrangemen-
tet afsluttes i fællesskab 
med et glas vin. Det hele 
foregår selvfølgelig under 
de bedste Corona-hensyn 
og med masser af håndsprit.

OPEN STUDIO #12 onsdag 
28. oktober kl. 17-19

Til Open Studio #12 kan du 
møde kunstnerne Molly Has-
lund, Arnfinnur Amazeen og 
designer Claus Bjerre i de-
res atelierer på FABRIKKEN. 
Det bliver en aften, hvor dø-
rene åbnes til et udvalg af 

kunstens laboratorier, hvor 
der blandt andet fremstilles 
performance-kunst, ekspe-
rimenterende møbeldesign 
og grafiske kunstværker.

Efterårets sidste arrange-
ment afholdes onsdag 25. 
november, hvor du kan be-
søge kjoleskrædder Birgitte 
Thaulow, samt kunstnerne 
Malene Hartmann og Claus 
Egemose.

Læs mere om kunstnerne 
og følg med i husets ar-
rangementsprogram på: 
www.ffkd.dk eller FA-
BRIKKEN for Kunst og 
Designs Facebookside. 
Billetter kan købes al-
lerede nu på Billetto.
dk til 30 kr. (+ gebyr).

 ❚ FABRIKKEN er et kunst-
produktions- og viden-
scenter i København, 
beliggende i Sundhol-
mkvarteret på Amager. 
Huset har 49 atelierer, 
hvor mere end 60 profes-
sionelle kunstnere og de-
signere dagligt udfolder 
deres kunstneriske virke, 
ligesom FABRIKKENs 
store produktionshal og 
projektlokaler udlejes til 
produktion, workshops, 
udstillinger og events.

 ❚ FABRIKKEN er desuden 
vært for den alternative 
kunstbiennale Alt_Cph, 
og inviterer hvert år en 
håndfuld internationale 
kunstnere til København 
via tre residency-pro-
grammer.

FAKTA

      Til Open Studio på FABRIKKEN for Kunst og Design kan du blandt andet besøge kunstner Claus 
Egemoses farverige atelier.  Foto: FABRIKKEN for Kunst og Design

FABRIKKEN for Kunst 
og Design viser kunst 
i samarbejde med 
Amager Centret

SIDSEL SØGAARD SPAS

Amager Centret og FA-
BRIKKEN for Kunst og De-
sign er gået sammen i et 
nyt samarbejde, der skal 
bringe kunst og kunstpro-
duktion ind i storcenteret 
og ud til borgerne lokalt 
på Amager. Fra septem-
ber kan man derfor møde 
kunsten og blive klogere 
på kunstproduktion, der 
hvor man køber sine vin-
terstøvler og dagligvarer. 
Kunsten i Amager Centret 
skal være med til at hæve 
blikket fra indkøbskurven, 
åbne for andre perspekti-
ver og byde på nye ople-
velser i en tid præget af 
usikkerhed.

INTERNATIONAL 
KUNSTNER VISER 
OPTISK ILLUSION 
Den første kunstoplevelse 
i Amager Centret er af 
kunstneren Henrik Plenge 
Jakobsen (født 1967), der 

ofte arbejder med skulp-
tur, performance og kunst 
i det offentlige rum. Han 
har skabt en vægudsmyk-
ning specielt til Amager 
Centret med titlen ”Yel-
low & Violet Illusion”, der 
består af et roterende re-
lief ovenpå et vægmaleri. I 
uge 39 monterede Plenge 
Jakobsen værket i metro-
arkaden i det nyrenovere-
de center, så Amager Cen-
trets besøgende nu kan 
opleve et optisk eksperi-
ment og kunstværk som 
en del af indkøbsturen.

Udstillingen af Henrik 
Plenge Jakobsen er den 
første præsentation un-
der ”FABRIKKEN Afdeling 
AC”, som udover udstillin-
ger også vil byde på work-
shops og andre events. 

Aktiviteterne i Afdeling 
AC er generøst støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Centret og Det 
Obelske Familiefond.

I kølvandet på den verserende Corona-
pandemi lancerer kunstproduktions-
centeret FABRIKKEN for Kunst og Design 
nu den nye platform ”FABRIKKEN Afdeling 
AC”, der bliver til i samarbejde med Amager 
Centret. Den første kunstoplevelse kan 
allerede nu ses i centerets metroarkade

      Billedkunstner Henrik Plenge Jakobsen udstiller fra 
september værket ”Yellow & Violet Illusion” i Amager Centret. 
 Foto: Casper Cosmus Alsøe, FABRIKKEN for Kunst og Design
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OLE PEDERSEN

En SCENE 2 har faktisk 
længe været på tegnebræt-
tet, for Teater Play har haft 
vokseværk i mange år. Der 
har været shows stort set 
hver eneste aften, og nogle 
gange to eller tre shows 
samme dag, fordi så mange 
komikere og skuespillere har 
haft behov for sceneplads, 
og så mange publikummer 
har besøgt teatret. Det har 
endda været nødvendigt at 
leje ekstra lokaler i området 
til kurser og undervisning.

Men nu har et nabofirma 
i det nuværende hus på 
Strandlodsvej sagt deres le-

jemål op, og det overtager 
Teater Play 1. oktober i år. De 
to teaterledere ser det som en 
drøm, der er gået i opfyldelse, 
og er ekstremt glade for, at 
det nu er en realitet, at de kan 
overtage lokalerne og foran-
stalte den tiltrængte udvidel-
se af teatret. Den nye scene 
skal stå klar 1. november i år. 

SHOWS PÅ BEGGE 
SCENER SAMTIDIG
SCENE 2 kommer til at 
fungere sideløbende med 
SCENE 1, og der kan være 
shows på begge scener 
samtidig. Scenerne ligger 
lydmæssigt afskåret fra 
hinanden, og har egen ind-

gang og egen bar, så der 
kan være dobbelt så mange 
shows, og - i disse corona-
tider - dobbelt så mange 
publikummer, som stadig 
sidder med afstand, fordi 
de er fordelt i to rum. Der 
bliver også plads til et nyt 

og større backstage-lokale 
til de optrædende. 

Der vil samtidig blive mu-
lighed for at leje sig ind på 
den nye scene, hvis man selv 
har et arrangement, man vil 
kaste sig ud i. Både store og 
små, kendte og ukendte sce-
nekunstnere er velkomne på 
den nye SCENE 2. 

Teatret har i forbindelse 
med opbygningen af SCENE 
2 gjort det muligt at blive 
sponsor og give et bidrag til 

opbygningen af scenen. Tera-
terlederne Mille Berg og Chri-
stina Sørensen samt frivillige 
laver selv alt det praktiske ar-
bejde for at få den nye scene 
til at fungere: istandsættelse, 
maling, installationer, opbyg-
ning, indretning og så videre. 
Men scenepodier, stole og 
højttalere kan ikke bygges 
forsvarligt af dem selv, så dis-
se ting er de nødt til at rejse 
penge til. 

Hvis man vil støtte, vælger 
man selv, om det er ens eget 
navn, firmanavn eller noget 
helt tredje der skal op på 
væggen, og alle navne bliver 
malet på i hånden af teater-
leder Mille Berg, som har en 
fjern fortid som illustrator og 
skiltemaler. 
På hjemmesiden kan man 
se, hvordan det hele fun-
gerer: http://www.teater-
play.dk/kontakt/scene-2

KULTUR

Ny teatersæson på ZeBU skaber 
magi for byens børnefamilier – 
helt Corona-venligt
En ny sæson er i gang på Amagers eget børne- og ungdomsteater ZeBU, 
og det er i Corona-sikre omgivelser, så alle får en god teateroplevelse uanset 
alder. For i teatermørket bliver magien til, når sidemanden giver et klem, idet 
oplevelsen rammer; og der er masser af fortællinger på vej for hele familien

MARIA AHRENSBERG

Børne- og ungdomsteatret 
ZeBU står klar med et spæn-
dende program fyldt med 
ungdomsteater, børnefore-
stillinger og festivaler, som 
publikum kender dem. Og 
det sker i helt trygge omgi-
velser, da der hen over ef-
teråret vil være ekstra plads 
mellem publikumspladserne 
og halv kapacitet i teater-
salen, så alle får en god op-
levelse. Så kære publikum: 
tag familien under armen og 
glem tiden for en stund i tea-
termørket.

Teater på ZeBU er også 
en kavalkade af festivalglæ-
de. Traditionen tro inviterer 
syv kulturinstitutioner på 
Amager byens børnefami-
lier på et væld af oplevelser 
i efterårsferien, når Amager 
Børneteaterfestival løber af 
stablen. Oplev store histori-
er, magiske rum, underfun-
dige kostumer og fortryl-
lende musik. Årets program 
emmer af humor og alvor, 
og med teater, der fylder 
børn som voksne med un-
dren, drømme og nye tan-
ker. 

AMAGER 
BØRNETEATERFESTIVAL 
VENDER TILBAGE I 
ÆGTE HALLOWEEN-STIL
I ægte Halloween-stil lader 
Amager Børneteaterfestival 
de uuuh-hyggelige oplevel-
ser få liv på byens scener for 
de lidt større børn – og de-
res voksne - hvis de tør. For 
hvad er bedre end et godt 
gys? Oplev forestillingen 
Dracula af Teatret Thalias 
Tjenere (+12 år) på ZeBU, der 

bestemt ikke er for patte-
børn, men en oplevelse, som 
får alle ud på kanten af sto-
len i bar spænding.

For de små er der mere 
hygge på festivalprogram-
met, når Aaben Dans invite-
rer de mindste indenfor til en 
splinterny danseforestilling 
Hvad er det?, der undersø-
ger barnets store nysgerrig-
hed (1/2-4 år). Det og meget 
mere kan opleves på ZeBU 
og kulturinstitutionerne 
rundt omkring på Amager i 
efterårsferien. Festivalpro-
grammet ligger på teatrets 
hjemmeside.

UNGDOMSTEATER 
FOR BYENS TEENS OG 
TWEENS
På ZeBU er efteråret også 
fyldt med stærke ungdoms-
forestillinger, der får teens 

og tweens til at sætte skær-
men på stand-by og fordybe 
sig i aktuelle forestillinger 
om #MeToo, digital adfærd 
og politiske opgør. 

I oktober kommer Nørre-
gaards Teater på visit med 
den action-prægede fore-
stilling Sally’s Valley (+12 
år), der fortæller historien 
om den unge pige Sally, der 
hvirvler sig hovedkulds ind i 
voksenlivet. 

Forestillingen bliver efter-
fulgt af den nye opera for 
børn og unge, Historien om 
V (+ 9 år), baseret på forfat-
ter Cecilie Ekens poetiske 
og sårbare børnebog om en 
ung piges savn efter hendes 
far. November er også må-
neden, hvor Teatret FairPlay 
fra Holbæk kommer på visit 
med den politiske forestil-
ling Den første dråbe blod 

(+14 år), der med fiktion og 
stærke fortællere går ind i 
sagen om pigen fra Kundby, 
der i 2017 blev erkendt skyl-
dig i terror. 

Alt det og meget mere 
kan byens børnefamilier 
opleve på ZeBU henover 
efteråret – og det bliver sik-
kert og trygt.

Amager Børneteaterfestival, 
12. – 17. oktober, for hele 
familien.
 ❚ “Sally’s Valley”, 19. – 23. 

oktober, fra 12 år.
 ❚ “Den første dråbe blod”, 

9. – 11. november, fra 14 år.
 ❚ “Historien om V”, 5. – 15. 

november, fra 9 år.
Find det fulde teaterpro-
gram og billetkøb på www.
zebu.nu

FAKTA

      “Historien om V” - Saum  Foto: Søren Meisner

ARTplosion tegner  
på livet løs 

ROSA SOFIE HALL

UDENDØRS 
TEGNEFÆLLESSKAB
Hen over foråret og som-
meren har ARTplosion 
mødtes udendørs. Både 
kendte og nye ansigter har 
været med i den skønne 
fælles tegne- og male-op-
levelse.

En af ARTplosions fa-
ste deltagere går under 
brand-navnet Nisrii/@leo-
pardesktop. 

Hun er freelance illustra-
tor og kom til Danmark 
for et års tid siden. Hun 
fortæller: ’’Hele mit liv har 
jeg haft en stor interesse 
for fantasy-universer og 
for at skabe mine egne 
kreationer. Mit ønske er 
at tage, hvad der er i mit 
hoved og bringe det til live 
på papiret.’’ Hun deltager i 
ARTplosion fordi: 

’’Jeg holder af at være 
sammen med andre men-
nesker, især kreative per-
soner. Jeg elsker at lære, 
såvel som at lære fra mig. 

ARTplosion er derfor en 
god mulighed for, at jeg 
kan give ud af min egen 
krea-boks og tage imod 
fra andres. I det hele taget 
kan jeg bare godt lide at 
komme ud og lave aktivi-
teter med folk i mit nær-
miljø.’’

Hun er inspireret af teg-
nere som Larry Elmore el-
ler koncept-illustrationer 
fra Realms of Arcana, som 
begge har lavet illustra-
tioner til “Dungeons and 
Dragons”-universet. Ken-
der man bare lidt til rol-
lespil og fantasy, kan man 
genkende genrer i hendes 
smukke tegninger.

ARTplosion ryk-
ker indendørs igen
Nu er der igen mulighed 
for at rykke indendørs i 
Kvarterhusets kreative 
Maker Space. Du kan 
se hvornår tegnerne 
mødes og tilmelde dig 
her: www.meetup.com/
Artplosion og www.insta-
gram.com/artplosioncph

Interesserer du dig for at tegne eller 
male? Så kan du dele din interesse med 
andre i tegne- og male fællesskabet 
ARTplosion

Teater Play åbner en SCENE 2
På trods af at vi lever i en pandemi-tid med usikre 
fremtidsudsigter, springer de to selvstændige teaterledere 
alligevel ud i at udvide deres Teater Play på Strandlodsvej 7 Teater Play, Strandlodsvej 7, 

2300 S. 
www.teaterplay.dk 
Teaterledelse: skuespiller 
Mille Berg og instruktør 
Christina Sørensen.

Teatret er grundlagt i 2004 
på Islands Brygge, men 
flyttede til Strandlodsvej 7 i 
Amager Øst i 2013. 

Ud over teaterforestillinger 
og comedy-shows, driver de 
to kvinder også Teatersko-
len Amager, som kører med 
fulde undervisningshold. 

Cirka100 kursister ugentlig 
får undervisning i skue-
spilteknik eller standup, eller 
forberedes til optagelse på 
de længerevarende uddan-
nelser, og i perioder kører 
SkuespillerVærkstedet (ved 
Kathrine Voigt) på fuld tid i 
dagtimerne. 

FAKTA

       Foto: Kenni Bitsch 
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Åben skakcafé på Amager hver torsdag
Amager Skakforening tilbyder igen 
i år åben skakcafé om torsdagen 
i Pavillonen på Prags Boulevard 
(overfor Prismen) kl. 19 – 22

AF SVEN LØNTOFT

Skakcaféen er åben for for-
eningens medlemmer og an-
dre skakspillere, som endnu 
ikke er medlem af en skakklub. 

Der vil være spil og ure til 
rådighed samt kaffe på kan-
den, og der er mulighed for 
at spille skak både for begyn-
dere og øvede skakspillere. 

Aftenen kan bruges på at 

spille almindelig skak, gen-
nemgå turneringspartier, 
snakke om skak, lære af og 
med hinanden, eller hvad der 
ellers måtte ønskes. 
Kontakt for nær-
mere oplysninger:
Niklas Hansen, niklas-
hansen2012@gmail.
com, tlf. 28604024
Sven Løntoft, sven@sko-
leskak.dk, tlf. 50413908       Hvid trækker og vinder

NYT FRA KIRKERNE / KULTUR

Nyt fra Filips Kirke 
JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

I den kommende tid vil 
alle, der passerer Filips 
Kirke, se, at vi er gået i 
gang med at få udbyg-
get støttepillerne til kir-
ken. Arbejdet planlægges 
afsluttet 18. december 
2020.

Vi har gennem en år-
række kæmpet med en 
øget revnedannelse inde 
i kirken, og er efter en 
række undersøgelser 
nået frem til, at det skyl-
des, at overbygningen i 
kirken er for tung. For at 
løse problemet skal de 
nuværende støttepiller, 
der nærmest er til pynt, 
udbygges til egentlige 
støttepiller, der fremover 
vil kunne løse problemer-
ne med revnedannelsen.

Arbejdet med støttepil-
lerne begyndte 21. sep-
tember 2020 efter en stor 
konfirmationsweekend. 
De oprindelige 3 konfir-
mationer var blevet til 7 
konfirmationer grundet 
Coronaen. 

På grund af Corona er 
det lidt svært for øjeblik-
ket at sige, hvad der sker 
i kirken. Spaghetti-guds-
tjenesten i oktober er af-
lyst på grund af de høje 
smittetal. Hvis smittetal-
lene bliver lavere, håber 
vi at kunne gennemføre 
en spaghetti-gudstjene-
ste 4. november. Her vil 
der også være mulighed 
for at tilmelde sig, så man 
er sikret en plads både i 
kirken og salen. Vi må jo 
maksimalt være 56 per-
soner, når vi alle synger 
med.

Vi fortsætter med tirsdag-
scafé (kl. 13:00-15:00) med 
flere spændende foredrag, 
og morgensang hver onsdag 
kl. 9:00.

 ❚ 4. oktober 2020 kl. 16:00: 
Koncert med Sarah 
Grabow.

 ❚ 25. oktober 2020 kl. 16:00: 
Koncert med menigheden.

 ❚ 7. november 2020 kl. 15:00: 
Sognearrangement med 
bager Erik fra Eriks Bageri, 
Amagerbrogade, der 
fortæller om sig selv og sin 
forretning.   

 ❚ 17. november, 24. november 
og 1. december kl. 18:00: 
Beethoven-koncerter med 
Poul Jarlshøj og Uffe Fløng 
i anledning af 250-året for 
Beethovens fødsel.   

 ❚ 26. november kl. 18 er der 
aftenhøjskole. Tidligere 
forstander på Bornholms 
Højskole, Lillian Hjorth-
Westh, fortæller om den 
danske digter og maler 
Holger Drachmann. 

På grund af Corona er kirkens 
præster gået i tænkeboks i 
forhold til Allehelgens. Alle-
helgens er den dag, vi mindes 
dem, der er døde i årets løb. 
Vi har tradition for at invitere 
de efterladte, men pladsk-
ravene gør, at vi nok må gøre 
det i flere omgange. 
Kig på vores hjemmeside 
www.filipskirke.dk efter mere 
information, når vi kommer 
tættere på. 
Det er altid gratis at deltage i 
arrangementer i Filips Kirke. 

KALENDER

Forfatterspirernes 
Skriveklub på Amager

Vel mødt i Allehelgens- 
og Sundkirken
MIK KJERULFF, 
SOGNEPRÆST I 
ALLEHELGENS- OG 
SUNDLIRKEN

Det er blevet efterår, og på 
trods af, at pandemien er 
her endnu, holder kirkerne 
åbent, selvom uvisheden 
stadig sætter sit præg på 
vores udbud af fællesska-
bende nærvær. Men guds-
tjeneste er der og bliver 
der sandsynligvis fortsat 
- og det er under trygge 
og forsvarlige forhold for 
alle. Vi har stadig bryllup-
per, dåb, bisættelser og 
begravelser, og vi har lige 
budt de nye konfirman-
der velkommen. Selvom 
vi endelig ikke må ånde på 
hinanden, mangler der be-
stemt ikke Ånd.

Der er børnegudstje-
nester; der er medita-
tive gudstjenester; der 
er sorggrupper, filmklub, 
Sund Debat og flere andre 
spændende arrangemen-
ter. Af sikkerhedshensyn 
vil det være nødvendigt 
at tilmelde sig enkelte ar-

rangementer. Til andre, 
herunder højmessen om 
søndagen, møder man na-
turligvis bare op. 

Kirken er fællesskabet, 
og vi ser frem til at møde 
menigheden ansigt til an-
sigt, om end med afstand, 
mundbind og/eller andre 
foranstaltninger, vi bliver 
nødt til at have. Hvis, el-
ler når vi ikke kan synge, 
er der stadig et kor, et 
kirkeorgel og et rum med 
smukke toner.

Kirken er ikke kun et 
rum, det er et levende fæl-
lesskab. Vi håber at kunne 
tænde lys i hinandens 
øjne, medens vi bevæger 
os ind i den mørke kolde 
tid og ser frem til de hyg-
gelige stunder med sang, 
latter, alvor og nærvær og 
tid til stille refleksion.

På gensyn!

Hold øje med vores 
hjemmeside www.
metrokirkerne.dk, 
og hold øje med vo-
res Facebook-side.

10 piger sidder i Bibliotekshuset en tirsdag eftermiddag i september. De 
har hver deres bærbare foran sig, som de taster løs på i stilhed. De 10 piger 
har det til fælles, at de godt kan lide at skrive, og derfor har de tilmeldt sig 
Forfatterspirernes Skriveklub, som holder til i Bibliotekshuset på Rodosvej.   

HELLE MELDGAARD, 
TOVHOLDER FOR 
FORFATTERSPIRERNES 
SKRIVEKLUBBER I 
KØBENHAVN.

En undervisningsgang i skri-
veklubben har oftest et tema, 
som for eksempel: plot, dia-
log, personbeskrivelse eller 
en særlig genre, og temaet 
bliver bearbejdet gennem 
skriveøvelser, oplæsning af 
tekster og feedback fra de 
andre på holdet. Caroline (16 
år) fortæller: ”Her kan du få 
lov til at udleve din skrivelyst 
uden at blive dømt. Her kan 
man komme og få inspiration 
og hjælp til at skrive. Du be-
høver ikke at læse op, men 
du kan være med til at give 
feedback og hjælpe andre 
med også at blive bedre til at 
skrive.” 

Så snart en tekst er læst 
højt, har klubben en tradi-
tion for i kor at råbe: ‘EN, TO, 
TRE –FLOT’, mens der bliver 
klappet i takt.

NOGLE ER KLAR 
OVER, AT DE HAR 
SKRIVETALENT
Underviseren i Biblioteks-
husets Forfatterspireklub 

er Sissel Bergfjord, der har 
skrevet både børne- og 
ungdomsromaner samt al-
mindelig skønlitteratur. Sis-
sel Bergfjord er uddannet 
fra Forfatterskolen i 2003-
2005, Forfatterskolen for 
Børnelitteratur i 2010-2012, 
og hun debuterede i 2006 
med romanen ‘Min morfars 
stemme’. 

Sissel Bergfjord fortæller, 
at da hun var ung, fandtes 
der ikke rigtig litterære skri-
vekurser for unge, så man 
gik ret alene med sin skrive-
interesse og sit talent. Fore-
stil jer, at der ikke fandtes 
klaverundervisning for unge 
talenter. Hun havde dog en 
opmuntrende klasselærer, 
som skrev kommentarer til 
hendes historier, der nogle 
gange blev så lange, at de 
fortsatte i et nyt kladdehæf-
te. Om sit job som underviser 
fortæller hun: ”Noget af det, 
der er mest spændende ved 
at være underviser, er faktisk 
at se nogle helt unge menne-
sker have så stort et skriveta-
lent. At have en helt naturlig 
fornemmelse for sætnings-
variation, længde og scenisk 
opbygning, og samtidig have 
en inderlighed, indlevelse 

og fantasi; fantasi, både til 
at lade historier udvikle sig, 
men også til at lave gode 
sprogbilleder. Nogle er klar 
over, at de har et skriveta-
lent, og nogle er ikke engang 
klar over det selv.”  

OG SÅ ER DER SLIK 
HVER GANG I PAUSEN
Når der er skriveøvelser, er 
der arbejdsro blandt forfat-
terspirerne. Men inden un-
dervisningen, i pausen og 
efter undervisningen er der 
altid højlydt snak, for det 
sociale fylder meget på hol-
det. 

Mai (14 år) fortæller: ”Der 
er altid hyggeligt, trygt og 
sjovt til Forfatterspirerne. 
Jeg har aldrig haft en dår-
lig undervisningsgang, og 
alle er rigtig søde og åbne”. 
Marie (16 år) er enig: ”Det er 
virkelig hyggeligt at gå her, 
vi lærer en masse nye ting 
og har et godt sammenhold. 
Og så er der slik hver gang i 
pausen.”

Det er en tradition, at en 
sæson rundes af med en stor 
fest, hvor de unge kan vælge 
at læse en tekst højt foran 
de mange fremmødte fami-
liemedlemmer. På grund af 

Corona-epidemien bliver ef-
terårets fest omformet til en 
mindre begivenhed, så vi kan 
holde afstand efter bibliote-
kets retningslinjer.

Forfatterspirernes Skrive-
klub på Amager er støttet 
af Amager Øst Lokaludvalg.

 ❚ Forfatterspirernes 
Skriveklubber er Køben-
havns Bibliotekers tilbud 
til unge med interesse for 
at skrive skønlitteratur. 

 ❚ I klubberne underviser 
professionelle forfattere 
med stor pædagogisk 
indsigt og engagement. 

 ❚ Der er klubber i Bibli-
otekshuset på Rodosvej, 
Brønshøj Bibliotek, Valby 
Bibliotek, Kulturstationen 
Vanløse, Vesterbro 
Bibliotek og Østerbro 
Bibliotek.

 ❚ Skriveklubberne mødes 
en fast dag om ugen gen-
nem hele sæsonen, som 
varer fra februar til maj og 
september til november. 
Det koster 500 kr. pr. sæ-
son at gå i en af Forfat-
terspirernes Skriveklub-
ber. Målgruppen er unge 
mellem 11-18 år. 

FAKTA
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ADRESSEBOGEN

AKTIVCENTRET SLØJFEN
Aktivcenter for pensionister
Øresundsvej 69 - 32 97 25 10 
Åbent dagligt 9-16 
sloejfen6@gmail.com
www.sloejfen-amager.dk 

AMAGERBRO HELHEDSPLAN
Sundholm- og 
Holmbladsgadekvartererne
Sundholmsvej 8 – 26 30 33 07
Leder: Mikkel Josephsen
mj@vibo.dk
www.amagerbrohelhedsplan.dk

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

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

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

BIBLIOTEKSHUSET 
Rodosvej 4 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
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
dorte@miljopunkt-amager.dk
www.miljopunkt-amager.dk
www.facebook.com/
miljopunkt.amager

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

N.A.B.O. CENTER AMAGER
Et socialt tilbud til dig,  
som er psykisk sårbar.
Portugalsgade 10-12 – 30 36 80 70
Ma, on-fr 10-20; ti 10-16, lø, 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
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
Tlf.: 23 31 43 32

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 23 31 43 32
Mail:  

amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk

KALENDER

Aktiviteter støttet af Amager Øst Lokaludvalg:

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

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

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

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

  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
  (Program over forestillinger i foråret:
  se ZeBUs artikel: “Teater, der kan 
  opleves arm i arm med familien”)
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OLE PEDERSEN

Ligesom med  så mange an-
dre festivaler, var der usik-
kerhed om, hvorvidt festi-
valen overhovedet kunne 
blive til noget i denne tid 
med COVID-19. Med Face-
book-begivenheden, der 
havde over 8.600 begiven-

hedssvar, var der måske en 
lille grund til bekymring. 
Heldigvis var vejret mere 
i efterårets tegn med del-
vis sol, lidt regn, masser 
af blæst og kølige tempe-
raturer, så der var masser 
af plads på stranden. Men 
heldigvis holdt de kølige 
temperaturer ikke folk væk 

fra at prøve de forskellige 
vandsports-aktiviteter. 

SUP-RACE
Dagen startede ud med 
yoga på platformen kl. 10 
om morgenen med Lasse 
Flintholm, mens windsur-
fing, stand up paddle (SUP)-
surf, kajak og kitesurfing 

kunne prøves hele dagen. 
SUP-yoga med body move 

skulle også vise sig at være 
populært. Og til de, som 
bare ville forblive tørre, var 
der wind skate-show og fly-
board-show.

Fordi stand up paddle-
surf har udviklet sig så me-
get i år, valgte Watersport 
Denmark også at give folk 
muligheden for at deltage i 
et “for sjov”-race. Og der var 
hele 20 glade deltagere som 
valgte at tage udfordringen 
op. Denne del skal helt klart 
gentages til næste år.

MEN DER VAR OGSÅ 
BENSPÆND
Desværre sprængte arran-

gørerne budgettet, fordi det 
store hovedtelt ikke var sat 
op, da deltagerne

ankom kl. 7 om morgenen. 
De måtte derfor hurtigt rin-
ge til andre teltudlejere, som 
i forvejen var booket helt op. 

Samtidig valgte kommu-
nens el-skab pludselig ikke 
at give strøm til 3 ud af 5 ud-
gange midt på dagen. Der-
for måtte en lokal elektriker 
tilkaldes (Nohr Entreprise), 
som festivalen senere mod-
tog en overraskende regning 
fra på over 6.000 kr. 

Desuden var der nogen, 
der stjal pengekassen, så 
overskuddet for salg af mad 
og drikke forsvandt. Masser 
af stress og bekymringer 

fyldte de tre frivillige orga-
nisatorer i løbet af festivalen, 
men det at se glæden hos 
festivalens gæster, var det 
hele værd.

Watersports Denmark vil 
gerne takke de 50 frivillige, 
som hjalp til med at give alle 
en oplevelse, og de håber at 
gøre arrangementet muligt 
igen i 2021.

Copenhagen Watersports 
Festival var støttet af 
Amager Øst Lokalud-
valg, NordeaFonden 
og andre sponsorer, 
blandt andet Volkswa-
gen og Kajakhotellet.

OLE PEDERSEN

På tre timer formåede 42 fri-
villige fordelt på 18 hold at 
samle intet mindre end 87 
kg skrald. Et stærkt resultat, 
ifølge Marc Grønlund, der er 
koordinator for den lokale 
skraldegruppe Ren Kærlig-
hed til Amager: ”Vi var lidt 
afventende i forhold til, hvor 
mange der reelt ville dukke 
op. Der var stor interesse 
for begivenheden på Face-
book, men man ved aldrig 
helt, om det holder stik. Det 
gjorde det i høj grad, flere 

kom endda tilfældigt forbi 
og deltog med stor entu-
siasme. De indsamlede 87 
kg er stærkt gået på så kort 
tid, ikke mindst, når mange 
andre tilbud i byen lokker, og 
vejret var så flot. På Amager 
tager folk det seriøst, at vi får 
ryddet op i vores gader. Det 
giver håb om en renere by.” 

Samtidig havde arrangø-
rerne bag affaldsindsamlin-
gen en lidt større opgave 
end ellers, da det indsam-
lede skrald skulle vejes, de-
les op i kategorier og regi-
streres, hvilket er et led i en 

kampagne, som Danmarks 
Naturfredningsforening fø-
rer på landsplan og flere af 
Københavns miljøpunkter, 
lokaludvalg og grønne orga-
nisationer bakker op om. 

REGISTRERING 
AF SKRALD OG 
PRODUCENTANSVAR 
For samtidig med at der blev 
rettet fokus mod de typiske 
affaldssyndere på gader og 
stræder i form af plastik og 
cigaretskodder, blev den år-
lige affaldsindsamling også 
startskuddet til at kortlægge 
og identificere det bortkaste-

de skrald ud fra de navne og 
brands, der står på affaldet. 

Affaldsindsamlingen sker 
i kølvandet på ny lovgivning 
om udvidet producentan-
svar, som træder i kraft i hele 
EU. Indtil nu har kommuner-
ne stået alene med ansvaret 
for danskernes affald. Frem-
over bliver det i stedet virk-
somhederne selv, der skal 
håndtere det affald, deres 
produkter skaber. Det skal 
sætte skub i den grønne om-
stilling ved at opfordre virk-
somhederne til at reducere 
deres brug af emballage og 
samtidig designe produkter 

og emballage, der i højere 
grad kan genanvendes. 

”Det giver os et vigtigt 
perspektiv for det videre ar-
bejde, for det er ikke nok at 
opdrage på alle os alminde-
lige borgere. Der skal ska-
bes mekanismer på tværs 
af sektorer, virksomheder 
og civilsamfundet, som kan 
komme affaldsproblemet ef-
fektivt til livs. Derfor var det 
en fed ny vinkel vi fik ind i 
skraldedagen, og for os som 
lokaludvalg bliver det nyttigt 
i dialogen med både politi-
kere og producenter, når vi 
skal skabe mere grøn om-
stilling, for det skal vi,” siger 
Rasmus Steenberger, der er 
næstformand i Amager Øst 
Lokaludvalg. 

FOKUS PÅ 
VIRKSOMHEDERNES 
ANSVAR
Arrangørgruppen håber 
derfor, at affaldsindsamlin-
gen kan være med til at rette 
fokus på virksomhedernes 
ansvar. Det bakkes op af mil-
jøminister Lea Wermelin, der 
om den nye lov om udvidet 
producentansvar har udtalt: 

”Virksomhederne bærer et 
stort ansvar for, at deres va-
rer ikke er pakket ind i unød-
vendig emballage. Danskere 
er den befolkning i Europa, 
som smider mest affald ud 
pr. indbygger. Derfor skal 
vi undgå spild og genbruge 
langt mere. Her er udvidet 
producentansvar et vigtigt 
værktøj, fordi det giver pro-
ducenterne incitament til at 
designe emballage, som kan 
genbruges og genanven-
des.” 

KULTUR / NYHEDER

Lørdag 5. september blev der afholdt Watersports 
Festival på Amager Strand. Bag arrangementet stod 
Copenhagen Watersport. Det er andet år i træk, og 
formålet er at kunne tilbyde almindelige borgere - i alle 
aldre og på alle niveauer - vandsports-aktiviteter

Amager blev befriet for 87 kg skrald – nu skal 
producenterne holdes ansvarlige 
Lørdag 19. september gik hele verden 
til kamp mod affaldet på World Clean 
Up Day. Det skete også på Amager, 
hvor Ren Kærlighed til Amager og 
Amager Øst Lokaludvalg gik sammen 
om en affaldsindsamling i samarbejde 
med blandt andre Danmarks 
Naturfredningsforening og flere af 
Københavns miljøpunkter, lokaludvalg 
og grønne bevægelser

 ❚ De grønne organisationer 
bag affaldsindsamlingen i 
København er: Danmarks 
Naturfredningsforening, 
Danmarks Naturfredn-
ingsforening København, 
UngEnergi, Miljøpunkt 
Østerbro, Østerbro Loka-
lvalg, Miljøpunkt Nør-
rebro, Amager Øst Loka-
ludvalg, Ren Kærlighed 
til Amager, Kulturhus 
Indre By, Christianshavns 
Lokaludvalg, Miljøpunkt 
Indre By & Christianshavn, 
UngEnergi og Plastic 
Change. 

FAKTA

Copenhagen Watersports 
Festival 2020 på Amager Strand


