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Lynetteholm: lokaludvalget foreslår trafiksikre, 
rekreative og CO2-neutrale løsninger 
I januar var der høringsfrist for 
indsigelser til den første fase af 
Lynetteholm, som handler om at 
anlægge øen og fylde den med jord 
fra københavnske byggepladser. 
Lokaludvalget har sendt et 
høringssvar

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Lynetteholm et stort anlægs-
projekt i flere faser: først 
opførelsen af en ø, dernæst 
opførelse af en Havnemetro 
og en Østlig Ringvej. Lokal-
udvalget havde gerne set, 
at det samlede projekt var i 
høring på samme tid. Det vir-
ker som en omgåelse af EU's 
VVM-direktiv (Vurdering af 
Virkning på Miljøet), at dele 
projektet op. Det fremgår af 
direktivets artikel 2, stk. 1, at 
hvor flere projekter samlet 
kan have væsentlig indvirk-
ning på miljøet, bør deres 
miljøpåvirkning vurderes 
som en helhed.

TUNG TRAFIK KRÆVER 
TRAFIKSIKRING SAMT 
REDUKTION AF STØJ OG 
FORURENING
Jordtransport gennem 
Nordøstamager øger den 
tunge trafik i Vermlands-
gade og Uplandsgade med 
70-80% i anlægsfasen. Men 
høringsmaterialet tager kun 
udgangspunkt i det samlede 
trafiktal inklusive personbi-
ler. Dermed undervurderer 
man problemet med tung 
trafik for beboerne på Nord-
østamager, særligt de bløde 
trafikanter til og fra Kløver-
markens mange idrætsan-
læg. Samtidig opføres en ny 
skole på Nordøstamager og 
området Ved Amagerbanen 
Nord byudvikles. 

Lokaludvalget foreslår 
derfor en ny-indretning af 
Vermlandsgade og Uplands-
gade med en grøn barriere 
mellem cykelsti og vejbane, 
støjdæmpende asfalt og fle-
re sikre krydsningspunkter. 
Med den rette beplantning 
kan der skabes absorbering 
af partikler samt reduktion 
af støj. Den afsatte pulje på 
20 millioner kr. er langt fra 
tilstrækkelig. Lokaludvalget 
mener også, der skal gøres 
brug af faste tvangs-ruter 
for jordtransporten og fast-
lagte tidspunkter for kørsel, 
så transporten ikke foregår i 
myldretiden. 

TRANSPORT AF JORD 
MED PRAMME ER EN 
BEDRE LØSNING
I lyset af den store stigning 

i tung trafik, er det vigtigt, 
at så meget jord som muligt 
fragtes med pramme, for at 
aflaste vejnettet. VVM-rap-
porten konkluderer, at der 
udledes mere CO2 fra pram-
me end fra lastbiler. Men 
muligheden for el-pramme 
og omlastnings-maskiner 
på el er ikke undersøgt. Ef-
ter lokaludvalget vedtog sit 
høringssvar, er der blevet 

offentliggjort et tilbud fra et 
konsortium af danske virk-
somheder, som tilbyder en 
totalløsning for transport af 
jord med el-slæbebåde. 

SYDLIG KANAL  
OG KLAPBRO FORAN 
MARGRETHEHOLM 
HAVN
Som en del af projektet vil 
man lukke Lynetteløbet, som 
i dag bruges af lystfartøjer. 
De skal fremover passere 
gennem Kronløbet sammen 
med Oslo-færgen og kryds-
togtsskibe. Det vil afholde 
nogle sejlere i at sejle ud i 
Øresund og betyde en stor 
omvej for sejlere mellem 
Amagers østkyst og Inder-
havnen.

Der bør derfor skabes en 
sydlig kanal for mindre både, 
for eksempel mellem Mar-
gretheholm Havn og Inder-
havnen –under Refshalevej. 
Det er i tråd med lokaludval-
gets vision om ”Den blå sti” 
mellem Øresundskysten og 
Inderhavnen. 

Margretheholm Havn bli-
ver derudover hæmmet af 
en klapbro, hvor lastbiler 

skal køre jord kontinuerligt 
i dagtimerne. Lokaludvalget 
ønsker at der sikres hyppig 
åbning af broen i løbet af 
dagtimerne.

MINDRE CO2 FRA 
ANLÆG OG TRAFIK
Et stort anlægsprojekt, der 
anvender fossile drivmidler, 
harmonerer dårligt med “Kø-
benhavns 2025-klimaplan” 
og det nationale mål om 70 
% CO2-reduktion, og bety-
der samtidig øget luftforure-
ning for beboerne på Nord-
østamager. Der bør derfor 
stilles krav til byggemaskiner 

om brug af CO2-neutrale 
drivmidler, det vil sige el og 
brint. Desuden bør der stil-
les politiske krav om fossil-
fri jordtransport, og der bør 
kompenseres for de uundgå-
elige fossile udledninger. 

MANGLENDE FOKUS PÅ 
CYKLISTER
Da cyklen er det primære 
transportmiddel for 1/3 af 
københavnerne, mener lo-
kaludvalget, at der mangler 
analyser af cykelbetjenin-
gen af Lynetteholm. Gode 
cykelforhold er en forud-
sætning for overholdelse af 
Københavns klimamål og 
trafikmålene i “Kommune-
plan 2019”.

ØVRIGE FORHOLD
Derudover kommenterer 
lokaludvalget på støjbelast-
ningen for beboere på Mar-
gretheholm og ønsket om en 
samlet befolkningsprognose 
for hovedstadsområdet, fle-
re billige boliger og en be-
kymring om konkurrencen 
om deponi-jord med andre 
anlægsprojekter. De kom-
mentarer kan man læse i lo-
kaludvalgets fulde hørings-
svar, som findes på: 

amageroestlokaludvalg.
kk.dk under Aktuelle Hø-
ringer > Høringssvar 2021.

 ❚ Lokaludvalget har via Fa-
cebook og et online infor-
mationsmøde været i kon-
takt med et bredt udsnit 
af borgere fra bydelen, 
ligesom vi har benyttet 
os af lokalaviserne samt 
deltaget i “følgegruppen 
for Lynetteholm” gennem 
de seneste to år med hen-
blik på at tilegne os mest 
mulig viden om projektet.

BORGERDIALOG OG 
VIDENSINDSAMLING:

 ❚ Bedre trafiksikring for 
bløde trafikanter af særlig 
Vermlandsgade og Up-
landsgade. 

 ❚ Så meget jord som muligt 
skal sejles med pram. 

 ❚ Fossilfri jordtransport og 
anlægsmaskiner, af hen-
syn til CO2 udledning, støj 
og luftforurening.

 ❚ Der bør skabes en sydlig 
kanal til mindre både og 
lystfartøjer, 

 ❚ Klapbroen ved Margre-
theholm Havn bør være 
åben flere gange i løbet af 
dagtimerne.

HOVEDPOINTER FRA 
LOKALUDVALGET:

      Lynetteholmens perimeter  Foto: COWI
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Søg støtte hos lokaludvalget

DET HAR VI STØTTET 
SIDEN SIDST:

 ❚ Dungeon64 - Et eventyr-
ligt Amager bordrollespil 
for børn og unge:  
5.000 kr.

 ❚ NABO Center Amager 
– Julearrangementer: 
7.000 kr.

 ❚ Amager Kulturpunkt – 
Ovn til keramikværksted: 
25.000 kr.

 ❚ Amager Butikkerne – 
Amager Sammen:  
22.000 kr.

 ❚ Amager Klassisk - Ama-
ger Julekoncert:  
12.000 kr. 

 ❚ Kvarterhuset - Maker-
space i Kvarterhuset: 
3.179 kr.

 ❚ Kofoeds Skole - Jule-
hygge på Kofoeds Skole: 
8.750 kr.

 ❚ Foreningshuset Sund-
holm 8 – Bedre lokaleud-
nyttelse: 5.000 kr.

 ❚ Bicycle Innovation 
Lab - Foreningsdage og 
studerende hos Bicycle 
Innovation Lab:  
50.000 kr.

 ❚ Planteklubben på Ama-
ger - Biodiversitet på 
Amager: 3.300 kr. 
 
 

 ❚ Cykellegepladsens Ven-
ner - Borde-bænkesæt til 
Cykellegepladsen:  
3.899 kr.

 ❚ AGA Works - Pakket (OS 
OG DEM): 10.000 kr.

 ❚ Børnekulturhus Ama ŕ 
og ZeBU - Springfestival 
2021: 80.000 kr.

 ❚ CPH Watersport - CPH 
Watersport Festival: 
25.000 kr.

 ❚ Kvarterhuset – Klassi-
kerklubben på Amager: 
16.300 kr.

 ❚ Buster Filmfestival - 
Forældre og børn gamer 
sammen: 20.000 kr. 
 

 ❚ Amagerbanens Ven-
ner - Borde/bænke på 
Amagerbanens område: 
4.999 kr.

 ❚ The Commedia School – 
International Storytelling: 
8.000 kr.

 ❚ Ren Kærlighed til Ama-
ger  - Affaldsindsamling 
2021: 3.000 kr.

Husk, at du kan søge lokaludvalgets bydelspulje om støtte. Hvert år uddeles 
cirka 1.6 millioner kroner til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 
Amager Øst. Bydelspuljen har frist hver måned, mens ansøgninger op til 
5.000 kr. behandles løbende. Læs mere på aoelu.kk.dk eller henvend dig til 
lokaludvalgets sekretariat, hvis du vil vide mere

Skolebyggeri i gang  
under kæmpe telt
Byggeriet af skolen i Holmbladsgade er nu i gang. I midten af februar tog overborgmester Lars Weiss, Socialdemokratiet, 
første spadestik til byggeriet, der kommer til at foregå under et gigantisk telt

AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Den ny skole vil om dagen 
være rum for leg og under-
visning med plads til 840 
skolebørn. Om eftermidda-
gen og resten af dagen åb-
nes faciliteterne for fritids- 
og foreningslivet, så skolen 
også kan være til glæde 
for lokalmiljøet og køben-
havnerne. Faglokaler og 
idrætshal placeres derfor i 
stueetagen, så der etableres 
en fritidszone i gadeplan, 
der byder fritidsgæsterne 
indenfor, når skoledagen er 
slut.   

BYGGEPLADSEN 
DÆKKET AF FOR VEJR 
OG VIND 
Byggepladsen er totalover-
dækket med et gigantisk telt 
på 110 x 60 x 27 meter, et så-
kaldt SiteCover®. Derved vil 
byggepladsen være mindre 
sårbar over for vejr og vind, 
og naboerne vil være mindre 
udsat for støj, støv og lys fra 
byggeriet, end hvis bygge-
pladsen havde været åben.

NCC forventer at SiteCo-
ver® nedtages igen efter 

cirka 12-14 måneder, hvor 
bygningen er lukket, og byg-
gepladsen ikke længere er 
lige så sårbar over for vind 
og vejr.

MINDRE PLADS  
TIL TRAFIKKEN
Holmbladsgade vil blive 
ensporet med trafikregu-
lering i et område foran 
byggepladsen. På Prags 
Boulevard vil det stykke 
vej, der støder op til byg-
gepladsen, blive inddraget 
til byggeplads og lukket for 
gennemkørsel. Der vil i pe-
rioden også være adskillige 
parkeringspladser, der ikke 
kan benyttes.

Skolen ventes at stå fær-
dig ultimo 2022, så eleverne 
kan tage den i brug i begyn-
delsen af 2023. Skolen er 
startet op i lokaler på Skolen 
på Amagerbro i august 2019, 
hvor der i øjeblikket er to 0. 
klasser og én 1. klasse.

Lokaludvalget lægger 
løbende nyhedsbreve 
om byggeriet fra Kø-
benhavns Kommune op 
på sin hjemmeside. 

ønsker alle sine 
læsere en god 
påske og et dejligt 
solskinsmættet 
forår.
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Hvad betyder anlægget  
af Lynetteholm for Amager Øst?
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

AF NIELS WILKEN, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Vi har set på, hvilke konse-
kvenser anlægsprojektet vil 
få i Amager Øst. For anlæg-
get af Lynetteholm kommer 
til at påvirke Nordøstamager 
i de år, anlægsarbejdet står 
på. Øget jordtransport med 
lastbiler, støjgener og på-
virkning af sejlads vil være 

det mest mærkbare i Ama-
ger Øst. 

JORD TRANSPORTERES 
MED LASTBIL
Lynetteholm skal etable-
res med jord fra de mange 
bygge- og anlægsprojekter 
i Storkøbenhavn. I dag leve-
rer byggepladserne cirka 2,6 
millioner tons overskudsjord 
årligt, hvilket også forventes 
at være niveauet fremover. 
Det svarer til cirka 350 last-

biler dagligt til og fra mod-
tageanlægget ved Lynette-
holm.

Antallet af lastbiler, der 
transporterer jord i Køben-
havn, forbliver derfor om-
trent det samme, men desti-
nationen vil blive ændret fra 
Nordhavn, hvor der i dag de-
poneres jord, til Lynetteholm. 
Derfor vil der være en stig-
ning i antallet af lastbiler på 
Torvegade, Christmas Møl-
lers Plads, Ved Stadsgraven, 
Vermlandsgade, Uplands-
gade og den nye adgangsvej 
via Prøvestensbroen og den 
østlige side af Prøvestenen.

STØJ I ANLÆGSFASEN
Når omkredsen til Lynette-
holm skal etableres, vil der 
blive anvendt almindelige 
lastbiler og gravemaskiner. 
Jordtransport og nedram-
ning af den spuns, der skal 
danne omkredsen, kan give 
anledning til støj og vibratio-
ner. Nedramning vil dog kun 
finde sted i dagtimerne.

Beregninger af støjen fra 
anlægsarbejdet har vist, at 
grænseværdien på 40 de-
cibel, uden for normal ar-
bejdstid overskrides for de 
nærmeste naboer. Da græn-
seværdierne ikke må over-
skrides, har Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen bedt om 
en redegørelse for, hvordan 
denne overskridelse und-
gås.

VARIGE ÆNDRINGER 
FOR FRITIDS- OG ER-
HVERVSSEJLERE
Aktiviteter der knytter sig 
til adgangen til Øresund, vil 

uundgåeligt blive påvirket 
af Lynetteholm. Lynettelø-
bet lukkes permanent, og i 
fremtiden skal både fritids- 
og erhvervssejlere benytte 
Kronløbet. 

Der vil blive etableret en 
vej hen over indsejlingen 
til Margretholm Havn, som 
lastbiler med jord til Lynet-
teholm skal benytte. Ve-
jen bliver etableret som en 
dæmning med en oplukke-
lig bro, så skibe med master 
kan komme ind og ud. Bro-
en vil som udgangspunkt 
være lukket i hverdage fra 
kl. 7-16, men By & Havn er i 
dialog med brugere af Mar-
gretheholm Havn om mulig-
hed for fleksible åbningsti-
der. 

BADEVANDS- 
KVALITETEN FORBLIVER 
UÆNDRET
Når en ny halvø etableres 
på havbunden, vil det have 
en påvirkning på miljøet, 
men badevandet i Køben-
havns Havn og langs kysten 
nord og syd for Lynetteholm 
forventes at være uændret 
både under og efter etable-
ring af Lynetteholm.

LOKAL- 
UDVALGETS HØRINGS-
SVAR
I høringssvaret er lokalud-
valget kommet med be-
mærkninger til blandt andet 
jordtransporter og mulige 
alternativer, støjgener og 
adgangsforholdene til Mar-
gretheholm Havn, som du 
kan læse om i Rasmus Steen-
bergers artikel.      Forventet rute til jordtransport. 

Parkeringsproblemer i Amager Øst
Rekordstor besvarelse på lokaludvalgets borgerpanel-undersøgelse om 
parkering indikerer, at det er noget, der optager borgerne

AF SUSANNE MØLLER, 
RASMUS STEENBERGER, 
MARIANNE MOEGREN 
OG NICKI BRØCHNER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Lokaludvalget besluttede at 
bruge borgerpanelet til at 
spørge om parkering i vo-
res område. Det gjorde vi 
efter den store interesse for 
emnet ved vores møder ved 
Metroen og de efterfølgende 
henvendelser, vi fik. 

En af Lokaludvalgets for-
nemste opgaver er borger-
inddragelse, og vi har derfor 
en forpligtelse til at dykke 
ned i problematikken. Flere 
har i spørgeskemaet udtrykt 
tak for, at vi tog problema-
tikken op. Vi agter efter be-
arbejdning af materialet at 
rette henvendelse til Teknik- 
og Miljøudvalget i kommu-

nen, og det kunne meget vel 
blive et tema i valgkampen 
til efteråret.

FORSKEL PÅ 
UDFORDRINGER EFTER 
HVOR MAN BOR
Udfordringerne er forskel-
lige alt efter, hvor man bor. 
Omkring Metrostationerne 
er det pendlerparkering, 
der klages mest over. Pend-
lerparkeringen fylder på de 
ofte smalle villaveje, lige-
som afstande til indkørsler 
og hjørner ikke overholdes. 
Det betyder dårligt udsyn 
og skaber farlige situationer. 
Dertil nævnes især omkring 
Amager Strand Metro, at der 
parkeres autocampere, og at 
nogle ligefrem overnatter.

BESVÆR MED AT FINDE 
PARKERINGSPLADS
I andre områder er proble-

met, at det er svært at finde 
parkeringsplads. Samtidig er 
der et ønske om mere plads 
i gaderne,   

Kun en fjerdedel svarer, 
at de bruger bilen dagligt, 
mens lidt over en tredjedel 
svarer, at de bruger bilen 1-2 

gange ugentligt eller mindre. 
Lokaludvalget vil nu analyse-
re mere på det meget omfat-
tende materiale med henblik 
på at afdække problematik-
kerne.

Cigar skyder op på 
Kofoeds Skole

AF DANIEL VEDSTED

Rygerummet og kunst-
værket er en 8,5 meter høj 
cigar, der er udformet med 
banderole, rullede blade af 
kobber og gløder i toppen 
samt skabt med indendørs 
rygefaciliteter som stole, 
bord og askebægre. Bag 
’Kofoeds Cigar’ , som vær-
ket hurtigt blev døbt, står 
kunstner-duoen Randi & 
Katrine, der er kendt for at 
arbejde med helhedsop-
levelser, der bryder med 
normale tankemønstre og 
samtidig tjener et funktio-
nelt formål. 

Ideen om at bygge en 
cigar er egentlig en idé, 
som kunstnerne har haft 
liggende i skuffen i no-
gen tid, men da opgaven 
lød på at skabe et nyt ry-
gerum på Kofoeds Skole, 
var duoen ikke i tvivl om, 
at det var nu, ideen skulle 
bringes til live. Spørgsmå-
let var bare, hvordan ele-
verne på Kofoeds Skole 
ville tage imod rygerum-
met. Derfor indkaldte Ko-
foeds Skoles forstander, 
Robert Olsen, sammen 
med Randi & Katrine til et 
fællesmøde, hvor ideen 
blev præsenteret. Randi 
og Katrine har deres ate-
lier ikke langt fra Kofoeds 
Skole. Randi og Katrine 
fortæller:”Det var super 
vigtigt for os, at ideen ville 
vinde genklang på Kofo-
eds Skole. Det skulle jo 
ramme et sted, hvor ele-
verne følte, at de var med 
på den humor, der ligger 
i det, fremfor at de følte, 
vi ville udstille dem, fordi 
de ryger. Og den genklang 
føler vi, der er.”  

Randi og Katrine besøg-
te Kofoeds Skole adskillige 
gange i processen og talte 
med skolens elever, for på 
den måde at få mennesker, 

holdninger og kunst til at 
spille eller flyde sammen. 
Resultatet er blevet med-
ejerskab til kunst og til det 
endelige værk. 

DET SKÆVE  
OG DET SMUKKE
Randi & Katrine taler med 
deres konkrete, sjove, skæ-
ve og lidt absurde kunst 
fint ind i Kofoeds Skoles 
rammer på en måde, som 
gør skolen levende, aktiv 
og samtidig smuk. 

Om det siger forstander 
Robert Olsen:

”Når man er på et socialt 
tilbud som Kofoeds Skole, 
så må man bare konstate-
re, at der stadig er mange, 
der ryger (faktisk op mod 
70%, red.), og at rygning 
ikke er brugernes største 
problem. I de senere år har 
mange rygere følt sig mar-
ginaliseret og rykket rundt 
med udenfor, også her på 
Kofoeds Skole. Derfor er 
det vildt og dejligt, at Ran-
di & Katrine i samspil med 
vores elever har fået ide-
en til byens vel nok mest 
spektakulære rygerum. 

Randi & Katrine har ar-
bejdet med form, ind-
retning og udvikling af 
de ordinære rammer for, 
hvad og hvordan man kan 
udforme for eksempel so-
ciale tilbud, så der både er 
plads til det skæve og det 
smukke.’

Værket vil kunne op-
leves i gården på Kofo-
eds Skole fra slutningen 
af marts. En mere præcis 
lanceringsdag afsløres i 
midten af marts, ligesom 
der selvfølgelig vil blive af-
holdt en større fernisering 
i sensommeren, hvis ellers 
diverse restriktioner tilla-
der det.

Værket er doneret til 
Kofoeds Skole af Ny Carls-
bergfondet. 

Det sociale tilbud Kofoeds Skole har 
fået et nyt rygerum, som også er et 
kunstværk. Eller er det omvendt? 
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AF MONA ISABEL 
ANDERSEN

 Indtil nu har vi rundet 2500 
Plastikpose-frit Amager 
stofposer, og det er fra vo-

res start i oktober 2018. Vi 
leverer til 19 butikker, 1 frisør 
og 2 biblioteker på Amager 
og vil gerne ud til alle de 
butikker, som er på vores 
venteliste. Det er stadig en 

udfordring at få syet nok 
stofposer til de butikker, vi 
allerede har, og vi håber, 
at der er flere frivillige, der 
vil hjælpe til med at sy, når 
pandemien er ovre. 

REGERINGENS LOV 
SPÆNDER BEN
Plastikpose-frit Amager er 
med i gruppen Plastikpose-
frit Danmark, som er pro-
jekter rundt om i landet, der 
syr stofposer i genbrugsstof, 
der bliver delt gratis ud til 
kunderne i de lokale butik-
ker. Men med regeringens 
nye lov om, at man ikke må 
forære bæreposer væk, skal 
man tage penge for poserne. 
Vi er i gang med at undersø-
ge, om vi eventuelt kan blive 
undtaget for denne lov, når 
der er tale om bæreposer i 
genbrugsstof, og afventer 
spændt på Miljøstyrelsens 
svar. Vi skal nok finde en løs-
ning, for vores vision er sta-
dig at gøre Amager og Dan-
mark plastikpose-frit og vi 
har jo alle de dejlige frivillige, 
der brænder for projektet og 
som elsker at sy stofposer til 
Plastikpose-frit Amager.

VI GLÆDER OS 
TIL KOMMENDE 
ARRANGEMENTER
Imens vi venter på, at Co-
rona-situationen ændrer 

sig, og der åbnes op igen, 
bruger vi sammen med Mil-
jøpunkt Amager og Kvarter-
huset tiden til at planlægge 
Plastikpose-frit Amagers 
deltagelse i kommende ar-
rangementer, såsom byt-
temarkeder og Amager 
Klima- og Demokratifestival. 
Vi glæder os til at fortsætte 
vores samarbejde med sko-
ler og institutioner om at ud-
brede viden om bæredygtig-
hed, og hvordan vi passer på 
miljøet. 

Vil du være frivillig eller 
høre mere om Plastikpose-
frit Amager, er du velkom-
men til at kontakte os på 
plastikposefritamager@
gmail.com eller Facebook. 
Plastikpose-frit Amager 
er støttet af Miljøpunkt 
Amager, Amager Øst 
Lokaludvalg, Amager 
Vest Lokaludvalg, Områ-
defornyelse Sundby og 
Amagerbro Kvarterhuset. 

NYHEDER

En Corona-sikker Klima- 
og Demokratifestival
Hvordan løser vi klimakrisen? Hvem bestemmer egentlig hvad? Hvordan finder 
vi løsningerne? Hvem har ansvaret? Amager Klima- og Demokratifestival 
vender nu tilbage og giver mulighed for, at vi sammen kan finde ud af, 
hvordan vi kan gøre en forskel

AF RIKKE LAURITSEN

I 2019 var Amager Klima- og 
Demokratifestival en succes, 
hvor lokale erhvervsdrivende 
mødtes med NGO’er (Non 
Governmental Organization, 
ikke-statslig organisation), 
partier og borgere en skøn 
forårsdag i april, hvor valg-
kampene var i fuld gang til 
både Europaparlaments- og 
Folketingsvalg. 

I 2020 måtte vi først flytte 
og så aflyse festivalen, da 
Corona kom i vejen. Her i 
2021 kan vi stadig ikke mø-
des mange, så vi har planlagt 
både en række Corona-sikre 
begivenheder og en festival 
senere på året, søndag 26. 
september.

TO VIGTIGE SPØRGSMÅL
Vi vil skabe lyd og billeder, 
der både stiller spørgsmål 
til og giver svar på to af de 
vigtigste dagsordner i 2021: 
vores demokrati og klimakri-
sen. Klimaforandringerne er i 
fuld gang og påvirker men-
nesker på hele kloden. Nogle 
af de største diskussioner, vi 
har på Amager i denne tid, 
handler om, hvordan vi kli-
masikrer os, så vi ikke bliver 
oversvømmet i fremtiden, og 
hvordan vi passer på vores 
natur og biodiversitet.

MANGE FANTASTISKE 
ILDSJÆLE
På Amager har vi fantastiske 
ildsjæle, der brænder for at 
skabe gode fællesskaber og 
forandring henimod et mere 
bæredygtigt samfund: Prø-
vestenens Vindmøllelaug, 
Vild med Vilje, Amager Fæl-
leds Venner, Planteklub-
ben på Amager, Wefood, 
TinkerTank, masser af gen-

brugs- og vintagebutikker, 
Plastikpose-frit Amager, 
Elektronikværkstedet, Prags 
Byhaver og mange andre.

HJÆLP FRA FORSKERE 
OG EKSPERTER
I Amager Klima- og Demo-
kratifestival planlægger vi 
spændende podcasts med 
fokus på nogle af de spæn-
dende historier, mennesker 

og indsatser. Vi vil vise, at 
vi kan gøre noget hver især, 
men vi vil også hente hjælp 
fra forskere og eksperter 
til bedre at forstå det store 
billede, og hvad der skal til 
på samfundsplan for ikke at 
lægge ansvaret på den en-
keltes skuldre. Vi vil finde de 
lokale løsninger og kigge på, 
hvem, hvad og hvor der kan 
sættes ind - også politisk - 

for at skabe vedvarende æn-
dringer. 

DET LOKALE 
DEMOKRATI
Mange kender ikke vores to 
lokaludvalg, eller dem der 
sidder i Borgerrepræsenta-
tionen. Der er valg til begge 
institutioner inden for det 
næste år. Derfor er det også 
vigtigt, at flere kender til de 

muligheder, der er lokalt her 
på Amager for at deltage og 
beslutte.

Den fysiske festival på Mu-
siktorvet 26. september bli-
ver kulminationen på en lang 
periode med små, Corona-
sikre begivenheder rundt om 
på øen og en perlerække af 
digitale indslag, der gør os 
alle klogere. Her kan borge-
re, politikere, foreningsfolk, 
organisationer med flere 
mødes og snakke, diskutere 
og måske endda blive klo-
gere på demokratisk indfly-
delse, lokalt engagement og 
grønne fællesskaber.

Amager Klima- og Demo-
kratifestival arrangeres af 
lokale frivillige samt med-
lemmer af Amager Øst og 
Vest Lokaludvalg og ansatte 
fra Miljøpunkt Amager. Vi 
ønsker at skabe stærke net-
værk og mere opmærksom-
hed omkring de lokale de-
mokratiske institutioner, og 
vi vil understøtte de mange 
ildsjæle, vi har på Amager. 

Følg med på vores Face-
book-side https://www.
facebook.comAmagerKli-
maogDemokratifestival. 
Skriv til os, hvis du vil 
være med eller ken-
der et lokalt initiativ, vi 
skal tage kontakt til.        Foto: Karsten Sørensen.  

Plastikpose-frit Amager  
syr stadig genbrugs-stofposer

Der er 
stadig gang i 
Plastikpose-
frit Amager 

på trods af, at 
bibliotekerne og 

de fleste butikker 
er lukket ned. 

Men de frivillige 
syr hjemmefra 
i det omfang, 

det er muligt, så 
der produceres 

stadig genbrugs-
stofposer, som 

butikkerne kan få, 
når de må åbne 

igen

      Her ses nogle af de frivillige, der syr på sy-dage i Kvarterhuset i Jemtelandsgade. 
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Bor du ved ”den anden del” 
af Backersvej?
Planlægningen af ”Ny Backersvej” fase 1 er ved at være slut, og vi håber 
på, at arbejdet med projektet kan gå i jorden til årsskiftet. Samtidig skal 
planlægningen af fase 2 nu begynde, så der kan sikres en god og grundig 
inddragelse af beboerne mellem Samosvej og Hedegaardsvej, og vi dermed 
kan få det maksimale udbytte for de penge, Borgerrepræsentationen har 
bevilget. Måske er du en af de beboere?

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Som omtalt i tidligere udgaver 
af Ama’røsten er det lykkedes 
at skaffe midler til en fuld op-
gradering af Backersvej med 
hævet cykelsti, bump, heller, 
vejbaneforskydninger, træer 

med videre. Fase 1, mellem 
Østrigsgade og Samosvej, 
har været i planlægningsfase 
et års tid med fire dialogmø-
der undervejs, hvor beboerne 
langs Backersvej har kunnet 
følge med i tegningerne og 
give feedback. 

Jeg er en af dem, der har 
været med fra starten, efter-
som jeg selv bor nær Backer-

svej og bruger vejen dagligt. 
Jeg kan heldigvis se en stor 
værdi af den dialog-proces 
der har været i fase 1. Der er 
blevet lyttet meget fra for-
valtningens side og rettet i 
udformningen fra gang til 
gang. Og de meget forskel-
lige perspektiver fra delta-
gerne har sikret en større 
kvalitet i udformningen af 
vejbanens forløb.

KOM MED TIL 
DIALOGMØDE OM FASE 2
Nu starter så dialogproces-
sen for fase 2 af vejprojektet. 
Hvis du bor mellem Samos-
vej og Hedegaardsvej, så 
hører vi gerne fra dig på ao-
elu@kk.dk.

Vores dialogmøder fore-
går typisk via Teams efter 
fyraften. Første møde er 
planlagt som en vandretur 
langs hele strækningen og 
vil efter planen ske før som-
merferien, hvis Corona-situ-
ationen tillader det. 

 ❚ Backersvej fase 1 og 2 
er et af resultaterne af 
arbejdet i lokaludvalgets 
arbejdsgruppe ”Vi elsker 
Kastrupvej og Backers-
vej”, som gennem de 
seneste 6 år har arbej-
det med at opgradere 
området omkring de to 
veje. Et andet resultat er 
Cykellegepladsen på hjør-
net af Formosavej, som 
først var en midlertidig 
forsøgsordning med bag-
grund i inputs fra borgere 
i lokalområdet, og siden 
er blevet en permanent 
og meget velbesøgt 
legeplads.

 ❚ Derudover er der også 
en istandsættelse af 
Kastrupvej undervejs, om 
end det ikke er et direkte 
resultat af arbejdsgrup-
pens indsats.

 ❚ Arbejdsgruppen er åben 
for frivillige, der gerne 
vil hjælpe med at udvikle 
lokalområdet.

FAKTA

Mangel på praktiserende 
læger i Amager Øst
Lægedækningen til københavnerne er udfordret, og selv med en strategi 
fra kommune og region har 85 % af de praktiserende læger stadig lukket for 
tilgang. Kommunens vision er, at alle borgere skal have let og lige adgang til 
lægebehandling

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

FLERE PRAKTISERENDE 
LÆGER I AMAGER ØST 
ØNSKES
I Københavns Kommune for-
ventes der 10.000 flere bor-
gere hvert år.  Borgerne lever 
længere med deres kroniske 
sygdomme og flere opgaver 
lægges fra hospitalerne ud 
til lægerne. Det betyder, at 
der er behov for flere læger i 
København og i Amager Øst 
bydel. Et eksempel på en ny-
ere lægeklinik er klinikken på 
Amager Hospital.

HVAD KAN KOMMUNEN 
OG LOKALUDVALGET 
GØRE?
Mange nuværende enkelt-
mands-praksiser ligger i al-
mindelige lejligheder, nogle 
endda med trapper. Der er 
behov for, at man stiller krav 
om lokaler til lægepraksiser 
i forbindelse med lokalpla-
ner. Lokaler til lægepraksiser 
skal være i en størrelse, så 
strategiens mål om lokaler 
til flermands-praksiser op-
fyldes. Det kan være en del 

af almene boliger, som der 
typisk også stilles krav om. 
Der peges tillige på, at al-
mene boligselskaber måske 
kan omdanne lokaler til læ-
gepraksiser.

Lokaludvalget vil ved 
fremtidige høringer af lokal-
planer pege på behovet for 
at etablere egnede lokaler. 
Vi skal bakke op om strate-
gien og være med til, at der 

skabes attraktive rammer til 
de praktiserende læger. Det 
er vigtigt, at vores borgere 
har adgang til en praktise-
rende læge i nærområdet.

Kilder: Kommuneplan 
2019, “Strategi for læge-
dækning i Københavns Kom-
mune”, november 2018 og 
“Status for strategi for læ-
gedækning i Københavns 
Sundhedsforvaltning”, maj 
2020.

 ❚ 63,5 % af lægepraksiserne 
i Københavns Kommune 
var i 2018 enkeltmands-
praksiser. Københavns 
Kommune fulgte op på 
regeringens mål for almen 
praksis i 2030 med en 
“Strategi for lægedækn-
ing i Københavns Kom-
mune”. Denne strategi 
blev udarbejdet i 2018. 
Siden er procentdelen af 
enkeltmandspraksiser fal-
det til 54 %. Et ønskeligt 
mål i 2030 er, at 90% af 
de praktiserende læger er 
tilknyttet en flermands-
praksis, og at 70% af alle 
lægepraksiser er åbne for 
tilgang.

FAKTA

Krea for unge  
på Amager 

AF ASTRID BAK

Mit navn er Astrid, jeg er 
24 år gammel og bor på 
Amager. Jeg har startet 
‘Krea for unge’ for at lave 
et hyggeligt fællesskab, 
hvor vi kan samle de krea-
tive sjæle på Amager. Her 
er der plads til fordybelse, 
læring og hygge inden for 
det meste i den kreative 
verden. Alle er velkomne; 
det er lige meget, om man 
har tidligere erfaring el-
ler ej. Om man vil lære at 
hækle, sy en balkjole eller 
komme og se, hvad krea-
rummet har at byde på,  er 
man velkommen.  

ÅBENT HVER ONSDAG 
KL. 16.00 - 18.00
Krea-rummet befinder 
sig på 1. sal i Kvarterhu-
set, Jemtelandsgade 3, 
2300 København. Vi er jo 
for tiden forhindret af Co-
vid-19, men det vil åbne, 
så snart det er tilladt. Følg 
med på Sundby Biblioteks 
hjemmeside for informa-
tion om, hvornår vi åbner. 
Krea-rummet vil være 
åbent hver onsdag i tids-
rummet 16:00-20:00 for 
unge mellem 18-35 (men 
alle er selvfølgelig velkom-
ne). Mange af onsdagene 
vil der være mulighed for 
at lave sine egne projek-
ter, og andre onsdage vil 
jeg stå for en lille work-

shop, hvor man vil blive 
introduceret til forskellige 
kreative projekter og tek-
nikker. Det kunne for ek-
sempel være tekstiltryk, 
perlevæv eller syning. Man 
er altid velkommen til at 
komme med input og for-
slag. Uanset om der er fri 
leg eller workshop, vil jeg 
altid være til rådighed for 
hjælp. 

EN LÆKKER KAGE I NY 
OG NÆ
Jeg har, i al den tid jeg kan 
huske, interesseret mig 
for den kreative verden. 
Jeg bruger det meste af 
min tid på at lave kreative 
ting. Til daglig går jeg på 
produktionsskole på linjen 
“kultur og event”, som ta-
ger udgangspunkt i teks-
tildesign, hvor jeg lærer en 
masse sy-teknikker. Jeg el-
sker stort set alt inden for 
hobby-verdenen, men lige 
nu gør jeg mig mest i at sy 
tøj og andre små sy-pro-
jekter. Men jeg tager dog 
tit også garnnøglerne og 
perlerne frem. Derudover 
elsker jeg også at lave mad 
og bage kage. Så til ‘Krea 
for unge’ vil jeg gøre mit 
for at bage en lækker kage 
i ny og næ, og ellers vil der 
altid være kaffe og te. 

Jeg glæder mig til at 
møde og lære en masse 
nye interesserede kreative 
mennesker. 

Jeg har startet ‘Krea for unge’ i 
Kvarterhuset Sundby. ‘Krea for unge’ 
er et frirum, der bliver afholdt en gang 
om ugen, hvor man kan komme og 
udfolde sine kreative ideer
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AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Der sprang en bombe i Po-
litiken 5. februar. Her kunne 
man læse, at Erhvervssty-
relsen har bedt DSB sætte 
opsigelsen af havelodderne 
i bero. Styrelsen mener, at 
DSB burde have tilbudt ha-
veloddernes lejere at overta-
ge deres område i forbindel-
se med, at DSB overdrog det 
til “DSB Ejendomsudvikling” 
i 2009. Og at opsigelserne 
skal sættes på pause, mens 
sagen undersøges nærmere. 
I Politiken kunne man også 
læse, at DSB afviser at sætte 
opsigelsen i bero, fordi man 
har en anden juridisk vurde-
ring. Dermed er der en juri-
disk konflikt mellem DSB og 
Erhvervsstyrelsen, som el-
lers er højeste myndighed på 
området. 

I den aktindsigt, som Po-
litiken efterfølgende har 
fremsendt til lokaludvalget, 
kan man læse, at DSB også 
kan være i færd med at 
omgå kolonihavelovens be-
stemmelser om tilbudspligt 
ved at fjerne kolonihaverne 
forud for et eventuelt vide-
resalg af arealet til ny køber. 
Erhvervsstyrelsen skriver 
til Købehavns Kommune, at 
styrelsen ikke har myndig-
hed til at gøre yderligere, og 
at det kræver afgørelse ved 
en domsstol at afklare, om 
det er DSB eller Erhvervs-

styrelsen, der har ret i deres 
vurdering af sagen.

OPSAGT MED KRAV OM 
RYDNING
Sagen om Amagerbanen 
begyndte i april 2020, hvor 
"Haveforeningen ved Ama-
gerbanen” fik besked fra 
DSB om,  at de var opsagt 
pr .30. april 2021. I brevet 
til havelodderne står der, 
at de selv skal stå for ryd-
ning af arealerne, inden de 
fraflytter. Efter at Borger-
repræsentationen vedtog at 
sætte gang i en fredning af 
Amagerbanen, troede ha-
veforeningen sig på nogen-
lunde sikker grund. Men DSB 
har ikke været i dialog med 
lejerne efterfølgende, og be-
kymringen hos lejerne af ha-
velodderne er derfor vokset i 
takt med, at deadline rykker 
nærmere.

I flere tilfælde er der tale 
om haver, som er gået i arv 
fra generation til generation, 
og mange af de nuværende 
brugere har haft deres gang 
i haverne i over 30 år. Det er 
med andre ord en følsom si-
tuation for de opsagte lejere. 
Med de nye oplysninger fra 
Politiken er havernes mulig-
heder for et forblive måske 
blevet bedre.

FREDNINGSSAG 
FREMLÆGGES POLITISK 
FØR SOMMER
Økonomiforvaltningen fik 
i juni 2020 til opgave at 
rejse en fredningssag. Det 

kræver dog noget forbe-
redelse at rejse en sag for 
Fredningsnævnet. Forvalt-
ningen har været i dialog 
med Danmarks Naturfred-
ningsforening, som har 
sagt ja til at være med til 
at rejse sagen. Derudover 
har forvaltningen været i 
dialog med lokaludvalget, 
Amagerbanens Venner og 
"Haveforeningen ved Ama-
gerbanen”.

Efterfølgende er de kul-
turhistoriske værdier på 
stedet blevet kortlagt, og 
til foråret skal der fortages 
en kortlægning af natur-
værdierne på stedet. Sum-
men af kortlægningerne 
bliver retningsgivende for, 
hvordan sagen rejses for 
fredningsnævnet, herunder 
hvilke dele forvaltningen 
vurderer, det er realistisk at 
kunne få Fredningsnævnets 
accept til at frede.

VISIONSPLAN PÅ VEJ 
FRA LOKALUDVALGET
Sideløbende med fred-
ningsprocessen har lokal-
udvalget haft en tegnestue 
til at visualisere nogle af de 
visioner for området, som 
er opstået via lokaludval-
gets arbejdsgruppe. 

Arbejdet er en udløber af 
”Visioner for Nordøstama-
ger”, som er lokaludvalgets 
samlede bud på en master-
plan for en helhedsoriente-
ret udvikling af områderne 
rundt om Kløvermarken. 
Ønsket er blandt andet at 
blande gammelt og nyt, 
holde fast i håndværk og 
historie samt sikre flere re-
kreative muligheder for en 
befolkning, der vokser og 
vokser.

Tegnestuen holdt en on-
line workshop for alle inte-
resserede borgere i decem-
ber, og præsenterede et 
foreløbigt bud for lokalud-
valget i januar. Tegnestuens 
arbejde var ved reaktionens 
afslutning næsten færdigt, 
og vil blive præsenteret i 
næste nummer af Ama’rø-
sten.

Bliver “Haveforeningen 
ved Amagerbanen” 
ryddet til april?

Mens fredningssagen bliver gjort klar 
i Økonomiforvaltningen, har Politiken 
bragt nye oplysninger frem om 
opsigelserne af kolonihaverne. Det viser 
sig, at Erhvervsstyrelsen har bedt DSB 
sætte opsigelsen af havelodderne i bero, 
mens det bliver afklaret, om DSB burde 
have givet lejerne af havelodderne tilbud 
om at købe. Men DSB fastholder, at 
haverne skal være ryddet 30. april

Hvordan fastholder vi 
erhverv i den rivende 
byudvikling?

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Som opfølgning på lokalud-
valgets ”Visioner for Nord-
østamager” er der nedsat 
en arbejdsgruppe, som skal 
skabe en ny retning for by-
delens sidste store erhvervs-
område. Med “Kommune-
plan 2019” blev der givet et 
foreløbigt ”nej” til grundejer-
nes ønske om boligudvikling, 
men med mulighed for, at 
det kan ske i den nærmeste 
fremtid. Derfor er det vigtigt 
for lokaludvalget at komme 
på forkant med udviklingen.

Lokaludvalgets ønsker 
blandt andet, at der fortsat 
skal være plads til de mange 
håndværkere, som service-
rer bydelen (mekanikere, 
VVS’ere, snedkere, smede 
med flere) og at holde fast 
i de kreative iværksættere, 
kunstnere og deres øve-
lokaler. Håndværkerne og 
de kreative funktioner er 
desværre blevet presset ud 
af bydelens øvrige områ-
der langs Strandlodsvej og 
Ved Amagerbanen, så det 
er nødvendigt at starte en 
grundig proces nu for at ska-
be et realistisk grundlag for 
en anden type udvikling. 

Lokaludvalget peger også 
på behovet for bedre forbin-
delser (stier, gyder) gennem 
området, for bedre at for-
binde Prags Boulevard med 
Amagerbanen og Kløver-
marken, og et generelt be-
hov for grønne og hyggelige 
mødesteder.

DIALOG TAGER 
UDGANGSPUNKT I 
ARKITEKT-SPECIALE
Et af områdets store grund-
ejere er PFA, som har over-
taget AGA-fabrikken med 
henblik på boligudvikling. 
Lokaludvalgets arbejds-
gruppe har indledt en dialog 
med PFA for at se på fæl-
les ambitioner og løsninger. 
Samme type dialog skal nu i 
gang med andre grundejere. 

I Ama’røsten nummer 
1007 omtalte vi et speciale, 
der behandler netop det 
gamle erhvervsområde. 
Arbejdsgruppen er meget 
inspireret i specialet, hvor 
der blandt andet tegnes en 
række gyder og nye fælles 
gårdrum, samt en klar op-
deling mellem det larmende 
erhverv bag facaderne og 
det inviterende byliv ud til 
gaden. En anden inspirati-
onskilde for arbejdsgruppen 
er byomdannelsesområdet 
”Insp!” i Roskilde, som net-
op formår at kombinere det 

krøllede og larmende med 
ny beboelse. Der er også vel-
lykkede eksempler på vitale 
erhvervsområder fra Holland 
og fra Aarhus.

Det er målet at igangsætte 
en række workshops i løbet 
af året, hvor grundejere, bru-
gere, forvaltning og politi-
kere i fællesskab kan blive 
enige om nogle rammer for 
udviklingen, som tilgodeser 
alles interesser, og skaber en 
stærk og levende vision for 
områdets udvikling; herun-
der en reelt blandet by.

MINDRE NEDRIVNING – 
OGSÅ AF KLIMAHENSYN
En anden dimension af ar-
bejdet handler om at undgå 
nedrivninger af de gam-
le industribygninger - så 
vidt muligt - for i stedet at 
bygge til eller ovenpå. Det 
skyldes, at de traditionelle 
byggeprocesser med ned-
rivning og nybyg er en stor 
klimasynder. I forvejen går 
det dårligt med at realisere 
Københavns klimaplan om 
at være CO2-neutral i 2025. 
Dertil kommer, at de gamle 
bygninger har en diversitet, 
som sjældent kan genskabes 
i et nybygget kvarter. Der er 
meget som taler for en mere 
organisk byudvikling med 
langt mere sjæl, karakter og 
liv. I et klimaperspektiv er 
der også musik i at beholde 
håndværksfunktionerne i 
området, så vi ikke får endnu 
flere kørte håndværker-kilo-
meter i dieselbiler ind og ud 
af hovedstaden. 

I samme moment kunne 
det også være oplagt at 
skabe synergi med den lo-
kale genbrugsstation i Verm-
landsgade/Herjedalsgade 
på en sådan måde, at man 
opsamler flest mulige gen-
brugsmaterialer på pladsen, 
og indarbejder materialerne 
i byggerier i lokalområdet. 
Genbrug af materialer mini-
merer klimabelastningen fra 
produktion og transport og 
giver en unik sjæl og æstetik. 

Der kan være en stærk 
fortælling gemt i at skabe et 

gennemtænkt bæredygtigt 
kvarter, hvor der både er kli-
mamæssig og social balan-
ce. Også med tanke på Paris’ 
“15-minute city-vision”, som 
sigter til, at alle funktioner 
skal kunne findes inden for 
15 minutter fra ens bolig.

SYNERGI MED 
AMAGERBANEN 
En anden af arbejdsgrup-
pens tanke er at skabe en 
mere sammenhængende 
plan for området. På den 
anden side af Uplandsgade 
ligger Amagerbanens skin-
ner med kolonihaver og Klø-
vermarken inde bagved. En 
udvikling af erhvervsområ-
det vil blive stærkere ved at 
tænke jernbane- og industri-
historien med ind, og sam-
tidig skabe bedre rekrea-
tive forbindelser på tværs af 
Uplandsgade. 

Arbejdet tager udgangs-
punkt i lokaludvalgets visu-
elle visionsoplæg for Ama-
gerbanen, som er udarbejdet 
i januar 2020. Der er indledt 
en dialog med DSB, som dog 
afventer en intern afklaring, 
før vi kan gå videre.

Hvis du ønsker at bidrage 
til det videre arbejde med 
erhvervsudviklingen i Ama-
ger Øst, kan du skrive til 
arbejdsgruppen på aoelu@
kk.dk.

Arbejdet for en nænsom udvikling af det gamle 
erhvervsområde mellem Uplandsgade og Prags Boulevard 
fortsætter. Lokaludvalgets arbejdsgruppe går nu i dialog med 
grundejere og brugere med henblik på at skabe en mere 
helhedsorienteret plan, der både skaber rum for håndværkere 
og kunstnere, og samtidig giver nyt liv til området

Pejlemærker for området 
mellem Uplandsgade og 
Prags Boulevard: 

 ❚ Plads til håndværkere, 
som servicerer Amager 
(mekanikere, VVS’ere 
med flere).

 ❚ Bedre forbindelser (stier, 
gyder) gennem området 
til og fra Prags Boulevard 
og Kløvermarken.

 ❚ Plads til kreative iværk-
sættere og øvelokaler (de 
er stort set jaget væk på 
grund af byudviklingen).

 ❚ Flere hyggelige byrum 
med grønt og ophold.

FAKTA
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Til forsvar for bydelens gamle bygninger
Efter en del polemik om planerne for byggeri på Middelgrundsvej, mulig inddragelse 
af en lille grøn park ved Spaniensgade og byggeri på grunden, der huser Herolds 
Varehus, er der nu taget initiativ til en generel gennemgang af gamle lokalplaner. 
Mange lokalplaner fra 1990’erne svarer ikke til de ønsker og behov, som kommunens 
nuværende politikker og strategier sigter efter

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

I Amager Øst er der en del 
gamle bygninger i områder, 
hvor der enten ikke er en 
lokalplan, eller  er en for-
ældet eller utidssvarende 
lokalplan. Når der slet ikke 
er en lokalplan, betyder det 
blandt andet, at der ikke er 
taget stilling til, om nogle 
af bygningerne i området 
er bevaringsværdige. Det 
betyder, at kommunens for-
valtning ikke kan kræve, at 
en historisk bygning beva-
res, hvis ejeren måtte ønske 
at rive den ned og opføre 
noget i en anden stil eller 
udformning.

I områder, hvor lokalpla-
nerne har 30 år eller mere på 
bagen, betyder det, at det er 
lang tid siden, der sidst blev 
udarbejdet en vurdering af 
bygningernes bevarings-
værdi. I mellemtiden er der 
forsvundet en meget stor del 
af byens ældre bygninger, 
hvorfor der i de seneste år er 
kommet øget politisk fokus 
på at udarbejde såkaldt ”be-
varende lokalplaner”. 

Lokaludvalgets arbejds-
gruppe “Plan, Erhverv og 
Trafik” har drøftet sagen og 
tager nu en dialog med Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
om en række konkrete pla-
ceringer, og hvilke mulighe-

der, der kunne være for at 
udarbejde nye lokalplaner.

PLANER FRA 
 EN ANDEN TID
Blandt eksempler på huse, 
som er omfattet af meget 
gamle lokalplaner, kan næv-
nes Bremensgade 6 og 8 og 
Fehmernsgade 5. Her er tre 
gamle byhuse tilbage. Vil-
laerne på nabogrundene 

er revet ned og erstattet af 
nybyggeri de senere par år, 
så det samme kun ske for de 
tilbageværende. Den gæl-
dende lokalplan er fra 1968. 
Derudover kan nævnes Kir-
kegårdsvej 13-19 inklusive 
baghuse. Der er tale om et 
sammenhængende miljø 
med karakteristiske byhuse. 
Desuden Frankrigsgade 4 
(den gamle Frankrigsgade 

Skole), Middelgrundsvej 1, 
Øresundsvej 21 (Herolds 
Varehus), Spaniensgade 27, 
Vermlandsgade 75 og Carls-
gade 7-9. 

Der er også en række om-
råder, som er udlagt til er-
hvervsområder, hvor kun få 
bygninger er udpegede som 
bevaringsværdige. Det dre-
jer sig blandt andet om dele 
af Nyrnberggade og Strand-

lodsvej, samt dele af Dals-
landsgade og Vermlands-
gade. Mange af bygningerne 
har imidlertid tydelige kva-
liteter, viser lokaludvalgets 
foreløbige kortlægning.

NÅR DER IKKE ER EN 
PLAN, SÅ…
Fraværet af en lokalplan kan 
også give problemer, fordi 
det kan give mulighed for 

at bygge i en anden højde, 
drøjde og udformning end de 
omkringliggende bygninger.

Eksempler på den type 
områder er  området ved 
Sundby Kirke: Oliebladsgade 
2, 3 og 5 samt Frankrigsgade 
1 og 3 (gammelt børneasyl), 
Belgiensgade 1-3 og 6-8, 
Carlsgades østlige side samt 
Kløvermarksvej 30A-B og 
32A-C og Herjedalsgade 1 
(nuværende kloakpumpesta-
tion). Der er tale om meget 
forskellige områder med det 
til fælles, at de bærer vidnes-
byrd om det gamle Amager-
bro; en tid, hvor byggeskik-
ken var en anden, med flere 
facadedetaljer og andre byg-
ningsfunktioner end i dag. 

KOM MED DINE TANKER
Kortlægningen af bygnin-
gerne er foretaget frivilligt 
af medlemmerne af lokalud-
valgets arbejdsgruppe, og er 
derfor ikke fyldestgørende. 
Der vil også være bygninger, 
som efter en nærmere vur-
dering ikke viser sig beva-
ringsværdige og derfor ikke 
kræver en ny eller opdateret 
lokalplan. 

Hvis du er nået her til i 
artiklen og synes, der 
mangler en bygning, eller 
er uenig i synspunkterne 
om de nævnte bygninger, 
hører vi meget gerne fra 
dig på: aoelu@kk.dk

      Oliebladsgade 3 - en historisk bygning i Amager Øst.  Foto: Ole Pedersen

Ny byhave er klar til brug
Den vilde Byhave hos Pelican Self Storage på Prags Boulevard er nu blevet anlagt

AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Området ser nok lidt bart ud 
her i starten, men når foråret 
indfinder sig, begynder by-
haven at vokse til, og der vil 
blive udsået frøblandinger 
med vilde blomster.

PLADS TIL 
BIODIVERSITET OG 
BESØGENDE
Ideen med Den vilde Byhave 
er at kombinere det mere vil-
de udtryk med biodiversitet 
og plads til, at planter og in-
sekter samt andet liv frit kan 
indfinde sig og folde sig ud. 
Samtidig skal der være plads 
til, at besøgende kan hygge 
sig og plukke frugt eller bær, 
som vi kender det fra en 
mere klassiske have.

Den vilde Byhave består 
af en række forskellige bede, 
bakker og flader. Herunder 
et stenbed, en skovbund og 
en blomstereng. Alle områ-
der med fortrinsvis hjemme-
hørende arter, for eksempel 
smalbladet timian, æble, 
hassel, ribs, tyttebær og sol-
bær, og udformet til at skabe 

gode betingelser for vilde 
planter og dyr.

ET ROBUST DESIGN 
Designet er baseret på ideen 
om at skabe et mere perma-
nent og robust dyrkningssy-
stem, der er mindre afhæn-
gigt af den intensive pleje, 
man forbinder med køkken-
haver. Konceptet bygger på 

principperne bag permakul-
tur, hvor der dyrkes i flere lag, 
og forskellige planters egen-
skaber og samspil med hin-
anden udnyttes. Samtidig er 
de næringsfattige, solbeskin-
nede toppe på bakkerne med 

pletvis blottet sand, et eldo-
rado for mindre blomster, og 
med plads til at vilde jordle-
vende bier kan lave reder.

Med anlæggelse af Den 
vilde Byhave er endnu et 
område i byen skabt til at 

rumme både plads til natur, 
og til, at vi, der besøger om-
rådet kan nyde godt af det. 
Desuden er et område som 
dette også en god anledning 
til, at besøgende kan lære 
mere om planter, økosyste-
mer og naturens udvikling. 
Det er nemlig også en vigtig 
indsats for biodiversitet at 
være nysgerrig på naturen, 
og blive klogere på den, for 
bedre at kunne tage hensyn 
til den i fremtiden.

PÅ VEJ MOD MERE 
MANGFOLDIG BYNATUR 
Det er ikke her på hjørnet 
af Prags Boulevard, at vi lø-
ser problemerne med tab af 
biodiversitet. Men her kan vi 
både øve os i løsninger, og 
træne vores allesammens 
blik for at integrere en vilde-
re og mere mangfoldig natur 
i byen og vores daglige liv. 

"Vi er glade for, at området 
nu er blevet klar, og at det er 
designet til både at fungere 
godt for beboere i området, 
og alle de arter af vilde in-
sekter og fugle med flere, 
der har lyst til at kigge forbi. 
For Pelican er det vigtigt at 

støtte op om det lokale liv, 
både beboere og biodiversi-
tet, og vi glæder os til at føl-
ge udviklingen på området, 
når det bliver taget i brug 
og vokser til over årene”, si-
ger Frederik Sildeman Borg, 
Nordic facility manager hos 
Pelican Self Storage.

I Habitats, der har anlagt 
området er de også spændte 
på at følge udviklingen, både 
i, hvilke planter, der kan trives 
dér, hvilke insekter stedet til-
trækker, og om spændende 
fugle kigger forbi. Samt i at 
følge, hvordan besøgende 
vil bruge området. ”Opgaven 
med at udvikle en løsning til 
området på Prags Boulevard 
har været meget spændende, 
for det er stadig nyt at få lov 
til at lave urbane områder, der 
både skal fungere for menne-
sker og den vilde natur. Vi har 
gjort os umage med at skabe 
plads til både vilde planter, in-
teressante insekter og andre 
livsformer, der må indfinde 
sig, samtidig med at både be-
søgende og Pelican Self Sto-
rage skal være tilfredse,” ud-
taler Rasmus Vincentz, som 
er medejer af Habitats.

 ❚ Projektet er udført af 
Pelican Self Storage.

 ❚ Habitats har bidraget 
med hjælp til design, pro-
jektering og anlæggelse.

 ❚ BS Landskabspleje har 
stået for praktisk ud-
førelse og beplantning.

 ❚ Pelican-grunden ligger 
som en trekant mellem 
Vermlandsgade og Prags 
Boulevard i København 
S, arealet er i alt cirka 
640m2.

 ❚ Alle er velkomne til at 
besøge området og 
benytte det med respekt 
for naturen, for ejerne 
samt for andre mennesker 
omkring.

FAKTA
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Medlemmer at styregruppen 
og projektudviklingsgrupperne 
fortæller om områdefornyelsen 
og dens projekter

Brit Larsen, medlem af 
Områdefornyelsens styregruppe

“Ideen med Område-fornyelser 
er, set med mine øjne, at be-
boerne, organisationer, fore-
ninger og erhvervsdrivende i 
området får mulighed for at 
præge udviklingen i det konk-
rete afgrænsede område. Dog 
kommer der kun noget faktisk 
ud af det, hvis der er frivillige 
kræfter, som gør en indsats, 
og man formår at få andre til at 
deltage aktivt.  Styregruppens 
vigtigste opgave er at komme 
med ideer til udvikling af om-
rådet, det kan være varige el-
ler midlertidige fysiske ting, 
eksempelvis forbedring af 
eksisterende grønne områder 
eller steder/pladser eller be-
givenheder, der skaber social 
aktivitet. Styregruppens op-
gave er så at sikre, at ideerne 
gennemføres. Det gode ved 
at være med i styregruppen 
er, at vi alle ”spiller ind” ud fra 
hver vores forudsætninger, 
og på den måde er med til at 
forbedre det samlede resultat 
– forhåbentlig. Mit håb er, at 
vi lykkes med at sætte varige 
spor, som bliver til gavn for be-
boere, foreninger med videre i 
området.”

Ingelise Andersson, medlem 
af Områdefornyelsens styre-
gruppe

”Jeg synes, at styregruppens 
vigtigste opgave er at få sat 
et synligt og mentalt fodaft-
ryk i kvarteret. At bidrage til at 
området lærer sig selv bedre 
at kende og får øjnene op for 
- måske - nye værdier.
Det fedeste ved at være med i 
en styregruppe er mødet med 
andre lokale. Styregruppen er 
en guldgrube af engagement, 
viden og kreativitet. Jeg håber 
så meget, at arbejdet i sty-
regruppen kan være mit lille 
bidrag til udviklingen af hele 
København. For mig handler 
det om at være med til at gøre 
en forskel lokalt, hvor jeg bor.”

Kira Hulsart, medlem af 
Områdefornyelsens styre-

gruppe

“For mig er Områdefornyelsen 
en mulighed for at nytænke 
ens område igennem en række 
konkrete projekter.  
 Jeg synes, at styregruppens 
vigtigste opgave er at deltage 
i de projekt-udviklingsgrupper, 
der dannes i løbet af område-
fornyelsen og at sikre, at de en-
kelte projekter er lokalt forank-
ret i området. 
Som medlem af styregruppen 
har man mulighed for at være 
med til at sætte de enkelte 
projekter i gang og løbende 
have et overblik over, hvordan 
de forskellige projekter ud-
vikler sig. I projektudviklings-
grupperne er man helt inde 
i maskinrummet og har mu-
lighed for at være med til at 
præge det enkelte projekt. 
 Jeg håber, at vi, når 
Områdefornyelsen er færdig, 
har et område, hvor park-
erne er åbnet og inviterer til 
samvær, leg og fordybelse, 
hvor der er mere fokus på 
bløde trafikanter og masser 
af grønne områder, der også 
fremmer biodiversiteten. Og 
så håber jeg, at vi får skabt en 
rar strækning mellem fælled 
og strand, hvor man trygt kan 
gå og cykle.”

Louise Toftegaard Hansen, 
medlem af projektudviklings-
gruppen for Sundby Kirkegård

“Det er spændende at være 
inviteret indenfor og få indfly-
delse på, hvordan et område, 
der betyder meget for mig i 
mit nabolag, skal udvikles. 
Projektet handler om, at 
Sundby gamle kirkegård for 
nylig er overgået til parksta-
tus og vi skal finde ud af, hvad 
det præcis skal indebære. 
Naturligvis med respekt for 
området og historien, der kny-
tter sig til. Vi er stadig i gang 
med at afsøge muligheder og 
ideer til, hvordan kirkegården 
kan se ud og bruges i frem-
tiden. Vi har netop afholdt et 
par spændende online inspira-
tionsmøder med oplæg fra ek-
sperter i sundhedsfremmende 
natur og biodiversitet.   Mit håb 
er, at kirkegården bliver ved 
med at være en helt unik lille 
grøn oase midt i vores bydel. 
Et sted, hvor man kan gå hen 
og høre fuglene synge og vin-
den i trætoppene; sidde på en 
bænk med sine tanker; lufte sin 
hund, dyrke tai chi på græsset 
og tale med hinanden. Jeg 
håber, at området fortsætter 
med at være et socialt sam-
lingspunkt for alle os naboer - 
med naturen i centrum.”

Ib Mogensen, medlem af 
projektudviklingsgrup-
pen ”Sundby – fra fælled til 
strand”.

“At deltage i en projektudvik-
lingsgruppe er et spørgsmål 
om at delagtiggøre sig aktivt i 
det område, man elsker og bor 
i. Jo mere man deltager aktivt, 
jo mere indflydelse. 
Jeg har også det udbytte, at 
jeg møder typer af mennesker, 
jeg ikke i det daglige omgås og 
dermed udvider min horisont.    
Meget på Amager er ”på langs 
af Amager” og i tråd med de 
store veje a’la Amagerbrogade. 
Det spændende ved ’Sundby – 
fra fælled til strand’ er, at pro-
jektet går 90 grader modsat 
og krydser Amagerbrogade.
Målet er at få skabt en naturlig 
let trafik, vandring og cykling 
fra vandet ved Amager Strand 
til Amager Fælled, og det gen-
nem et meget varieret område 

af boligblokke, villaer, stier, 
pladser og veje.
Lige nu er vi i gang med at 
teste forskellige ideer og løs-
ninger. Små tiltag i området for 
at se muligheder og begræns-
ninger og se beboernes reak-
tioner, inden projektet realis-
eres endeligt.
Jeg håber og tror på, at pro-
jektet bliver ret så synligt og 
bliver anvendt. Vi behøver 
ikke kun lave løsninger, der 
skal holde i 100 år, men gerne 
løsninger, der kan varieres og 
ændres efter årstiden eller ig-
ennem årene.” 
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LEA INGEMANN BJERG, 
OMRÅDEFORNYELSENS 
SEKRETARIAT

Meget er sket siden 2017, 
hvor kvarterplanen for 
Områdefornyelsen Sundby 
blev skrevet. I planen blev 
områdets ønsker og behov 

nedfældet, og de handlede 
især om bedre sammen-
hæng på tværs af Sundby, 
mere tryghed og liv i om-
rådets eksisterende parker 
og mindre gråt i gadebil-
ledet. 

Da kvarterplanen var 
blevet politisk godkendt, 

flyttede fire projektledere 
ind i et tidligere mand-
skabsrum i Parmagade 
45 i begyndelsen af 2018. 
Sammen med sundbybor-
gerne skulle de skyde pro-
jekterne fra kvarterplanen 
i gang og drive dem frem 
mod realisering. 

FREMGANG TRODS 
FLERE AFBRYDELSER 
På trods af næsten to års for-
sinkelser på grund af anlægs-
loft i 2019 og Corona i 2020 
har vi nået meget. Resulta-
terne indtil videre handler om 
25 mindre projekter, Sundby-
øster Plads, der lige nu udvik-
les af dygtige landskabsarki-
tekter, om projektudvikling af 
Englandsparken og Sundby 
Kirkegård og om det store 
visionsprojekt ’Sundby - fra 
fælled til strand’.

NYE ANSIGTER 
VELKOMNE I 
STYREGRUPPEN
Vi er nu halvvejs, og tiden er 
inde til midtvejsvalg til styre-
gruppen, hvor det nu er mu-
ligt for nye ansigter at stille 
op til styregruppe-posterne. 
Midtvejsvalget for styregrup-
pen vil finde sted 10. juni. Her 
vil du kunne melde dig på ba-
nen, ligesom nuværende sty-
regruppemedlemmer vil have 
mulighed for enten at trække 
sig eller stille op på ny. 

HVAD LAVER 
STYREGRUPPEN?
Styregruppen består altså af 
en flok engagerede beboere 
og lokale aktører, Styregrup-
pen skal i tæt samarbejde 
med Områdefornyelsens 
sekretariat sikre, at kvarter-
planens projekter gennem-
føres, og at Områdefornyel-

sens økonomi disponeres til 
størst gavn for kvarteret. 

Gruppen mødes fire gange 
årligt og tager på møderne 
beslutninger om projekter-
ne. For eksempel frigiver de 
midler, godkender budget-
ter og giver grønt eller rødt 
lys til de store projektbeslut-
ninger.

Kvarterplanens fysiske 
projekter tæller Sundby Kir-
kegård, Filipsparken, Sund-
byøster Plads, Englandspar-
ken, Sundby Idrætspark og 
projektet ’Sundby – fra fæl-
led til strand’. Derudover er 
der de sociale og kulturelle 
projekter ’Unge skaber by-
rum’ og ’Formidling viser vej’ 
samt to puljer, der kan søges 
af beboere og andre aktører. 

EN MIDLERTIDIG 
INDSATS MED STOR 
VIRKNING
Områdefornyelsen Sundby 
er, som alle andre områ-
defornyelser, en midlerti-
dig indsats med blivende 
effekt. Når den fem-årige 
projektperiode er ovre, og 
områdefornyelsen lukker, 
efterlades oftest et kvar-
ter med nye byrum, parker 
og gadeinteriører og ikke 
mindst styrkede relationer 
mellem borgere, foreninger, 
organisationer og butikker. 
Vi håber at se både nye og 
kendte ansigter til styre-
gruppevalget i juni. 

VÆR MED I EN PROJEKT-
UDVIKLINGSGRUPPE
Mens styregruppen tager sig 
at de overordnede rammer 
og de store beslutninger, har 
hvert projekt også en pro-
jektudviklingsgruppe. Grup-
perne er med til at tage de 
mange konkrete og ’nære’ 
beslutninger i forhold til pro-
jekterne. Projektudviklings-
grupperne er altid åbne for 
nye medlemmer, og består af 
lokale beboere, som har inte-
resse i det enkelte projekt. 

Projektudvikl ingsgrup-
perne mødes ofte end sty-
regruppen, cirka 6-8 gange 
årligt. 

Det kræver ikke forudgå-
ende politisk eller byudvik-
lings-erfaring at være med i 
hverken styregruppen eller 
projektudviklingsgrupper; 
det vigtigste er et engage-
ment i lokalmiljøet og en 
vilje til at finde gode lokale 
løsninger.

Følg med på vores Face-
book-side og/eller tilmeld 
dig vores nyhedsbrev 
ved at skrive til sundby@
tmf.kk.dk for at mod-
tage nyt om valget.
Du kan downloade “Kvar-
terplanen for Sundby# 
og læse mere om de 
enkelte projekters forløb 
via områdefornyelsens 
hjemmeside: www.kk.dk/
omraadefornyelsesundby

Områdefornyelsen Sundby  
inviterer nye kræfter ind på halvvejen
De sidste toethalvt år har Områdefornyelsen 
Sundby sammen med beboere og lokale aktører 
sat damp under udviklingen af Sundby. Nu er 
Områdefornyelsen halvvejs, og nye engagerede 
beboere og lokale aktører inviteres med på holdet 
for at fortsætte det vigtige arbejde med at skabe et 
Sundby for alle. Skal du være med?

Planen om fornyelse af Sundbyøster 
Plads skrider planmæssigt frem 
Glæd dig til 2022, for dér får Sundby en fantastisk plads midt mellem stranden og fælleden. 
Samtidig udvikles der planer om en ny forbygning til Sundbyøsterhal 1

AF RUNE ROLSTED 
HANSEN OG OLE 
PEDERSEN

Siden 2017, da Områdefor-
nyelsen i Sundby blev søsat, 
er der blevet arbejdet med, 
hvordan man kan udvikle 
Sundbyøster Plads’ poten-
tiale og skabe et naturligt 
aktivt centrum for sundby-
borgerne. 

Gennem en god borger-
inddragelses-proces med 
åbne workshops, en de-
dikeret projektudviklings-
gruppe og dygtige fagfolk i 
Områdefornyelsen Sundbys 
sekretariat, er vi nu godt på 
vej til at realiseret visionært 
projekt om en helt ny Sund-
byøster Plads. 

Opgaven er lagt i hæn-
derne på BOGL, som er en 
prisvindende, skandinavisk 
arkitektvirksomhed med 
speciale i landskabsarkitek-
tur og planlægning. BOGL 
arbejder i øjeblikket på et 
dispositionsforslag til den 
kommende plads, med ud-
gangspunk i tanker og ideer 
fra de mange workshops og 
fra projektudviklingsgrup-
pens input. 

FRA GRÅT TIL GRØNT
Den gamle Sundbyøster 
Plads er præget at store 
asfalt- og stenflader, store 
gamle træer og den grøn-
ne kile mod legepladsen. 

Pladsen bliver mest brugt 
til gennemgang, enten til 
Sundbyøster Skole eller 
Sundbyøster-hallerne. Des-
uden bliver den flittigt brugt 
som parkeringsplads, især 

når der er turnering og stæv-
ner  i Sundbyøster-hallerne.  

Sundbyøster Plads står nu 
over for en større forvand-
ling, hvor man går fra det 
grå til det grønne, med mere 

bynatur, samt fra det mørke 
til det lyse og med fokus på 
bedre og mere tryghedsska-
bende lys. 

Pladsen bliver inddelt i 
mindre zoner, som får en 
klar forbindelse til de om-
kringliggende aktiviteter, 
skolen, legepladsen og 
idrætshallerne. Der bliver 
på den måde skabt en stør-
re helhed, og en mere klar 
disponering, så pladsen bli-
ver mere tryg, indbydende, 
hyggelig, overskuelig og 
funktionel.

Bedre sammenhæng mel-
lem  Sundbyøsterhal 1 og 
den nye Sundbyøster Plads. 

Som en del af projekt 
“Ny Sundbyøster Plads” er 
der udviklet et sideprojekt 
med det formål at skabe en 
ny forbygning til Sundbyø-
sterhal 1. Denne opgave er 
lagt i hænderne på Johnny 
Svendborg fra Svendborg 
Architects. Han har udviklet 
et visionært skitseforslag i et 
tæt samarbejde med BOGL 
arkitekter. Når og hvis skit-
seforslaget bliver realiseret, 
vil der kunne skabes en klar 
forbindelse mellem livet inde 
i Sundbyøster-hallen og li-

vet på den nye Sundbyøster 
Plads. 

Forbygningen vil kunne 
indeholde rum til forenings-
lokaler, forenings-fitness og 
ikke mindst til at give plads 
til foreningsdrevne aktivite-
ter til de unge. Forbygnin-
gen vil gøre hallen meget 
mere transparent og åben 
ud imod pladsen, blandt 
andet ved at lægge en café 
med servering direkte ud på 
pladsen.

Der er desværre ikke pen-
ge i selve Områdefornyelsen 
til at få realiseret den nye 
forbygning, men der er in-
gen tvivl om, at med det sto-
re og inspirerende forarbej-
de, der er gjort, er der skabt 
et grundlag, som utvivlsomt 
vil appellere til politikerne i 
København. 

Er du interesseret i at 
deltage i arbejdet med at 
udvikle Sundbyøster Plads 
og den nye forbygning, kan 
du kontakte Områdeforny-
elsen Sundbys sekretariat: 
https://www.kk.dk/
institution/omrade-
fornyelsen-sundby
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Prøvestenen Syd åben frem til sommer 2021
Siden august 2020 har det naturskønne areal, 
Prøvestenen Syd, været åbent for offentligheden. Den 
fortsatte åbning af området er et resultat af samarbejdet 
mellem By & Havn, Amager Øst Lokaludvalg og 
foreningen “Prøvestenens Natur- og Fritidsforening".

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Det er nu besluttet, at der 
fortsat vil være offentlig 
adgang til Prøvestenen Syd 
– foreløbig frem til somme-
ren 2021. For By & Havn, der 
ejer området, har det været 
afgørende for beslutningen 
om at forlænge åbningen, 
at de besøgende generelt 
har været rigtig gode til at 
passe på området, fortæller 

udviklingschef Per Schultze: 
"Sammen med vores sam-
arbejdspartnere har vi fra 
start opfordret til 'sporløs 
færden', og til at folk husker 
at tage deres skrald med sig 
- og gerne også andre folks 
skrald - når de forlader om-
rådet. Folk har virkelig taget 
ordensreglerne til sig."

HÅBER AT 
KUNNE HOLDE 
ARRANGEMENTER TIL 
FORÅRET
På grund af Covid-19 situa-

tionen har der ikke været 
afholdt mange guidede ture 
og officielle arrangementer i 
området, som “Prøvestenens 
Natur- og Fritidsforening” el-
lers havde planlagt. Håbet er 
fortsat, at det i løbet af for-
året og forsommeren bliver 
muligt at gennemføre ar-
rangementer om for eksem-
pel fiskeri, naturformidling, 
vandsport og klimaforan-
dringer. 

I den kommende periode 
vil foreningen sammen med 
By og Havn kigge på at gen-

nemføre mindre tiltag, der 
forbedrer forholdene for be-
søgende yderligere, blandt 
andet opsætning af midler-
tidige bænke og udlægning 
af flis og grus på trampesti-
erne.

Læs mere på:  
provestenensyd.dk, 
som er er By & Havns 
informationsside 
provestenfritid.dk, som 
er foreningens side.

 ❚ Al færdsel i området er 
på eget ansvar. Jorden er 
opfyld, og der kan være 
skarpe genstande og sten 
i området.

 ❚ Værn om fuglelivet; 
fuglene bygger reder i 
græsset, så hold dig på 
områdets stier og hold 
altid hunde i snor.

 ❚ Du må ikke tænde bål, 
holde fester eller overn-
atte i området.

 ❚ Der må gerne fiskes fra 
moler og stensætning 
med gyldigt fisketegn.

 ❚ Tag skrald med hjem eller 
benyt skraldespandene 
ved indgangen.

 ❚ Badning er forbudt.

REGLER FOR BRUG AF 
PRØVESTENEN SYD:

 ❚ Prøvestenen Syd blev 
etableret ved jordop-
fyld samtidig med 
etableringen af Amager 
Strandpark. Her var der 
planer om at etablere 
en stor lystbådehavn. 
Planerne blev imidlertid 
skrinlagt som følge af 
finanskrisen. En støjvold 
mellem industriområdet 
og Prøvestenen Syd blev 
etableret, og siden er are-
alet anvendt til forskellige 
formål af By & Havn, som 
ejer arealet. Det er et om-
råde på cirka 7 hektarer, 
som besøgende kan gå 
på opdagelse i. Det svarer 
til cirka halvdelen af Kon-
gens Have eller lidt mere 
end Ørstedsparkens areal.

FAKTA

HAVKRAFT – strandparkens fremtidige 
'forsamlingshus' for vandsport og 
naturformidling
Naturcenter Amager Strand og Den blå Foreningsby vil opføre et lokalt kraftcenter og samlingssted i den nordlige 
del af Amager Strand. Kraftcentret HAVKRAFT skal styrke naturforståelse, bevægelse og sammenhængskraft hos 
lokalbefolkningen og gøre området omkring Øresund tilgængeligt for flere

AF ANNE SOFIE BERTRAM, 
NATURCENTER AMAGER 
STRAND

ET SAMLINGSSTED  
MED FOKUS PÅ  
NATUR OG  
VANDSPORT
Naturcenter Amager Strand 
og Den blå Foreningsby vil 
give strandparken et sam-
let marin-pædagogisk ak-
tivitetscenter under navnet 
HAVKRAFT. Tanken bag 
HAVKRAFT er at skabe et 
samlingssted, hvor beboere 
fra lokalområdet i alle aldre 
kan mødes om interessen 
for at dyrke natur, friluftsliv, 
sundhed og idræt.

”Med HAVKRAFT vil vi 
bygge bro mellem skole, 
fritid og foreningsliv. Sam-
tidig vil vi skabe et interes-
sefællesskab på tværs af 
aldersgrupper, hvor man 

mødes om aktiviteter in-
den for blandt andet natur 
og havsport.” siger Thomas 
Ziegler Larsen, der er dag-
lig leder for Naturcenter 
Amager Strand, om initia-
tivet.

UNDERVISNING, 
HAVSPORT, FISKERI OG 
FOLKEKØKKEN
HAVKRAFT er en slags for-
samlingshus i strandkanten, 
og lokalerne skal hverken 
stå tomme om dagen eller 
om aftenen. I dagtimerne 
skal HAVKRAFT huse un-
dervisning for børn ned til 
vuggestuealderen, mens 
det i eftermiddags- og af-
tentimerne skal danne ram-
men om fritidsaktiviteter fra 
havsport og fiskeri til folke-
køkken og foredrag. HAV-
KRAFT skal være for alle, 
der er nysgerrige på natu-

ren, har lyst til at indgå i et 
fællesskab og har mod på at 
udfolde sig fysisk.

”Vi oplever en overvæl-
dende tilslutning til vores 

rekreative aktiviteter i og 
omkring Øresund. Formå-
let med HAVKRAFT er, at 
endnu flere i lokalområdet 
skal kunne få glæde af de 

helt særlige muligheder for 
naturformidling og bevæ-
gelsesglæde, som området 
her rummer,” siger Casper 
Peter Risby Mortensen, der 

er formand for Den blå For-
eningsby og fortsætter: ”Vi 
håber, at beboerne i lokal-
området vil støtte op om 
vores visioner for strandpar-
ken, så vi kan gå videre med 
at samle politisk opbakning 
til at føre HAVKRAFT ud i 
virkeligheden”.

FREMTIDEN FOR 
PROJEKT HAVKRAFT
Projekt HAVKRAFT er Na-
turcenter Amager Strand og 
Den blå Foreningsbys fælles 
vision for udnyttelsen af det 
nordlige byggefelt på Ama-
ger Strand. Det nordlige 
byggefelt ligger i forlæn-
gelse af de to institutioners 
eksisterende bygninger. For 
at projektet kan blive en re-
alitet, skal det på sigt opnå 
opbakning fra Københavns 
Kommunes Borgerrepræ-
sentation. 

      Thomas Ziegler Larsen, daglig leder på Naturcenter Amager Strand og Casper Peter Risby Mortensen, 
formand for Den blå Foreningsby
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Amager Øst får egen 
”Frivillig-Oscar”  
Amager Øst Lokaludvalgs frivilligpris får nu 
sin helt egen statuette. Den lokale kunstner 
Pia Mortensens glasmosaik blev valgt i en 
meget stærkt felt

AF MARTIN HEIN

Hvert år uddeler Amager 
Øst Lokaludvalg en frivillig-
pris til en forening, person 
eller andre, der har gjort en 
særlig indsats i bydelen. Pri-
sen kommer med en kontant 
belønning og et diplom – og 
ikke mindst et kæmpe skul-
derklap fra lokaludvalget. 

Fremover vil prisvinderne 
også modtage deres helt 
egent statuette som bevis 
på æren. Lokaludvalget be-
sluttende nemlig i 2020 at 
afsætte i alt 40.000 kroner 
til at få lavet et håndgribe-
ligt tak til de frivillige, der 
får årets pris: Amager Østs 
egen ”Frivillig-Oscar”. 

”De frivillige gør en kæm-
pe indsats, og uden dem vil 
idrætten, kulturen og store 
dele af det sociale arbejde 
slet ikke kunne fungere. De 
frivillige kan simpelthen ikke 
undværes, og heldigvis vil 
de heller ikke undvære den 
glæde og mening, det giver 

at bidrage til et fællesskab. 
Men selvom de ikke gør det 
for penge eller anerkendel-
se, er jeg rigtig glad for, at 
vi i lokaludvalget kan give 
et skulderklap med frivillig-
prisen, og at vi nu får vores 
helt egen statuette som et 
varigt minde om prisen,” si-
ger Randi Sørensen, der er 
en af initiativtagerne til både 
frivilligprisen og den nye sta-
tuette. 

AMAGER I GLAS
Før jul blev der indkaldt idé-
oplæg til en pris, der skulle 
have ”en kunstnerisk bli-
vende værdi, som fortolker 
Amager og frivillighed”. Fri-
sten var kun nogle få uger, 
og alligevel modtog lokalud-
valget seks højt kvalificerede 
oplæg. Det var gruppen bag 
den årlige uddeling af frivil-
ligprisen, der gennemgik 
buddene, og valgte glasmo-
saikken fra Pia Mortensen. 

Der var enighed om, at 
hendes fortolkning af opga-

ven både havde et fysisk for-
mat, der passede godt til et 
pris og samtidig meget klart 
placerede prisen på Amager. 
Efter valget havde gruppen 
en samtale med kunstne-
ren, hvor forskellige input og 
ideer blev snakket igennem, 
og Pia Mortensen er nu i fuld 
gang med at udarbejde den 
endelige udformning. Der 
bliver leveret ti unikke ek-
semplarer, hvor der er plads 
til en lille plade med navnet 
på årets vinder. Prisen vil 
blive præsenteret senere på 
foråret og uddelt til årets fri-
villige i efteråret. 

Fra gruppen bag frivil-
ligprisen, Randi Sørensen, 
Iben Lindemark, Keith Gray 
og Martin Hein, lyder der en 
stor tak til alle kunstnerne, 
der gav deres bud på en fy-
sisk frivilligpris. Buddene var 
lige så forskellige, som de 
var kvalificerede, og derfor 
er det også med glæde, at vi 
har fået lov til at vise de fle-
ste oplæg her på siderne. 

Pia Mortensen 
(glasmosaik)
Kunstneren har lagt 
vægt på æstetikken 
og har arbejdet med 
at lave en statuette, 
som er rolig og smuk 
at have stående på 
en hylde eller i en 
vindueskarm. Statuetten 
er samtidig et billede 
på Amager: en skøn 
blanding af industri, 
boliger og grønne 
områder – beton, stål 
og natur. For at få 
et enkelt og lækkert 
design uden for meget 
’larmende symbolik’ er 
det valgt, at den del af 
statuetten, der handler 
om frivilligprisen er 
tekst indgraveret på 
stålpladen på soklen.

Hannibal Andersen  
(tin-bronze)
Den bøjede mønt 
symboliserer et af de 
afgørende aspekter af 
det frivillige arbejde, 
nemlig at motivationen 
bag er noget andet 
end penge. Samtidig 
er ærmet trukket op, 
hvilket viser håndens 
parathed til at tage fat 
dér, hvor det behøves. 
Materialerne står 
derudover i kontrast til 
hinanden, idet hånden 
er lavet af det samme 
som den mindst 
værdifulde mønt, 
50-øren. (kunstneren 
pointerer, at det ikke 
er ulovligt at bøje eller 
ødelægge penge).  

Jan Kyrsting (bronze)
Fundamentet er tre 
gange F, som står 
for FRIVILLIGHED 
FOR FÆLLESSKAB.  
Flammen skal 
symbolisere ildsjælen 
eller ildsjælene, som 
brænder for det frivillige 
arbejde med børn og 
unge eller voksne for 
at styrke fællesskabet. 
Stjernen er bålet, 
flammens fundament. 
Silhouetten i bålet, den 
ene flamme, er Amager, 
symbolet på Amager 
Øst Lokaludvalg, som 
uddeler årets frivilligpris.

Marianne Hesselbjerg 
(aluminium) 
Et relief udført i 
aluminium, hvor teksten 
bliver fræset ind i 
figuren. Relieffet kan 
udføres med bløde 
kanter, eller det kan 
fremstå med skarpe 
fræsede kanter. Når 
aluminiummet kølner 
opstår der smukke 
facetter som fanger 
lyset. Formen kunne 
for eksempel være 
omridset af Amager 
eller af Øst Amager. 
Værket kan også få form 
af en person, en hjælper.

Pia Rakel  Sverrisdóttir 
(sandblæst glas)
“Frivillighed opfattes 
hos mig, som at enkelte 
individer eller grupper 
brænder for en idé og 
har krudt i røven eller 
ekstra ”vind i sejlene” for 
at realisere den!
Stedsspecifikt er det 
her i kvarteret, vi nyder 
resultaterne. Og vi er 
placeret på en halvø, 
omringet af vand og 
bro til København. 
For mig er det den 
gamle jernbane til 
Kastrup, blandede 
bolig/erhvervsområder, 
Amagers Strand 
og Helgoland og 
Kløvermarken. En stor 
diversitet!”
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Fotoudstilling  
i en Corona-tid
Igennem mere end et halvt år har fotoudstillingen 
“Stemmer fra Ama’r” turneret øen rundt med billeder af 
øens historie, fortalt fra et nutidigt perspektiv. Fotograf 
Rikke Colburn og jeg selv, historiker og podcaster Majken 
Astrup, har i fællesskab organiseret udstillingen

AF MAJKEN ASTRUP

Med Rikke Colburns billeder 
kom vi omkring øens oprin-
delse, silde-eventyret i mid-
delalderen, hollændernes 
indtagelse af øen, krig, pest, 
lort, industrialisering og for-
urening. Men også de mange 
forskelligartede boliger fra 
kolonihaver og rækkehuse 
til kolossale højhuse. Samt 
sidst men ikke mindst den 
grønne ø, som Amager både 
var og stadig er.

Oprindelig skulle udstillin-
gen stå udenfor i de varme 

måneder og så rykke inden-
for på bibliotekerne og i kul-
turhusene, når det blev koldt. 
Det satte Corona-epidemien 
en effektiv stopper for. I ste-
det måtte vi tænke kreativt 
og sikre os udendørs udstil-
lingssteder hos alle vores 
samarbejdspartnere. Og det 
lykkedes til fulde. Fotoudstil-
lingen har derfor været åben 
gennem hele nedlukningen 
og til alle tider bidraget med 
kulturhistorie, der hvor folk 
gik en Corona-sikker tur.

Fotoudstillingen er en 
fortsættelse af podcast-

serien “Stemmer fra Ama’r”, 
der over ti afsnit fortæller 
øens historie og som er for-
fattet af skribenten af den-
ne artikel. Begge projekter 
kan man læse mere om her: 
www.stemmerfraamar.dk. 
Fotoprojektet er støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Tårnby Kommune, Dragør 
Kommune og Illux.

Udstillingsåbningen fandt sted i august 
2020 på Amager Strand i højt solskin. Der 
var live jazzmusik ved Løvdal Beach Duo, 
gratis is fra Moo Moo Isbar og indvielsestale. 
Vi havde lidt tekniske vanskeligheder, da 
fryseren til isen tog strømmen, men den 
nærliggende kiosk kom os til undsætning med 
forlængerledninger, så alt kunne gennemføres 
i fineste orden. Isen var der ingen klager over.

Næste stop var Byparken i Ørestad, hvor mange tusinde lokale dagligt 
passerede igennem og nærstuderede billederne. Til tider skulle billederne 
beses på hovedet, hvilket udstillingsmodulerne heldigvis kunne holde til. 

Fotograf Rikke Colburn og podcaster Majken Astrup ved 
udstillingsåbningen i Byparken i Ørestad, september 2020.
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Ved Tårnby Hovedbibliotek 
placerede vi udstillingen 
langs med en legeplads 
og opdagede, hvor megen 
glæde den gav de legende 
børn - og ikke mindst deres 
forældre, som gik omkring, 
mens ungerne legede.

På Museum Amager blev udstillingen placeret i 
rosenhaven, hvilket var helt nye omgivelser for den 
efterhånden prøvede samling billeder. I løbet af 
efterårsferien kom børn og voksne forbi, når de holdt 
pause fra markarbejdet. 

Da Corona-epidemien igen 
fik fat blev det vanskeligt 
med de indendørs 
udstillinger og vi kørte i 
stedet på med de udendørs. 
Her foran Kvarterhuset i 
slutningen af oktober.

Da Corona-epidemien igen 
fik fat blev det vanskeligt 

med de indendørs 
udstillinger og vi kørte i 

stedet på med de udendørs. 
Her foran Kvarterhuset i 

slutningen af oktober.

Udstillingen blev flyttet til Peder Lykke Centret 
i december måned og klarede både jul og nytår 
med bravour. Igen syntes vi, udstillingen passede 
smukt ind i sine omgivelser og gav både beboere i 
Urbanplanen og de mange Corona-sikre gåtursfolk 
lidt ekstra at se på. Udstillingen gik på hæld, 
regnskabet skulle snart afleveres, og vi havde ét 
udstillingssted tilbage. 

Oprindeligt skulle udstillingen have været 
indendørs på Solvang Bibliotek, men med 
den totale Corona-nedlukning gav det ingen 
mening. I stedet lykkedes det at få den 
anbragt mellem biblioteket og kirken, hvor 
den stod gennem hele februar, hvorefter 
det hele skulle pilles fra hinanden og 
pakkes endeligt sammen. Det er planen, at 
udstillingsbillederne går videre til Museum 
Amager, som gerne vil bevare dem fremover. 
Så kunne vi ikke ønske os mere.
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ORIGINAL TEXT BY 
RASMUS STEENBERGER, 
CO-CHAIR OF THE LOCAL 
COMMITTEE AMAGER 
EAST. TRANSLATED/
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT

There will be continued pub-
lic access to Prøvestenen 
Syd - for the time being until 
this summer. By & Havn is a 
partnership organisation of 
the Copenhagen Municipal-
ity and the Danish govern-
ment and owns the area. They 
stated that the fact that visi-
tors have generally been very 
good taking care of the area 
has been key to the decision 
to extend the opening. By & 
Havn’s development manager 
Per Schultze says: "Together 
with our partners, we have 
from the beginning asked for 
traceless movement', that is 
that people remember to take 
their rubbish with them - and 
preferably also other people's 
rubbish - when they leave the 
area. The visitors have really 
embraced these rules."

HOPES ARE HIGH FOR 
EVENTS AND TOURS IN 
THE SPRING 
Due to the restrictions im-
posed by Covid-19, the as-
sociation "Prøvestenens 
Natur- og Fritidsforening" 
(Prøvesten’s Nature and Lei-
sure Association) has not 
had the chance to arrange 
as many guided tours and 
events as originally planned. 
The hope remains that it 
will be possible to organ-
ize events during the spring 
and early summer. The As-
sociation has plenty of ideas 

for topics, e.g. knowledge 
transfer about nature, local 
plants, and climate change, 
or events within fishing and 
water sports.

The Association and By 
og Havn will continue their 
collaboration. The vision is 
to implement smaller initia-
tives, e.g. setting up tempo-

rary benches and improving 
the footpaths.

NEWS

New urban garden – ready to enjoy!
Find a new urban wildflower garden next to Pelican Self Storage at Prags Boulevard

ORIGINAL TEXT BY FRIDA 
JANS. TRANSLATED/
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT

The area probably looks a bit 
bleak at first, but with spring 
around the corner, this new 
urban garden will blossom 
with new bushes and trees 
and later this year a wild-
flower meadow will follow.

SPACE FOR 
BIODIVERSITY AND 
LOCAL COMMUNITY
The concept behind this new 
urban wildflower garden is to 
give space for biodiversity 
and wildlife, plants and in-
sects of all kinds. At the same 
time, the garden will allow 
for recreational activities and 
visitors to pick fruit and ber-
ries as we know from more 
conventional urban gardens. 

The wildflower garden 

consists of a number of dif-
ferent beds and habitats 
such as rockery, forest soil 
and flower meadow. The 
plantation will predominant-
ly comprise native species, 
for example narrow-leaved 
thyme, apple, hazel, currant, 
cranberry and black currant, 
and designed to create good 
conditions for wild flowers 
and animals.

ROBUST DESIGN
The rationale behind this de-
sign is creating a more per-
manent and robust cultiva-
tion that is less dependent 
on intensive care as is nec-
essary for kitchen gardens. 
The concept relies on the 
principles of permaculture, 
where you grow plants in 
several layers and utilize the 
properties and interactions 

of different plants. At the 
same time, the nutrient-poor 
and sunlit small hilly surfac-
es with patches of sand and 
special soil will be an Eldo-
rado for smaller flowers and 
give space for solitary bees 
creating their nests in tun-
nels in the ground.

With the construction of 
this urban wildflower gar-
den, yet another area in the 
city has been created to ac-
commodate both, nature 
and a space for people en-
joying nature. In addition, an 
area like this is also a good 
opportunity for visitors to 
learn more about plants, 
ecosystems and biodiver-
sity.

TOWARDS A MORE 
DIVERSE URBAN 
NATURE
We will not solve the prob-
lem of the increasing decay 

of biodiversity at this little 
corner at Prags Boulevard. 
However, this new urban 
garden is an experimental 
approach to find solutions 
and to increase the public’s 
interest in integrating a wild-
er and more diverse nature 
into the city and our daily 
lives.

Frederik Sildeman Borg, 
Nordic facility manager at 
Pelican Self Storage says: 
"We are pleased that the 
area is now ready and that it 
is designed to work well for 
both, local residents and all 
kinds of species of wild in-
sects and birds. For Pelican, 
it is important to support lo-
cal life, residents and biodi-
versity, and we look forward 
to following the develop-
ment in the area when it is 
taken into use and grows 
over the years.” 

The consultants from 

Habitats who advised the 
lay-out of the area, are also 
excited to see which plants 
will thrive, which insects will 
follow and which exciting 
birds might stop by. Like-
wise, they are curious to 
follow the development for 
the local community and to 
which extent local residents 
will use the area. “The task 
of developing a solution for 
the area at Prags Boulevard 
has been very exciting, be-
cause it is still rather unusual 
to get the opportunity to 
create urban areas that will 
work for both people and 
the wild nature. We have 
made an effort to create 
space for both wild plants, 
interesting insects and other 
life forms, while at the same 
time satisfying both visitors 
and Pelican Self Storage," 
says Rasmus Vincentz, co-
owner of Habitats .

The area Prøvestenen Syd is 
opened until summer 2021
Since August 2020, the scenic area Prøvestenen Syd has been open to the 
public. The Local Committee Amager Øst, the organisation “By & Havn”, and 
the association "Prøvestenens Natur- og Fritidsforening" have successfully 
collaborated to remain the area open until summer

 ❚ Access to the area is at 
your own risk - due to the 
previous industrial use 
of the area, there may be 
sharp objects in the soil. 

 ❚ Protect bird life - the 
birds build nests in the 
grass, so stay on the 
area’s trails and always 
keep dogs on a leash. 

 ❚ You must not light fires, 
hold parties or stay over-
night in the area. 

 ❚ You may fish from piers 
with a valid fishing 
license. 

 ❚ Take rubbish home or use 
the rubbish bins at the 
entrance. 

 ❚ Bathing is prohibited.

RULES FOR THE AREA 
PRØVESTENEN SYD:

School construction 
underway - hidden 
under giant tent 

ORIGINAL TEXT 
BY FRIDA JANS. 
TRANSLATED/EDITED BY 
NICOLE SCHMITT

Once the new school is 
ready, it will offer space for 
840 children. During day-
time, teaching activities 
will predominate, while the 
facilities will be open for 
leisure and association ac-
tivities in the afternoon and 
evenings. Hence, the new 
school will not only be a 
place for children’s educa-
tion, but also for the local 
community. The design of 
the new school takes this 
into account – you will find 
specialist rooms for art, 
science, and technology 
and the gym at street level.

THE CONSTRUCTION 
SITE IS COVERED BY A 
GIANT TENT
The construction site is 
completely covered by 
a giant tent of 110 x 60 
x 27 meters, a so-called 
SiteCover®. As a result, 
the construction site is 
protected in all kinds of 
weather, and the neigh-
bors are less exposed to 
noise, dust and light from 

the construction site. NCC 
expects to be able to re-
move SiteCover® after ap-
proximately 12-14 months, 
when the building has 
gotten a roof and the con-
struction site is no longer 
as vulnerable to weather 
conditions.

THE CONSTRUCTION 
WORK IMPACTS 
TRAFFIC
Holmbladsgade will be 
single-laned with regu-
lation by traffic lights in 
front of the construction 
site. At Prags Boulevard, 
the section of the road 
adjacent to the construc-
tion site will be included in 
the construction site and 
closed for traffic. During 
the construction period, 
parking space in the area 
will be limited.

The construction is ex-
pected to be completed 
by the end of 2022. The 
first children will start us-
ing the school in the begin-
ning of 2023. For updates 
on the construction, check 
the homepage of the Local 
Committee Amager East 
(https://amageroestloka-
ludvalg.kk.dk/).

The construction work for the new school 
at Holmbladsgade has started. In mid-
February, Lord Mayor Lars Weiss broke 
the ground for the construction, which will 
take place under a giant tent
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AF SIMONE ROSENGREEN

Den 31. januar 1991 valgte to 
Amager-håndboldklubber, 
MK31 og Peder Lykke IF, at 
fusionere. Sammen dannede 
de to klubber håndboldfor-
eningen Amager SK. Det 
kræver ikke UG i matematik 
at regne ud, at foreningen 
Amager SK den 31. januar i 
år kunne fejre sit 30-års ju-
bilæum. Et jubilæum, der for 
mange nuværende og tid-
ligere Ama’r-håndboldspil-
lere, frivillige, forældre og 
tilhængere af klubben var en 
stor dag. 

EN KLUB MED PLADS TIL 
ALLE
Amager SK er og har i man-
ge år været kendt for sin 
rummelighed, fællesskabs-
ånd og gode dynamik. Det er 
en klub med plads til alle; fra 
børn til voksne, fra mænd til 
kvinder, fra håndboldentu-
siaster til dem, der bare ger-
ne vil dyrke håndboldfitness. 
Igennem 30 år har Amager 
SK dannet ramme om for-
eningslivets vigtige rolle i 
det danske samfund og på 
Amager som lokalområde. 
Fællesskabet betyder lige så 
meget som sporten i Ama-

ger SK. Faktisk handler det 
i klubben mere om engage-
ment og glæde end om per-
fektion og sejr. I Amager SK 
handler det om, at oplevel-
sen af sejren på håndbold-
banen er opnået i et stærkt 
fællesskab. Det er noget af 
det, Amager SK kan og har 
kunnet i 30 år. 

EN HILSEN FRA EN 
RØRT MORTEN STIG 
CHRISTENSEN
Amager SK havde den 31. 
januar 2021 således meget 
at fejre og omfavne. Det var 
da også en lang jubilæums-
fejring, der blev holdt. Mens 
Corona fortsat rasede, var 
hele uge 4 omlagt til virtuel 
jubi-læumsuge på klubbens 
Facebook-side, en uge med 
mindeværdige billeder, kon-
kurrencer og venlige hilsner. 
Der blev lagt op til virtuelt 
fællesskab og interaktion 
ved daglig deling af et histo-
risk billede fra tiden i Ama-
ger SK. Hvert billede ind-
gik i en større konkurrence, 
hvor deltagere kunne vinde 
flotte præmier fra lokale 

sponsorer. Jubilæumsugen 
kulminerede i en flot flash-
back-video med billeder fra 
1991 til 2020 på selve jubi-
læumsdagen, søndag den 
31. januar, samt en jubilæ-
umshilsen fra nuværende 
generalsekretær i Danmarks 
Håndbold Fordund, tidli-

gere landsholdsspiller og 
MK31’er Morten Stig Chri-
stensen. Det var en impo-
neret og rørt Morten Stig 

Christensen, der i sin jubi-
læumstale fortalte om den-
gang, han selv var ung og 
spillede på Lille Amagerbro 
Skole. I sin jubilæumsvideo 
hyldede Morten Stig Chri-
stensen de mange dedikere-
de kræfter, der igennem 30 
år har drevet foreningen og 
ført den til det, den er i dag. 
Han påpegede, at håndbold 
og foreningslivet kan noget 
helt særligt; det er et for-
pligtende fællesskab, som 
er med til at danne os som 
mennesker. Selvom Morten 
Stig Christensen er nået vidt 
og bredt siden sine hånd-
boldår i MK31, så glemmer 
han aldrig håndboldtiden på 
øen. Én gang amagerdreng, 
altid amagerdreng. 

Alt i alt var det en min-
deværdig og hyggelig jubi-
læumsuge, der bragte smil, 
latter og sjove historier på 
bordet rundt omkring i stu-
erne.

SPORT

Amager Beachvolley 
Park er en realitet

AF PAU LARSEN, 
FORMAND FOR AMAGER 
VOLLEYBALL KLUB

Fra dag ét var de nye ba-
ner så populære, at der var 
kø til dem allerede, imens 
de blev anlagt. Og hele 
sommeren og langt ud i 
efteråret var der aktivitet 
på banerne. Over somme-
ren har banerne ofte været 
helt fyldt med mange spil-
lere i kø.

De lokale skoler og 
gymnasier har også flere 
gange været på besøg. Og 
Amager Volleyball Klub 
har afholdt åbne dage 
med instruktion, camps og 
turneringer. Herunder det 
traditionsrige DM i beach-
volley, der i år kunne afvik-
les på de ny flotte baner.

ET EFFEKTIVT 
SAMARBEJDE
De seks baner kom til i et 
effektivt samarbejde imel-
lem Amager Volleyball 
Klub, Københavns Kom-
mune og Amager Øst Lo-
kaludvalg. Volleyball-klub-
ben gav de første to baner, 
hvorefter kommunens 
særlige Covid-19 pulje for 
sommer-aktiviteter i byen 
bidrog med camp-støtte 
der kunne finansiere to 
mere. Derudover beslut-
tede parkforvaltningen at 
opgradere de gamle baner 

i et samarbejde med Ama-
ger Volleyball Klub, der 
stod for det praktiske med 
at anskaffe nye og udskifte 
de gamle baner. Amager 
Øst Lokaludvalg støttede 
med økonomi til det nød-
vendige gravearbejde.

DRØMMEN LEVER
Den næste store drøm er 
at få en del af banerne i 
Amager Beachvolley Park 
anerkendt i byens boo-
kingsystem, således at vi 
kan etablere faste træ-
ningstider. Vi er klar til at 
lave både hold- træninger 
og åbne træninger, og vi 
ved, at interessen er stor.

Derudover drømmer 
vi i Amager Volleyball 
Klub sammen med Vol-
leyball Danmark om at få 
tiltrukket internationale 
beachvolley-stævner til 
Amager Strand. Vi har en 
helt unik beachvolley-fa-
cilitet, der både er belig-
gende på en rigtig strand 
og samtidig er bynær. Vi 
synes, at beachvolleyball 
på Amager viser Køben-
havn fra en af sine fineste 
sider. Nu er vi kommet i 
gang, og så håber vi, at 
det gode samarbejde kan 
fortsætte.

Følg Amager Beachvolley 
Park på: facebook.com/
AmagerBeachvolleyPark

Over sommeren blev en drøm til 
virkelig på Amager Strand. Først to, så 
fire og til sidst seks nye beachvolley-
baner er kommet op at stå. Nu 
drømmer Amager Volleyball Klub om 
at blive vært for internationale stævner 
og at få mulighed for at booke banerne 
til faste træningstilbud

Corona-pausen 
udnyttes til at forbedre 
badmintonhallen på 
Strandlodsvej
Mens foreningslivet har ligget dødt under den seneste Corona-nedlukning, 
har badmintonklubben BC37 på Strandlodsvej udnyttet pausen til en række 
tiltrængte forbedringer og reparationer i den gamle hal. Der er blandt andet 
opsat drikkefontæne, totalrenoveret toiletter og opsat nyt lys over banerne

AF JESPER SPANG, 
FORMAND I USU, OG 
TOBIAS FELD, FORMAND I 
BC37

Hos BC37 glæder vi os sær-
ligt til at byde medlemmerne 
velkomne igen, når der lem-
pes på Coronarestriktio-
nerne. For mens de fysiske 
aktiviteter har været sat på 
ufrivillig pause, er tiden ble-
vet udnyttet til at få en ræk-
ke renoveringsprojekter på 
plads.

I foyeren vil man møde 
helt nyistandsatte toiletfaci-
liteter, der også indebærer 
nye døre og ny udluftning. 
Dametoilettet er samtidig 
indrettet med en dobbelt-
funktion som handicaptoilet, 
så vi nu lever op til lovgivnin-
gen på dette område. Her-
udover er der i foyeren også 
opsat en drikkevandsfontæ-
ne, så spillere ikke længere 
skal i køkkenet eller på toi-
letterne for at få fyldt vand 
i drikkedunkene. Hallens tur-
neringslokale er blevet gjort 
større, så anvendelsesmulig-
hederne er bedre under tur-
neringer, og samtidig har det 

givet lokalet en ekstra funk-
tion som mødelokale.

NYT LYS I HALLEN
Lyset over badmintonba-
nerne har længe givet ujævn 
belysning og stadig flere 
lamper er gået i stykker. 
Dette er nu også udbedret, 
idet der er opsat 36 nye ar-
maturer. Det nye lys er væ-
sentligt mere homogent, og 
lysstyrken i hallen er gået op 
fra under 50 lux til 300 lux 
på banerne.

EN GAMMEL HAL MED 
MASSER AF LIV
BC37-hallen er en sjælden-
hed i københavnsk badmin-
ton. De fleste klubber be-
finder sig i offentlige haller 
eller skolehaller, som ikke 
har badminton som sit pri-
mære formål. Derfor er vi 
særligt heldige at have vores 
egen dedikerede badmin-
tonhal centralt beliggende i 
Amager Øst.

Det kræver dog ikke et 
længere kig på hallen at se, 
at den har brug for kærlig-
hed. Vi har igangsat disse re-
noveringsarbejder, og arbej-

der hårdt for at få yderligere 
projekter i søen, så vi kan 
sikre, at hallen også står om 
fem, ti, femten og tyve år. 
Det kræver at vi har en stabil 
og sammenhængende klub, 
og at medlemmerne støtter 
bredt op om klubben. 

AMAGER ØST 
LOKALUDVALG HAR 
STØTTET
Nogle af renoveringsprojek-
terne er dækket under Kø-
benhavns Kommunes Klub-
huspulje, mens klubben selv 

har dækket andre af projek-
terne. Arbejderne er udført 
i samarbejde med flere af 
klubbens sponsorer og med-
lemmer i form af Amager Sa-
nitetsservice, Jarlkrone El og 
malermester Tom Hansen.

Vi har af Amager Øst Lo-
kaludvalg og af Københavns 
Kommune fået midler til at 
arbejde med planer for frem-
tidig fornyelse og tilbygning 
af faciliteter til hallen. Så der 
er stadig masser af projekter 
på tegnebrættet for hallen 
på Strandlodsvej.

Amager SK fejrer 30 år med håndbold, 
fællesskab og harpiks på fingrene 
Gode grin, gamle fortællinger, sjove og 
mindeværdige billeder og videohilsner. 
Den 31. januar 2021 kunne Amager SK 
håndboldklub fejre sit 30-års jubilæum. 
Trods Corona blev klubben og dens 
mange medlemmer, tilhængere og 
frivillige gennem tiden hyldet i bedste 
virtuel stil

      MK31-minier til stævne i Gladsaxe i 1991. Flere at disse minier 
kom til at spille mange år i Amager SK. Fem af dem spillede på det 
dame-juniorhold der blev danmarksmestre i 1995, en af dem kom til at 
spille på herre-ungdomslandsholdet og en af dem kom til at spille på 
kvindelandsholdet.
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Hjerteforeningen holder 
Corona-pause
Hjerteforeningen i København S opfordrer byens borgere til at starte 
indsamlingsgrupper, der går for en hjertestarter ved Hjerteforeningens 
Landsuddeling den 30. maj 2021. Igen i år bliver Landsuddelingen Corona-
sikker, så alle trygt kan tage del i at samle ind

AF OLE PEDERSEN

Flere hjertestartere giver 
mere tryghed for borgerne, 
og Margit Grome fra Hjer-
teforeningen i København S 
håber derfor, at mange vil 
deltage i indsamlingen til at 
kunne dele hjertestartere 
ud. Margit Grome udtaler: 
”Jeg har meldt mig som lokal 
ambassadør og håber selv-
følgelig, at rigtig mange vil 
støtte op om dette projekt 
og hjælpe til med at få sat 
flere hjertestartere op. Kø-
benhavn S udgør et meget 
stort område af kommunen, 
indbyggertallet er på cirka 
130.000,  så selv om der al-
lerede er en del hjertestar-
tere, er der rigeligt brug for 
flere. En hjertestarter skal 
helst være placeret tæt på 
det sted, hvor hjertestoppet 
sker, for at den bliver taget i 
brug og har effekt. ”

SÅDAN FÅR DU EN 
GRATIS HJERTESTARTER
Alt, der kræves, er, at du star-
ter en indsamlingsgruppe og 
inviterer mennesker i dit net-
værk til at gå mindst 15 ind-
samlingsruter søndag den 
30. maj. Derefter modtager 
I en gratis hjertestarter, og I 

beslutter selv, hvor den skal 
placeres - blot skal den være 
tilgængelig hele døgnet. Den 
kan for eksempel hænge ved 
den lokale sportsforening 
eller ved offentlige fælles-
arealer. Hjertestarteren bli-
ver professionelt monteret i 
et klimaskab af en elektriker 
fra TS-gruppen. Derudover 
modtager gruppen et års 
ServicePlus-aftale. Det be-
tyder, at hjertestarteren kon-
stant bliver overvåget, og at 
service, skift af batteri og 
elektroder samt erstatning 
ved tyveri sker uden besvær 
og omkostninger for ejeren.

Se mere på: gådigtilenhjer-
testarter.dk  - vælg menu-
punktet ”Start en gruppe”, 
og så er du i gang. 

DIGITALE RUTER
En digital rute er et alter-
nativ eller et supplement til 
at gå en traditionel rute. Du 
opretter en online indsam-
ling, som du opfordrer fa-
miliemedlemmer, venner og 
kollegaer til at donere til via 
Mobilepay eller betalings-
kort. I disse Corona-tider er 
det samtidig en god måde 
at deltage på, hvis man for 
eksempel er i risikogruppen 
eller ikke føler sig tryg ved 

at stemme dørklokker. Alle 
donationer sker med Mobi-
lepay, SMS eller bankover-
førsel, så kontanter ikke skal 
skifte hænder, og danskerne 
nemt kan holde god afstand. 

Desværre er vores fysiske 
aktiviteter i Hjerteforeningen 
i København S i skrivende 
stund sat på pause grundet 
Corona-smittefare. I er me-
get velkomne til at holde jer 

orienterede her:
Facebook: https://www.

facebook.com/hjerte2300s/    
Kalender: http://kbhs.

hjerteforeningen.dk/

Kontaktoplysninger: 
Formand for Hjertefor-
eningen i København 
S, Margit Grome, mail: 
margitgrome@gmail.com 
, telefon: 4041 9476.

 ❚ Hvert år bliver cirka 5.000 
danskere ramt af hjertes-
top enten i hjemmet, på 
gaden, i parken eller i en 
forretning. Det svarer til 14 
personer om dagen.

 ❚ Sandsynligheden for at 
overleve et hjertestop kan 
være helt op til 50-70 pro-
cent, hvis der bliver stødt 
med en hjertestarter inden 
for 3-5 minutter efter 
hjertestoppet.

 ❚ Den  gennemsnitlige re-
sponstid for en ambulance 
er 6 min. Hvert minut er 
livsvigtigt ved hjertestop, 
og det er vigtigt at gøre 
noget og gøre det hurtigt, 
hvis du er vidne til et 
hjertestop.

 ❚ Uden genoplivning før 
ambulancen ankommer, 
overlever 1 ud af 17.

 ❚ Hvis en tilstedeværende 
person yder hjertemas-
sage, før ambulancen når 
frem, overlever 1 ud af 6. 

 ❚ Hvis en person får hjertes-
top, og der både bliver 
givet hjertemassage og 
brugt en hjertestarter, 
før ambulancen når frem, 
overlever næsten 1 ud af 2. 

 ❚ Man er i kamp med tiden, 
når en person får hjertes-
top. De fleste personer 
får varige skader eller 
dør, hvis ikke de får hjælp 
inden for cirka 10 minutter. 
Efter cirka 6 minutter kan 
hjernen begynde at tage 
skade, og for hvert minut, 
der går uden genoplivn-
ing, falder chancen for at 
overleve med cirka 10 %.

HJERTESTOP OG HJERTESTARTERE:

      Vær med til at sikre flere hjertestartere lokalt: start din egen indsamlingsgruppe. Det øger trygheden for borgerne i København S. 
 Foto: Linda Johansen/Hjerteforeningen.

Når vi endelig kan 
være sammen igen i 
det offentlige rum

AF DORTHE THORBECH

Vi har, i denne stille peri-
ode, gjort os nogle tanker 
om, hvilke aktiviteter - ud-
over de faste - vi kunne 
forestille os at videreudvik-
le og iværksætte. Her så vi 
“Spis Sammen”-projektet, 
som er et projekt, hvor æl-
dre borgere har mulighed 
for at møde andre over en 
god frokost. Kort fortalt er 
”Danmark spiser sammen” 
et projekt, som første gang 
blev gennemført i foråret 
2016 rundt om i Danmark. 
“Folkebevægelsen mod 
Ensomhed”s vision med 
projektet er, at ingen i Dan-
mark skal rammes af alvor-
lig ensomhed. ÆldreSagen 
har tilsluttet sig projektet 
,og på Amager har vi, gen-
nem flere år, inviteret til en 
frokost for cirka 200 men-
nesker. Tanken er, at der 
måske i dette møde, og 
denne frokost, kan udvikle 
sig nye relationer mellem 
mennesker og måske afta-
ler om at mødes igen.

I år planlægger vi, at 
”Spis Sammen”-projektet 
skal foregå i mindre grup-
per. Vi har i lokalafdelin-
gen indgået et samar-
bejde med hjemmeplejen 
på Amager om projektet. 
Vi forestiller os at blandt 
andet ældre, der modta-
ger hjemmehjælp, vil blive 
inviteret. Vi forventer at 
mødes i gruppestørrelser, 
som følger de retnings-
linjer, Sundhedsstyrelsen 
anbefaler. Vi forventer at 
arrangere frokost dagligt i 
disse små grupper i løbet 
af uge 23, der løber fra 7. 
– 13. juni, som er tidspunk-
tet for “Spis Sammen Dan-
mark”- projektet i år. Vi hå-
ber rigtig mange har lyst til 
at mødes over en lille god 
frokost og få en god slud-
der med andre.

Lokalafdelingen er også 
klar til at åbne for alle vo-
res faste aktiviteter, når vi 
åbner samfundet. Du kan 
læse mere om vores ak-
tiviteter på Ældre Sagen 
Amager2300 (aeldresa-
gen.dk) 

Har du ideer til nye ak-
tiviteter, vil vi gerne, sam-
men med dig, vurdere om 
det er muligt at gennem-
føre dit forslag. På vores 
hjemmeside Forslag til ak-
tiviteter og arrangementer 
(aeldresagen.dk) kan du 
nærmere beskrive, hvilken 
aktivitet du tænker på.

FOKUS PÅ ÆLDRE 
BORGERE DER 
ØNSKER BESØG
Særligt under Corona-
krisen har vores tanker 
og bekymringer også om-
handlet ældre borgere, 
som har det særligt svært 
i denne tid. Især hvis man 
ikke er særligt mobil og 
derfor har brug for en 
arm at støtte sig til under 
en gåtur, eller ikke har en 
besøgsven, der kommer 
og får en sludder over en 
kop kaffe. Lokalafdelingen 
samarbejder derfor med 
hjemmeplejen på Amager 
om at iværksætte et sær-
ligt fokus på at få indgået 
nye aftaler mellem de be-
søgsvenner, som Ama-
ger2300 har på venteli-
ste og ældre borgere, der 
modtager hjemmehjælp, 
og som gerne vil have be-
søg. Dette initiativ må dog 
vente på, at Sundhedssty-
relsen mener, det er sund-
hedsmæssigt forsvarligt. 

I ÆldreSagen Ama-
ger2300 tager vi i øvrigt 
forbehold for de retnings-
linjer og vejledninger som 
Sundhedsstyrelsen anbe-
faler. Hvis du vil høre mere, 
er du altid velkommen til 
at kontakte ÆldreSagen, 
Lokalafdelingen Ama-
ger2300, ved:

Jette Susanne 
Andersen, mail: jette.
susanne.andersen@
aeldresagen-post.dk
Elsebeth Wehage, 
mail: e.m.w@
aeldresagen-post.dk
Marianne Helms, mail: 
marianne.helms@
aeldresagen-post.dk
Dorthe Thorbech, mail: 
dorthe.thorbech@
aeldresagen-post.dk

Vi håber og glæder os til, at vi 
i ÆldreSagen på Amager snart 
kan komme i gang med alle vores 
aktiviteter, når det igen bliver muligt 
at mødes. Der er ingen tvivl om, at 
isolationen i disse Corona-tider er 
meget svær at overskue. Ensomhed 
opleves endnu stærkere, når man som 
ældre i forvejen ikke ser særligt mange 
mennesker



NR. 109 17AMA’RØSTEN NYHEDER

Der er ingen ambitioner 
for børn og unges 
seksualundervisning i 
København
Som folkeskoleelever i Københavns Kommune har vi haft meget forskellige 
oplevelser af seksualundervisningen alt efter hvilken skole, vi har gået på, 
og hvilke lærere vi har haft. I Ingrids klasse på Nyboder Skole var der ikke 
seksualundervisning, da lærerne ikke mente, at der ikke var tid til det. I Antons 
klasse på Skolen på Islands Brygge brugte den idealistiske samfundsfagslærer 
nogle af sine timer på seksualundervisningen. I Lilys klasse på Europaskolen 
blev der brugt meget tid på grænselege, men der blev ikke sat tid af til andre 
vigtige emner og informationer

AF: INGRID BO RAHBEK, 
EMILIE KIRST, LILY 
REBECCA NØRBÆK 
COBBOLD OG ANTON 
KJÆRGAARD WALKER

ALLE HAR RET 
TIL EN GOD 
SEKSUALUNDERVISNING
I Danmark er niveauet af sek-
sualundervisning på folke-
skolerne meget forskelligt. 
Vi mener ikke, at kvaliteten af 
elevernes seksualundervis-
ning skal afgøres af, hvilken 
skole man går på, eller hvilke 
lærer man har. Vi mener, at 
alle har ret  til god seksual-
undervisning og har derfor 
gjort det til en af ungerådets 
mærkesager at kæmpe for 
bedre seksualundervisning. 

Lige nu er det obligatorisk 
på alle folkeskoler, at elever-
ne skal modtage seksualun-
dervisning. Men der ikke krav 
til, hvor mange timer, der 
skal undervises i faget, eller 
hvilke emner, der skal berø-
res. Derfor er der elever, der 
kun får meget overfladisk 
undervisning - eller i værste 
fald slet ingen undervisning. 

Desuden har lærerne ikke 
obligatorisk undervisning i 
seksualundervisning på læ-
rerseminariet, og det er slet 
ikke et krav at de skal have 
erfaring inde for emnet. Det 
mener vi er forkert, da det 
skal være kvalificerede lære-
re, som videreformidler vig-
tige informationer om seksu-
alundervisning til unge. 

HVEM HAR ANSVARET?
Nogen vil måske mene, at 
ansvaret ligger hos eleverne 
og forældrene selv - men er 
det virkelig op til forældre 
at opsøge og formidle viden 
inden for sundhed, trivsel, 
krop, køn og seksualitet til 
deres børn? Og vil forældre 
overhovedet det? Eller bli-
ver børn og unge bare mere 
uens informeret og efterladt 
til at undervise sig selv? For 
ja, i dag er der adgang til sel-
veste internettet, men børn i 
indskolingen kan nemt kom-
me galt af sted på nettet. 
Desuden er læringsmiljøet 
i skolen tryggere, når det 
kommer til seksualunder-
visning - det er ikke pinligt 

på samme måde som over 
for forældrene, eleverne er 
sammen om at være uvi-
dende og er man heldig, er 
underviseren en ekspert, der 
nemt kan stille nysgerrighe-
den og afklare forvirring og 
misforståelser. Der er også 
en stærk ressource i den rige 
mulighed for debat og dis-
kussion, der er blandt klasse-
kammeraterne, når eleverne 
skal vurdere og danne hold-
ninger selv. 

STØRRE KRAV TIL 
UNDERVISNINGENS 
INDHOLD ØNSKES
Derfor mener vi, at lærerne 
skal være kvalificerede - li-
gesom de skal være det i 
matematik og dansk.Vi me-
ner, at der skal sættes timer 
af til seksualundervisning, så 
vi sikrer at unge får ordentlig 
tid til seksualundervisning 
og at det bliver en regel-
mæssig del af unges skole-
liv. Vi synes også, at der skal 
være større krav til under-
visningens indhold, da sek-
sualundervisning er en bred 
paraply, der dækker over 

mange emner som forskel-
lige seksualiteter, kønsiden-
titet, samtykke og grænser 
mm. Seksualundervisning 
handler nemlig ikke kun om 
kondomer på bananer, men 
det er vigtigt for vores sund-
hed og et emne, som man 
tager med sig videre i livet.

 ❚ Ungeråd KBH blev stiftet 
i 2017

 ❚ Vi består af 35 medlem-
mer i alderen 12-20 år

 ❚ Vi bliver valgt ind af unge 
i Københavns kommune

 ❚ Vi er de unges talerør til 
politikerne på Køben-
havns rådhus

 ❚ Hvert år kan vi anmode 
Borgerrepræsentationen 
om at behandle op til fire 
af vores forslag. 

 ❚ Vi har møder hver anden 
onsdag på rådhuset

 ❚ Der bliver valgt tre tal-
spersoner, de er med til at 
planlægge møderne

 ❚ Vi er ikke partipolitiske
 ❚ Vi tager til forskellige 

events og repræsenterer 
ungdommens synspunkt

UNGERÅD KBH:

      Københavns ungeråd

Danmarks næststørste 
SF-afdeling får 
unge kræfter ind i 
bestyrelsen

AF OLE PEDERSEN
 

SF Amager har rykket 
rundt i bestyrelsen, da 
formanden gennem 6 år 
Kasper Nordborg Kiær 
har valgt at takke af for 
at prioritere sit folketings-
kandidatur. Yderligere har 
tidligere bestyrelsesmed-
lem Mads Dragholt valgt 
at hellige sig ledelsen af 
“Autisme Ungdom”.

Den nye formand bliver 
Ask Juncker Harsløf, der 
har været næstformand 
siden 2016.  Den nye næst-
formand er Mads Balslev, 
som har siddet i bestyrel-
sen de seneste to år og 
læser historie på Køben-
havns Universitet.

Der træder også nye 
kræfter ind i bestyrelsen: 
tidligere formand for SF 
Ungdom på Amager, Oline 
Svendsen, som til dagligt 

læser til lærer, og Joakim 
Lindal, SF Ungdoms po-
litiske sekretær for klima. 
Joakim studerer til daglig 
biologi og bioteknologi på 
Københavns Universitet.

Der er selvfølgelig ikke 
kun udskiftning i bestyrel-
sen. Kim Kristian Jensen, 
der har siddet i bestyrel-
sen de seneste to år, og 
Rasmus Steenberger, som 
er kandidat til kommu-
nalvalget og har siddet i 
bestyrelsen siden 2015, 
fortsætter deres arbejde i 
bestyrelsen. 

SF Amager arbejder 
ud over kommunalvalg-
kampen på at forberede 
den længe ventede gen-
åbning af foreningslivet, 
så Danmarks næststørste 
SF-afdeling snart igen kan 
samle sine næsten 400 
medlemmer til hyggelige 
politiske arrangementer.

SF Amager fik 9. februar ny bestyrelse 
efter en online generalforsamling. 
Bestyrelsens store opgave bliver 
at forberede den forstående 
kommunalvalgkamp

Genvalgt til 
Københavns Ældreråd

AF PEDER BLOM

Københavns Ældreråd har 
høringsret i alle spørgs-
mål, der vedrører kom-
munens mere end 92.000 
borgere over 60 år.

Ældrerådet har 6 udvalg: 
Sundhedsudvalg, Om-
sorgsudvalg, Kultur- og 
Fritidsudvalg, Teknik- og 
Miljøudvalg, Boligudvalg 
og Beskæftigelses-, Inte-
grations- og Socialudvalg.

Jeg har valgt at fortsæt-
te arbejdet i Boligudvalget 
samt i Teknik- og Miljøud-
valget, hvor jeg har siddet 
som formand de sidste 6 
måneder.

Teknik- og Miljøudvalget 
tager sig af den offent-
lige trafik, tilgængelig-
hed i byen og indretning 

af byens rum - bare for at 
nævne nogle få områder. 
Udvalget er ligeledes re-
præsenteret i byens park-
brugerråd, som i Amager 
Øst naturligvis er Amager 
Strandpark.

Boligudvalgets område 
er hovedsageligt pleje-
hjemsbyggeriet og -indret-
ning. Corona-situationen 
har gjort, at man i højere 
grad skal indtænke sikre 
besøgsområder, berørings-
fri installationer og døre og 
så videre. Seniorboliger og 
seniorbofællesskaber er 
også emner, der fylder en 
del i Boligudvalget.

Det bliver hermed min 
anden periode i Ældrerå-
det, og jeg glæder mig til 
at fortsætte arbejdet i de 
to udvalg.

Som tidligere beskrevet i Amar’østen 
stillede jeg op til Københavns Ældreråd 
ved valget i oktober 2020. Med 688 
stemmer sikrede det mig en 13. plads 
ud af de 25 personer, der skulle vælges
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Amager Strands blå 
mangfoldighed
AF LARS VESTERGAARD, 
KANDIDAT TIL BORGER-
REPRÆSENTATIONEN FOR 
DANSK FOLKEPARTI

Biodiversiteten er truet, og 
Danmark forpligtede sig al-
lerede i 2010 med 192 andre 
lande til at stoppe tabet af 
biodiversitet inden 2020. 
Med 20 fælles globale mål 
under FN’s Biodiversitets-
konvention blev retningen 
sat for at stoppe tilbagegan-
gen og genoprette biodiver-
siteten. Og det er IKKE gået 
så godt. Vi er bagud og har 
travlt - også i København, 
og her er Amager Øst vel-
signet med en let tilgænge-
lig strand med let adgang til 
både lavt vand og det større 
hav lige ude ved Øresund.

Når nu København HOL-
DER OP med at udlede uren-
set spildevand - ja, der var 
faktisk hele tre udledninger i 

januar 2021, men du ser det 
blot ikke så let om vinteren. 
Kun vinterbaderne får det 
røde flag at se. Men det bli-
ver hverken mindre ulækkert 
eller mindre forurenende at 
sende urenset spildevand ud 
i Øresund om vinteren. Det 
skal stoppes helt.

Den nye havmiljøorganisa-
tion "Rent Øresund" vil holde 
alle politikere i Københavns 
Kommune og de andre po-
litikere op langs Sjællands 
østkyst til ilden ved at love, 
at de vil stoppe udledning 
af urenset spildevand i Øre-
sund. Samtidig skal der ren-
ses yderligere med kulfiltre 
og anden moderne teknik, 
så vi kan få det rige marine 
liv tilbage i Øresund – og må-
ske endda støren. Det skal vi 
holde politikerne op på.

Ude i Køge Bugt er en 
frivillig organisation kaldet 
"Køge Bugt Stenrev" i færd 

med at lave stenrev ved 
Hundige, både for at dykke 
på dem og for at skabe leve-
steder for fiskeyngel. Frem-
ragende projekt – det skal 
Amager Strand også ha’ 
mere af. Der findes allerede 
en fin dykkerbane med en 
undervandsskulptur – Hav-
heksen. 

Der skal laves en plan for 
langt flere stenrev og åle-
græsbanker ved Amager 
Strand, så herlighedsværdi-
en stiger endnu højere. Når 
vi genskaber disse spæn-
dende biotoper, bindes på 
samme tid store mængder 
CO2. Faktisk binder ålegræs 
fire gange så meget CO2 
som en skov. Sammen med 
både huledannende stenrev 
og fladedannende stenrev 
(stenstørrelser fra 8-30 cm) 
skal silden og marsvin blive 
et jævnligt syn i Øresund på 
din gåtur i Amager Strand-

park. Nu giver det mening 
at kaste en håndstor sten i 
havet.

Københavns Kommune 
skal prioritere arbejdet med 
biodiversitet både på land 
og til havs, og der skal gen-
skabes levesteder for fisk, 
flora og fauna. Der ligger 
mange gode oplevelser i 
vandkanten og lidt længere 
ude. Naturen og levesteder-
ne SKAL være en stærkere 
del af den grønne omstilling. 
Sæt i værk. FN’s Biodiversi-
tetskonvention og Verdens-
målene venter. Amager Øst 
venter også.

Amagerbanens  
lysende grønne fremtid
AF LARS VESTERGAARD, 
KANDIDAT TIL BORGER-
REPRÆSENTATIONEN FOR 
DANSK FOLKEPARTI

Der ligger et stykke historisk 
infrastruktur på Amager af 
en helt enestående karakter. 
København har med Ama-
gerbanen en kulturhistorisk 
perle liggende i form af en 
historiemættet og spæn-
dende togbane, som skal be-
vares for eftertiden.

Jeg ser gerne en fredning 
af den eksisterende del af 
strækningen, inklusive side-
spor og havelodder. Jeg øn-
sker en plan for at genetab-
lere nogle af de nedlagte 
skinnestrækninger, hvor det 
er muligt naturligvis. Der er i 
dag kun 3,5 km tilbage og en 
lille rest på 1½ km af havne-
banen mellem Islands Bryg-
ge og Amagerbro. Der var 
en gang 12 km. Der er faktisk 

en mulighed for en skøn tu-
ristattraktion. Tænk at kunne 
tage sine børn og venner 
med på en lille dræsine-tur 
i Danmarks hovedstad. Det 
eneste sted i Danmark, der 
tilbyder en tur med dræsine. 
Jamen da, en fantastisk op-
levelse at tilbyde for både lo-
kale borgere og turister.

Foreningen Amagerba-
nens Venner driver den re-
sterende del af banen. Og 

de tilliggende kolonihaver/ 
havelodder er også kultur-
historie, så det batter. Og 
tænk engang, der er lavet 
en biodiversitets-rapport 
om livet langs banen. Der 
er al mulig grund til at lave 
en fredning hurtigst muligt. 
DSB har opsagt havelod-
derne langs Uplandsgade, 
men, men, men, Københavns 
Kommune skal gøre ALT for 
at bevare borgernes grønne 
udfoldelsesmuligheder – og 
specielt kolonihaver, som 
København i øvrigt burde 
have flere af. 

Når DSB siger, at de vil 
byudvikle sammen med 
Københavns Kommune, så 
frygter man med god grund 
det værste. Hvis Køben-
havns Kommune ikke alle-
rede har en plan for mange 
nye kolonihaver, så skal der 
laves en plan for koloniha-
ver/havelodder. Hele projek-

tet kunne passende hedde 
’Adgang til jord’. Det burde 
være en menneskerettighed 
at have adgang til at dyrke 
jorden, måske bare ganske 
små lodder ned til 100 m2. 
Der skal ganske enkelt ska-
bes muligheder for borgerne 
til at få en lille kolonihave. Og 
meget gerne en kolonihave 
under glas – et  op til 500 
m2 stort drivhus med haver 
på 10-15 kvadratmeter. Ku’ 
det ikke være stort?

Vi SKAL bevare alle pu-
sterum og grønne pauser for 
Københavns borgere. Og vi 
skal bevare de kulturhisto-
riske spor og minder og ko-
lonihaver i og tæt på byen. 
Bevar/genskab havelod-
derne ved Amagerbanen og 
lav gerne mange flere med 
skæve boliger på. Det kunne 
blandt andet også være en 
kærkommen kommunal ind-
sats for hjemløse.

En ny Sundbyøster  
Plads tager form 
AF MARIANNE MOEGREEN, 
MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG OG 
KANDIDAT TIL BORGER-
REPRÆSENTATIONEN (V) 
OG CECILIA LONNING-
SKOVGAARD, BESKÆFTI-
GELSES- OG INTEGRATI-
ONSBORGMESTER (V)  

Efter flere års tilløb er der nu 
for alvor ved at ske noget på 
Sundbyøster Plads. Som en 
del af det store områdefor-
nyelsesprojekt i Sundby, som 
Københavns Kommune står 
for, kommer der nemlig også 

et løft af Sundbyøster Plads. 
Frem mod sommeren 

2022 skal der anlægges en 
ny plads og sikres bedre 
sammenhæng til forpladsen 
til de 2 
i d r æ t s -
haller og 
a r e a l e t 
ind mod 
S u n d -
byø s te r 
S k o l e s 
å b n e 
s k o l e -
gård. Det 
b l i v e r 

desuden vigtigt, at der ska-
bes en god sammenhæng 
til områdets store, aktive og 
meget populære legeplads. 

Dermed kan vi for alvor 
indfri visionen om Sundby-
øster Plads som et populært 
og velfungerende byrum 
med forudsætninger for et 
rigt byliv.

Der ligger nu et skitsepro-
jekt fra områdefornyelsen, 
der også rummer en ny for-
bygning til Sundbyøster hal 
1. Skitseprojektet tager ud-
gangspunkt i, at der skabes 
bedre sammenhæng mellem 

det ydre liv på pladsen og 
det indre liv i hallen, så der 
i højere grad bliver skabt en 
sammenhæng mellem det 
indre og ydre. Dét er noget, 
vi fra Venstres side bakker 
varmt op om, ligesom vi ved, 
at Amager SK har et stort 
ønske om at kunne åbne 
klubben yderligere mod 
kvarteret. 

Så lad os bogstaveligt talt 
slå de sidste søm i og sikre, 
at vi med projektet kommer 
hele vejen rundt, og dermed 
også får set på en ny forhal 
til Sundbyøster hal 1.

Tid til sikre  
cykelveje på Amager 
AF RASMUS STEEN-
BERGER, KANDIDAT TIL 
KOMMUNALVALGET, SF 
KØBENHAVN. 

En ny cykelaftale er på 
plads i Folketinget. Med 
aftalen kommer 150 mil-
lioner kroner til kommu-
nale cykelstiprojekter. Den 
pulje skal vi selvfølgelig 
bruge af på Amager!

Vi mangler flere sikre 
kryds, nye cykelstier, bed-
re ruter på tværs og bre-
dere cykelstier. 

Cykler er det foretrukne 
transportmiddel for de 
fleste. Og det mest klima-
venlige. Men i takt med at 
byen vokser, skal cykling 
gøres mere attraktivt. 

For at overholde Køben-
havns “2025-klimaplan” skal 
vi eliminere udledningen fra 
motortrafik. Det kræver, at 
langt flere københavnere 
hopper på cyklen. 

I budget 2021 er der 
desværre det laveste ni-
veau af cyklist-investerin-
ger længe. Men nu har vi 
muligheden for at komme 
i gang igen. 

Der er brug for trygge 
alternativer til at snuppe 
bilen. 

En vigtig start er en su-
percykelsti fra Øresund 

Station via Kastrup til 
Dragør. Den rute vil lokke 
flere til at pendle på cykel 
til og fra job, og reducere 
trængslen, luftforurenin-
gen og CO2-udledningen 
på vores skønne ø.  

Andre vigtige projekter 
er for eksempel Sundby-
vestervej, Strandlodsvej, 
Engvej og Elbagade og en 
forbedring af krydset Øre-
sundsvej/Kirkegårdsvej, 
som er super frustrerende 
i dag. 

I SF har vi længe kæm-
pet for bedre cykelfor-
hold. Senest kæmpede vi 
trafiksikring af Backersvej 
hjem. Jeg glæder mig til, 
at arbejdet går i gang til 
årsskiftet. 

Sikre cykelveje er en 
mærkesag for SF. Den nye 
pulje er langtfra nok til at 
løse behovet, så ved infra-
strukturforhandlingerne 
i foråret rejser vi krav om 
flere cykelforbedringer.

En klimavenlig og sikker 
by kræver flere cykelstier.

Synlige ændringer  
i Filips Kirke
 AF JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

Næste gang du besøger 
Filips Kirke, skal du lægge 
mærke til, at kirken har 
ændret sig. Støttepillerne 
ved kirkens sider og bag 
koret er blevet kraftigt ud-
videde. Fra at være til pynt 
har støttepillerne også 
fået en vigtig funktion ved 
at støtte overbygningen i 
kirken. Det er min oplevel-
se, at de forstærkede støt-
tepiller passer godt ind i 
kirkens arkitektur, og rent 
faktisk er med til at give 
den mere karakter.

Baggrunden for æn-
dringen er, at vi i en læn-
gere årrække har haft 
store problemer med rev-
nedannelser i kirken. Det 
kan man ved besøg inde i 
kirken se ved at kikke op 
i loftet med de store rev-
ner. I mange år troede vi, 
at det skyldtes problemer 
med kirkens fundering, 
men det har vist sig ikke at 
være tilfældet. De nyeste 
undersøgelser viste, at 
revnerne skyldtes, at over-
bygningen var for tung, og 
når overbygningen bevæ-
gede sig ved kraftig vind, 
opstod der revner. Det var 
derfor nødvendigt at sikre 
overbygningen yderligere 
ved at sætte egentlige 
støttepiller op.

Det næste skridt er en 
kalkning af den udvendige 
kirke og om et par år en 

indvendig kalkning, når vi 
har set, om de nye støtte-
piller virker efter hensig-
ten.

Vi er også i gang med 
udskiftning af kirkens 
glasvinduer. Det vil ske 
i flere etaper, hvor den 
enkelte rude tages ud, 
så glasset kan skiftes på 
værksted.

Så selvom aktiviteter er 
lukket ned, og gudstjene-
ster og handlinger er me-
get reducerede på grund 
af Coronaen, sker der alli-
gevel en del i Filips.

Jeg håber dog, at vi 
snart kan komme i gang 
igen med vores andre ak-
tiviteter. Vores aftenhøj-
skole planlægger således 
20. maj klokken 19:00 at 
få besøg af Mette Gun-
del, der fortæller om 300 
års fængselshistorie og 17. 
juni klokken 19:00 kom-
mer Jytte Abildstrøm og 
fortæller om sit bosted 
Munksøgård. Vi har også 
forskellige koncerter i stø-
beskeen. Du kan følge vo-
res aktiviteter ved at gå 
ind på vores hjemmeside 
www.filipskirke.dk
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AF MAJKEN ASTRUP

Hollænderne slog sig ned i 
Store Magleby og indtog de 
gårde, der lå omkring lands-
byen. Her skulle de nu bo, 
dyrke grøntsager, fange fisk 
og fugle; gifte sig, få børn 
og en dag lade sig begrave. 
Ingen ved med sikkerhed, 
hvorfor de kom hertil, men 
formentlig var kongen inte-
resseret i at reformere den 
danske bondestand efter 
hollandsk forbillede. Da de-
res grøntsager var formida-
ble, leverede de kvit og frit til 
hoffet mod at få en lang ræk-
ke privilegier. Og de solgte til 
de københavnske borgere. 
Deres varer blev kendte og 
elskede, og de hollandske 
bønder blev velhavende, 
modsat de danske fæste-
bønder. Gennem 500 år på-
virkede hollænderne øen, og 
kun ganske langsomt lod de 
sig integrere. Jubilæet mar-
keres gennem hele 2021 - om 
Covid-19 vil det eller ej.

EN MERE LOYAL 
BONDESTAND
Kong Christian den Anden 
lå i evig konflikt med den 
danske adel og havde brug 
for en stærk og selvstæn-
dig bondestand, der kunne 
bakke ham op, hvis han en 
dag besluttede sig for at 
sætte adelen på plads. For 
at sikre sig at de hollandske 
bønder blev boende, fik de 
en lang række privilegier, 
som de danske fæstebøn-
der kun kunne drømme om. 
Hollænderne havde deres 
eget retssystem, talte hol-
landsk indbyrdes, betalte 
næsten ingen skat og fik lov 
til at fiske, jage og handle i 
langt højere grad end fæste-
bønderne. Det gjorde dem 
hurtigt velhavende og ind-
flydelsesrige. Hollænderne 
fik derfor en ganske særlig 
position i samfundet, også 
mange år efter Christian den 
Anden var blevet jaget ud af 
landet af adelen. 

VERDENS BEDSTE 
GRØNTSAGER
De danske fæstebønder var 
på den ene side frustrerede 
over, at hollænderne havde 
så mange privilegier, og der 
har helt sikkert været kon-
flikter. På den anden side 
var de imponerede over hol-
lændernes grøntsager, og 
mange prøvede at gøre dem 
kunsten efter. Ikke mindst 
når hollænderne solgte de-
res varer på Amagertorv, 
klædt i prægtige dragter, 
som vi i dag kalder Amager-
dragter. Mange af de øvrige 
bønder solgte derfor også 
deres grøntsager iklædt fol-
kedragt, så der efterhånden 
blev et leben af folkedragts-
sælgende bønder på Ama-
gertorv. 

På det tidspunkt var stan-
dardkosten i Danmark ba-
seret på korn og kød, kål 
og kartofler. Derfor var 
tanken om friske grøntsa-
ger besnærende. Men om 
det er forklaringen på, at 
hollænderne blev hentet til 
Danmark, er der en del usik-

kerhed om, da det først bli-
ver nævnt i en bekræftelse 
af privilegierne små 30 år 
senere, altså lang tid efter 
at Christian den Anden og 
Dronning Elisabeth er ude af 
billedet.

“KONGENS AMAGERE”
De hollandske bønder var 
intet mindre end kongelige 
hofleverandører. I kombina-
tion med at de fik lov til at 
beholde deres mange privi-
legier i århundreder, gav det 
dem en uhørt fordel i forhold 
til de almindelige fæste-
bønder. De kunne fastholde 
deres særpræg, traditioner, 
sprog og kultur op igennem 
historien, fordi identiteten 
var stærk og selvtilliden stor, 
og fordi de var langt mere 
velhavende end deres kon-
kurrenter. Og så kaldte de 
sig for “kongens amagere.” 
De broderede kongekroner 
på sengetøjet, holdt traditio-
ner som fastelavnsridning i 
hævd og accepterede i man-
ge år ikke ægteskaber uden 
for ’kolonien’.

Oprindeligt fik hollæn-
derne tilbudt hele Amager, 
men af uvisse årsager end-
te de med kun at få Store 
Magleby. Alligevel ser man 
deres aftryk overalt på øen. 
Gadenavnene er ét af de ty-
deligste steder: Backersvej, 
Jansvej og Hollændervæn-
get, men også gadenavnene 
i Eberts Villaby refererer 
til hollændernes ankomst: 
Christian II’s Allé, Dronning 
Elisabeths Allé og Dyvekes 
Allé. 

Amager var noget helt 
særligt, og indbyggerne 
holdt sammen; en følelse, 
der stadig præger mange af 
dem, der er født og opvok-
set på øen, og som en del 
tilflyttere også mærker i dag. 

500-års jubilæet fejres på 
Museum Amager med udgi-
velsen af en bog, en udstil-
ling og undervisningsforløb 
for de ældste skoleklasser. 
Historien om hollænder-
nes ankomst kan du høre i 
podcast-serien “Stemmer 
fra Ama’r”, afsnit to: “Tilflyt-
terne”.

Det hollandske aftryk
For præcis 500 år siden kom en gruppe hollandske bønder til Amager. De 
skulle sandsynligvis medvirke i en reform af samfundet og bakke op om 
den bondevenlige konge, Christian den Anden. I stedet kom de til at dyrke 
grøntsager både til hoffet og til hovedstaden. Oprindelig fik de hele Amager 
til deres rådighed, men endte med kun at bebo Store Magleby. Alligevel har 
hollænderne sat deres tydelige spor på øen. Jubilæet fejres henover året - i 
skyggen af Covid-19

Nyt fra Planteklubben 
på Amager

AF PERNILLE 
SCHALDEMOSE

Takket være økonomisk 
støtte fra Amager Øst Lo-
kaludvalg kan vores idé 
med frøposer i samarbej-
de med Bibliotekshuset 
allerede realiseres om et 
par måneder. Indtil da går 
vi i gang med pakning af 
blomsterfrø, der fremmer 
biodiversiteten i altan- og 
plantekasser, i haver og 
andre brugbare steder.

Allerede nu kan vi af-
sløre, at ’Kom godt igang-
posen’ vil indeholde frø til 
vilde danske planter, kål, 
tomater, små spirebak-
ker og lidt jord. Og de vil 
blive udleveret med in-
troduktion på udendørs 
og udvalgte steder, for 
eksempel Bibliotekshu-
set, Trafiklegepladsen og 
Sundbyøster Plads. 

PLANTEBYTTE- 
MARKED
Vi håber også, at vi kan 
holde vores årlige Plan-
tebyttemarked ved Bib-
liotekshuset udendørs den 
8. maj. Genbrugstanken 
og bæredygtighed driver 
denne dag. Alle kommer 
med en eller flere planter 
og bytter til det, man lige 
står og mangler. Der bliver 
også mulighed for byt-
ning af frø, stiklinger med 
mere. Hold øje på Plante-
klubbens Facebook-side 
eller på Bibliotekshusets 
hjemmeside, hvor vi an-
noncerer tidspunkter for 
udlevering af frø og arran-
gementer.

https://www.
facebook.com/
planteklubbenamager
https://kvarterhuset.
kk.dk/institution/
bibliotekshuset-rodosvej

Det kribler i Planteklubben for 
at komme i gang i med at lave 
spændende arrangementer på 
Amager. I første omgang skal det 
handle om, hvordan vi kan bidrage til 
at fremme biodiversiteten på Amager. 
Vi sætter gang i den grønne vækst 
med frøposer

Oplev Prøvestenen Syd
Kom og oplev et 
nyt naturområde 
på Amager

AF DORTE GRASTRUP-
HANSEN, MILJØPUNKT 
AMAGER

Som en forsøgsordning er 
den rekreative del af Prøve-
stenen Syd åbnet - indtil vi-

dere til medio 2021. Forenin-
gen ’Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening’ samarbejder 
med Amager Øst Lokalud-
valg for, at forsøget gøres 
permanent. 

I forsøgsperioden sæt-
ter miljøpunktet fokus på 
områdets kvaliteter. Vi vil 
gerne opfordre til ’sporløs 
færden’, og at du indsam-
ler affald, når du går rundt. 
I samarbejde med kam-
pagnen “Ren Kærlighed til 
Amager” arrangerer vi en 
affaldsindsamling på Prø-
vestenen Syd søndag den 

18. april kl. 10-13. Det er 
en del af Danmarks Natur-
frednings landsdækkende 
affaldsindsamling, under 
overskriften “Amager Tager 
Skraldet”.

https://www.
affaldsindsamlingen.dk/
find-indsamling/19530-
amager-tager-skraldet/

Derudover arrangerer vi 
en guidet tur i forsommeren. 
Følg med i vores nyhedsbrev 
og på Facebook for nærme-
re oplysninger. Vi afventer 
nye udmeldinger om for-
samlingsforbuddet.

      Fotograf: Dorte Grastrup-
Hansen, Miljøpunkt Amager

Stigende mistrivsel i 
Amager Øst

AF OLE MELDGAARD, 
REDAKTIONEN

De oplyste om stigende 
mistrivsel i Amager Øst fra 
2010 til 2017. 19 % af bor-
gerne i bydelen vurderer, 
at de har et dårligt mentalt 
helbred ,og dermed har 
Amager Øst den største 
stigning i Hovedstadsre-
gionen i personer med 
selvvurderet dårligt men-
talt helbred. 5 % vurderer 
at de har en dårlig eller 
meget dårlig livskvalitet, 
og 29 % har et højt stres-
sniveau. 21 % har svage 
sociale relationer i form af 
sjælden kontakt med fa-

milie og venner. 10 % føler 
sig ensomme, og 15 % har 
været generet af søvnbe-
svær inden for de seneste 
14 dage. 16 % får ikke så 
meget søvn, at de føler sig 
udhvilede. 5-10 % af bør-
nene lider af angst.

Center for Mental Sund-
hed har en række tilbud 
til mennesker med dårligt 
mentalt helbred. Man kan 
henvises til centret gennem 
egen læge. Sygemeldte kan 
henvises gennem jobcen-
tret, og ældre kan henven-
de sig via en forebyggelses-
konsulent. Tilbuddene er 
forebyggende og gratis, 
når man er henvist.

Lokaludvalgets social- og sundheds-
gruppe arbejder på en bydelsplan for det 
sociale og sundhedsmæssige område 
i Amager Øst. Gruppen har haft besøg 
af centerchef Sten Kruse-Blinkenberg 
og chefkonsulent Louise Moustgaard 
Frandsen fra Center for Mental Sundhed, 
som har en afdeling på Amager
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AF IBEN LINDEMARK OG 
RASMUS STEENBERGER, 
FORENINGEN 
CYKELLEGEPLADSENS 
VENNER

Som julegave til lokalom-
rådet søgte foreningen 
Cykellegepladsens Venner 
om penge hos kvikpuljen 
i Amager Øst Lokaludvalg 
til et borde-bænke-sæt, for 
at skabe et hyggeligt mø-
dested foran Cykelbiblio-
teket. 

Pengene blev givet lige før 
nytår, og sættet blev hurtigt 
bestilt. På en solbeskinnet dag 
i januar skruede foreningens 
bestyrelse og børnemedhjæl-
pere sættet sammen, og det 
har allerede været  flittig i 
brug på dets nye plads foran 
Cykelbiblioteket. 

Det er en lille forbedring 
med stor effekt, som vi ger-
ne vil takke lokaludvalget 
for. 

KOM MED DINE 
LØBEHJUL OG CYKLER 
TIL CYKELBIBLIOTEKET 
Foreningens primære formål 
er at drive det ubemandede 
cykelbibliotek fra den gule 
container på pladsen. Ind-
tægterne fra medlemmerne 
går til at holde cykler og lø-
behjul i biblioteket ved lige, 
samt købe reservedele og 
andre fornødenheder. 

Særligt her i Corona-tiden 
har der været stort slid på 
vognparken, samtidig med 
at vores faste reparatør har 
fået nyt arbejde. Vi er derfor 
i gang med at få en ny aftale 
om fast servicering fra en lo-
kal cykelsmed.

Vi har desværre også ople-
vet en del køretøjer, der går 
i stykker, blandt andet som 
følge af for voldsom brug fra 
større børn. 

Derfor efterspørger vi nu 
igen donationer af aflagte 
løbehjul og børnecykler til 
biblioteket, så vi kan fylde 
hullerne ud og have et bred 
tilbud for alle. Særligt er der 
forsvundet en del løbehjul 
gennem det seneste år, så 
dem er der god brug for. 

Kontakt foreningen på 
info@cykellegeplad-
sen.dk og fortæl, hvad 
du har til overs, så kan 
vi aftale nærmere. 

KULTUR

Amager 
Børnemusikfestival gik 
online i vinterferien

Amager Børnemusikfestival 
online i tal:
 ❚ Samlet antal sete minut-

ter fra mandag til søndag 
i uge 7: 

 ❚ 42.546 minutter (for 9 
koncerter og 5 krea-
videoer) 

 ❚ Samlet antal live-vis-
ninger af koncerter: 

 ❚ 447 på Facebook, 350 på 
Youtube. Vi ved dog ikke, 
hvor mange der har set 
med fra hver enkelt visn-
ing hjemme i stuerne. 

FAKTA

Når Amagers børn ikke kan besøge kulturstederne, må kulturen bringes hjem 
til børnene. Det var mottoet for årets Amager Børnemusikfestival (ABMF), 
der i stedet for at annoncere endnu en Corona-aflysning, valgte at livestreame 
9 koncerter direkte fra Børnekulturhus Ama’r på Facebook i vinterferien. 
Næsten 800 krea-poser med kunstmaterialer blev også pakket og delt ud til 
hjemmekrea-trængende børnefamilier i løbet af uge 7

AF MIA LOUISE 
KRISTENSEN, KULTUR S

Amager Børnemusikfestival 
har siden 2013 været et fast 
og festligt indslag på Ama-
gers biblioteker, kulturhuse 
og spillesteder i vinterferien. 
Festivalen har alle årene in-
viteret børnene ind til både 
poppede, jazzede, ekspe-
rimenterende og rockede 
koncertoplevelser og work-
shops, og et fuldspækket 
koncertprogram var også 
lagt i støbeskeen for vinter-
ferien i 2021.

FESTIVALEN FLYTTET 
OVER PÅ FACEBOOK
Men som med så meget an-
det for tiden, spændte Co-
ronaen ben for, at festivalen 
kunne afvikles som planlagt. 
I stedet for at aflyse valgte 
arrangørgruppen, der består 
af Bibliotekshuset, Kvarter-
huset, Teater ZeBU, Kultur-
huset Islands Brygge, Bør-
nekulturhus Ama'r, Solvang 
Bibliotek, og Ørestad Biblio-
tek at flytte festivaluniverset 
over på Facebook.

”Vi har haft mange som-
merfugle i maven. Det er jo 
første gang vi livestreamer 
en koncert, for ikke at tale 
om en hel festival! Men det 
har været en fed oplevelse 
og fantastisk at se hvor man-
ge, der har interageret digi-
talt til koncerterne med hjer-
ter, likes og kommentarer,” 

fortæller Anne Bøgh, der er 
børnekultur-formidler hos 
Børnekulturhus Ama’r. 

SPILLEGLÆDEN 
SPRUDLEDE UD AF 
KUNSTNERNE
Festivalen har alle hverdage 
i vinterferien livestreamet en 
koncert kl. 10 og kl. 13 direkte 
fra Børnekulturhus Ama’rs 
multisal. Produktionsselska-
bet Vertigo stod bag kame-
raerne og livestreamingen, 
der med enkelte undtagel-
ser, fungerede upåklageligt. 

”Musikerne har været så 
gode. Man kunne virkelig 
mærke, hvordan den opho-
bede spilleglæde sprudlede 
ud af kunstnerne, og jeg hå-
ber, at det også kunne mær-
kes gennem skærmen hjem-
me i stuerne,” fortæller Anne 
Bøgh. 

I løbet af ugen har festi-
valen blandt andet budt på 
hiphop-fest med duoen Hip-
SomHap, rasleægshygge for 
de mindste med Sille og Pal-
le, reggae-løjer med Trolle 
og Tormod og dansevenlig 

jazz i børnehøjde med Ma-
lene Kjærgård.

Festivalens sidste dag bød 
på koncert med den unge 
rapper Karla på 11 år fra Ama-
ger, der har været flittig bru-
ger af Børnekulturhus Ama’r. 
Koncerten til ABMF var hen-
des allerførste livestream-
koncert, der også blev vist 
på hendes Youtube-kanal, 
hvor mere en 350 kiggede 
med. ”Det var rigtig fedt at 
spille online, men også lidt 
underligt, fordi der ikke var 
nogen mennesker, så man fik 
ikke nogen respons fra pub-
likum,” fortæller Karla.

KUNST OG KONCERT
I løbet af ugen har der også 
været skruet op for hjemme-
kreativiteten til ABMF. 800 
krea-poser med kunstma-
terialer blev pakket og delt 
ud uden for kulturhusene og 
bibliotekerne. Billedkunstner 
Maria Lau Krogh, der nor-
malt afholder kunstværkste-
der i Børnekulturhus Ama’r, 
har produceret 5 videogui-
des til, hvordan man laver 

for eksempel en Boogie-
fant og en trylle-LP. Kreavi-
deoerne bliver liggende på 
ABMF og Børnekulturhusets 
Facebook-sider, så man kan 
stadig nå at klippe og klistre 
med. 

Amager Børnemusikfestival 
er støttet af Amager Vest 
og Amager Øst Lokalud-
valg, A.P. Møller Fonden 
og Statens Kunstfond.

      Den unge rapper Karla på 11 savnede respons fra et publikum.

Kunsten lever i 
Amager Centret

AF TINA SCHÜTZ 
BONNICHSEN

KUNST PÅ 
PANDEMIENS 
PRÆMISSER 
Indkøb og shopping op-
fattes sjældent som en an-
ledning til at se på kunst. 
Men handler du i Amager 
Centret, kan du i 2021 få 
en kulturindsprøjtning på 
dine daglige indkøbsture. 
Det sker gennem initiativet 
’FABRIKKEN afd. AC’, hvor 
skiftende kunstnere udstil-
ler på uudnyttede arealer 
i Amager Centret. Et pro-
jekt, der gør kunstople-
velsen mulig på trods af 
Covid-19’s uforudsigelige 
indvirkning på vores dag-
ligdag. 

Mens kunsten har været 
låst af hos byens nedluk-
kede museer og gallerier, 
har besøgende i Amager 
Centret kunne opleve Hen-
rik Plenge Jakobsens værk 
ved indgangen til Metro-
arkaden. Værket har fra 
september 2020 tiltrukket 
de besøgendes opmærk-
somhed med sin roterende 
skive i stribede gule og blå 
nuancer. 

HVERDAGEN SOM 
UDSTILLINGSRUM
Ideen med ’FABRIKKEN 
Afd. AC’ er at bringe kun-
sten ud til folket midt i 

deres hverdag. Allerede i 
marts finder et nyt værk 
vej til Amager Centrets 
kroge. Billedkunstner Sø-
ren Hüttel bærer stafet-
ten videre for ’FABRIK-
KEN Afd. AC’ over foråret, 
hvorefter flere kunstnere 
følger i løbet af 2021. Og 
det er ambitionen, at ”FA-
BRIKKEN Afd. AC” skal 
byde på mere end udstil-
lede værker, når pandemi-
en er på retur. Her venter 
kunst-workshops og andre 
events for besøgende i alle 
aldre - som afbræk til ind-
købsturen.

“FABRIKKEN Afd. AC” 
er initieret af FABRIKKEN 
for Kunst og Design i sam-
arbejde med Amager Cen-
tret. Projektet er støttet af 
Amager Centret, 15. Juni 
Fonden, Statens Kunst-
fond, Amager Øst Lokal-
udvalg og Det Obelske Fa-
miliefond.

Læs mere om ’FABRIK-
KEN Afd. AC’ på FABRIK-
KEN for Kunst og Designs 
hjemmeside: www.ffkd.
dk, hvor programmet 
løbende opdateres.

Mens gallerier, museer og butiksliv 
ligger øde under nedlukningen, er 
kunsten rykket ind i Amager Centrets 
stille gange. Udstillingsplatformen 
’FABRIKKEN afd. AC’ bringer kunst 
ud til folket i hele 2021. Det sker i et 
samarbejde mellem Amager Centret 
og FABRIKKEN for Kunst og Design

     Under nedlukningen har besøgende i Amager Centret kunne 
opleve Henrik Plenge Jakobsens værk ”Ultramarint og gult 
rotorrelief” ved Metro-arkaden. 
 Foto: FABRIKKEN for Kunst og Design

Nyt inventar på Cykellegepladsen 
Med hjælp fra 

Amager Øst 
Lokaludvalg har 

Cykellegepladsens 
Venner opstillet 

et nyt borde-
bænke-sæt foran 

Cykelbiblioteket 
på Formosavej 
4. Foreningen 

efterspørger også 
donationer af 

aflagte løbehjul 
og børnecykler til 

biblioteket
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Oplev kunsten indefra på 
FABRIKKEN for Kunst og 
Design
Den 29. maj kan du komme bagom kunstkulissen, når FABRIKKEN for Kunst 
og Design holder åbent hus. Her inviterer stedets mere end 60 kunstnere og 
designere indenfor i deres personlige atelierer og indgår i fællesskab i en stor 
udstilling til lejligheden

AF TINA SCHÜTZ 
BONNICHSEN

EN TUR I 
KUNSTMASKINEN
Hvis der er noget, som Co-
vid-19 har gjort klart, så er 
det, at vi ikke kan undvære 
kunst og kultur. Et af de ste-
der, hvor kunst bliver til, er 
FABRIKKEN for Kunst og 
Design på Amager. Den 29. 
maj kan du få et unikt ind-
blik i kunstproduktion og 
livet som kunstner, når FA-
BRIKKEN for Kunst og De-
sign inviterer til åbent hus. 
På dagen åbner mere end 
60 kunstnere og designere 
for deres personlige ate-
lierer på FABRIKKEN. Her 
kan du møde kunstnerne én 
til én og høre om livet som 
kunstner – også under en 
pandemi. Og  så byder ate-
liererne på indblik i uslebne 
skatte og oplevelser, som al-
drig når landets museer og 
gallerier. 

FAVORITTER 
SAMLET I STOR 
FÆLLESUDSTILLING
Hovedattraktionen til åbent 
hus er en stor fællesud-
stilling, hvor kunstnere og 
designere fra FABRIKKEN 
udstiller side om side. Vær-
kernes eneste fællestræk er, 
at de er personligt udvalgt 
af kunstnerne selv. Publikum 
kan derfor forvente en alsi-
dig udstilling, som viser et 
tværsnit af hele kunstpalet-

ten, som bliver til inden for 
stedets fire vægge. Udstil-
lingen er desuden åben i den 
efterfølgende uge og kan 
besøges til og med 5. juni, og 
hvor der holdes omvisninger 
for skolebørn blandt andre. 

Åbent hus byder desuden 
på en række artist-talks, 
hvor udvalgte kunstnere 
og designere giver indblik i 
udvalgte processer og pro-
jekter, og kunst-workshops, 
hvor børn kan udfolde sig 

kreativt. Følg med på FA-
BRIKKENs hjemmeside 
www.ffkd.dk, hvor program 
og forhold med hensyn til 
Covid-19 offentliggøres lø-
bende. 

FABRIKKEN for Kunst 
og Design er støttet af 
Københavns Kommune og 
Det Obelske Familiefond.

 ❚ Åbent Hus afholdes 29. 
maj 2021, og udstillingen 
er åben 29. maj til 5. juni 
2021.

 ❚ Adresse: FABRIKKEN 
for Kunst og Design, 
Sundholmsvej 46, 2300 
København S

 ❚ Gratis adgang.
 ❚ Arrangementet afholdes 

i overensstemmelse med 
de gældende retning-
slinjer.

 ❚ FABRIKKEN for Kunst 
og Design er Danmarks 
største atelier-fællesskab, 
hvorfra over 60 kunst-
nere og designere dagligt 
skaber kunst til ind- og 
udland. FABRIKKEN tilby-
der attraktive faciliteter 
for kunstproduktion i 
hovedstaden og arbejder 
for at styrke vilkår for 
kunstproduktion, facili-
terer tre residency-pro-
grammer og er afsender 
på den internationale 
kunstbiennale “Alt_Cph”. 
FABRIKKEN er aktuel 
med udstillingsplatformen 
’FABRIKKEN afd. AC’ der 
i udstiller samtidskunst i 
Amager Centret.

FAKTA

      53 kunstnere og designere fra FABRIKKEN for Kunst og Design i 
udstillingen ’Skitser og værker’, ved åbent hus 2019. Til åbent hus 29. 
maj 2021 gentages succesen i en ny fællesudstilling med værker ,som 
er produceret på stedet.  Foto: FABRIKKEN for Kunst og Design

Opdag eller genopdag 
dit bekendtskab med 
nogle af vores mest 
elskede klassikere

AF: SUSANNE BEK

Tirsdag 27. april kl. 16.30
Comedievognens børne-
teater lægger en ny di-
mension til Egon Mathie-
sens elskede fortælling 
om “Mis med de blå øjne”. 
En dejlig og enkel historie 
om at overvinde drilleri og 
det at blive holdt uden for 
fællesskabet ved at være 
nysgerrig og videbegær-
lig og omfavne livet.
Fra 5 år. 
Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3. 

Onsdag 12. maj kl. 19
Astrid Lindgren: børne-
nes stemme til alle tider 
med alt fra seje Pippi’er 
til skrøbelige Løvehjerter. 
Hvem var hun egent-
lig? Tag med Liselotte 
Wiemer, sognepræst 
og litteraturanmelder, 
tilbage til barndommen 
i Vimmerby, ungdom og 
voksenliv og bliv klogere 
på mennesket Astrid Lind-
gren. Et liv, lyst og lyk-
keligt, men også præget 
af mørke og melankoli.
Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3.

Torsdag 20. maj kl. 17
Byvandring med oplæs-
ning ved Paul Hartvigson.
Gå med en tur rundt 
på Amager i fantasien 
og erindringen, fra H.C. 
Andersens fabulerende 
“Fodreise til Amagers 
Østpynt” til nutidens fa-
miliekrøniker: fra “Italiens-
vej” over “Højsangen fra 
Palermovej” til Rifbjergs 
“Amagerdigte”, Nielsens 
“Fodboldenglen” og 
Papes “Planen”. Vi kigger 
også nærmere på øens 
forskelligartede arkitektur 
og mange boligområder.
Mødested: Metro 
Amager Strand.
Endestation: Sund-
by Idrætspark. 

Onsdag 2. juni kl. 19
Gå i operaen med 
H.C Andersen.
H.C. Andersen drømte 
som teenager og kor-
sanger i Det kongelige 

Teaters kor om en stor 
sangerkarriere. Det rakte 
talentet ikke til. Men hans 
kærlighed til operaens 
verden var livsvarig. 
Operaeksperten Henrik 
Engelbrecht guider os 
levende og underhol-
dende via Andersens 
dagbøger, rejsebreve og 
operatekster tilbage til 
datidens operaverden i 
Danmark og Europa. 
Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3

En hverdag i juni:
“Det er ganske vist!”
Familieforestilling med 
Randers Teater.
Tag et barn eller flere ved 
hånden og nyn, fløjt eller 
syng med, når Randers 
Teater gennem Andersens 
eventyr “Det er ganske 
vist”, “Den grimme ælling” 
og andre fortæller histori-
en om lille Hans Christians 
opvækst fra skomagersøn 
til feteret forfatter i denne 
musikalske forestilling. 
Fra 5 år.

To foredrag i marts er 
udskudt grundet Corona-
situationen. Dem kan du 
opleve i september:

Torsdag 16. sep-
tember kl. 19
Fjodor Dostojevskij - en 
enestående forfatter og 
hans klassiske værker
Ved Birgitte Hesselaa
Bibliotekshuset, 
Rodosvej 4.

Onsdag 29. sep-
tember kl. 19
Litteratur der smit-
ter - om epidemiernes 
litterære klassikere
Ved Erik Skyum-Nielsen
Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3.

Du kan finde flere in-
formationer og links til 
billetter på Facebook/
kvarterhusetamager-
bro og biblioteker-
nes hjemmesider.
Vi takker Amager Øst 
Lokaludvalg for støtte 
til Klassikerklubbens 
arrangementer. 

Klassikerklubben på Amager, med 
basis i den frivillige forening Amar:litt, 
Kvarterhuset og Bibliotekshuset på 
Rodosvej, åbner forårssæsonen med 
oplevelser for både børn og voksne

Mens vi venter…
Det er ikke så nemt at skabe indholdsrige kulturtilbud i en Corona-tid. Men det 
giver til gengæld plads til nogle af de ting, som det kan være svært at nå i en 
travl hverdag. Så som at rydde op, flytte rundt og pusle med nye projekter

AF ROSA SOFIE HALL, 
KVARTERHUSETS 
KULTURMEDARBEJDER

I Kvarterhuset har vi længe 
ønsket at få vores skønne 
værksted lidt mere frem i 
lyset. Det er nu lykkedes 
at flytte rundt på et par lo-
kaler, så vores værksted, 
Det kreative Maker Space, 
er flyttet til 1. sal, hvor det, 
kombineret med en flot 
glasvæg, er kommet meget 
tættere på husets kerne af 
aktiviteter.

Med støtte fra Amager Øst 
Lokaludvalg har værkstedet 
fået nyt inventar, og der er 
også kommet flere symaski-
ner, redskaber og materialer.

Vi glæder os rigtig meget 
til, at vi igen kan åbne for alle 
vores faste tilbud: sy-værk-

sted, elektronik, tegning, 
upcycling, strik og krea. Der 
er også plads til dig og dine 
ideer. 

PROJEKTER OG IDEER
Vi har masser af god kul-
tur til gode. Blandt andet 
Corona-aflyste koncerter og 
workshops. Hvis du har en 
god idé til et kulturprojekt, 
arrangement eller lignende, 
så er du meget velkommen 
til at dele det med os. Vi vil 
altid gerne understøtte og 
vejlede dine initiativer. Du er 
altid velkommen til at sende 
en mail til Kvarterhusets kul-
turmedarbejder: rosa.sofie.
hall@kk.dk

KULTUR ONLINE
Vi planlægger online kultu-
raktiviteter med blandt an-

det skrive- og plakat-work-
shop og upcycling af slidt 
tøj. 

Følg med på Facebook/
kvarterhusetamagerbro og 
www.kvarterhuset.kk.dk 

Nyt inventar på Cykellegepladsen 
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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

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

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

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

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 23 31 43 32
Mail:  

amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk

KALENDER

 

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

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

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

  (Se også oversigt inde i bladet)

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

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

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu
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ZeBU byder velkommen til 
fire år mere som børne- og 
ungdomsteater på Amager
Et nyt år er i gang og på trods af nedlukninger og aflysninger, er der travlt 
på børne- og ungdomsteatret ZeBU på Øresundsvej. 2021 begyndte med en 
fornyet fire-årig aftale som lille storbyteater, et ledelsesskift fra duo til solo 
og lancering af ny hjemmeside, der giver publikum en fin rejse ind i teatrets 
forestillinger og aktiviteter

AF: MARIA AHRENSBERG

ZeBU har siden 2010 skabt 
magiske, underholdende og 
relevante forestillinger for 
børn, unge og deres voks-
ne i hjertet af Amager – og 
teatret tager nu fire år mere 
som lille storbyteater. Der er 
lagt i støbeskeen til et væld 
af store oplevelser med 
forestillinger, gæstespil, fe-
stivaler og skoleorienterede 
forløb. Byens børnefamilier 
kan se frem til et bredt pro-
gram af oplevelser, eksem-
pelvis Springfestival 2021, 
der samler det bedste teater 
fra ind- og udland i slutnin-
gen af maj.

ZEBUS LEDELSE GÅR 
FRA DUO TIL SOLO
2021 er også markeringen 
af et ledelsesskift efter 11 år 
med to erfarne teaterledere 
ved roret. Jørgen Carlslund 
og Marc van der Velden har 
siden 2010 stået i fælles 
front for et af landets føre-
nde børne- og ungdoms-
teatre. Efter eget ønske har 
Marc van der Velden valgt 
at gå freelance for at kunne 
fokusere mere på kunstneri-
ske opgaver som instruktør, 
dramaturg og dramatiker, 
hvorfor teaterleder Jørgen 
Carlslund fra starten af 2021 
har overtaget den fulde le-
delse. Marc van der Velden 
fortsætter som kunstnerisk 
leder for Springfestival 2021, 
og en markering af hans af-
slutning bliver fejret til som-
mer. 

”Vi bygger videre på det 
gode fundament, Marc har 
været med til at lægge og 
har allerede et spændende 
projekt i gang sammen med 
to lokale børnehaver og et 
nordisk samarbejde på vej, 
og selvfølgelig flere nye tea-
terforestillinger for Amagers 
børn, unge og børnefamilier, 
både i vores teatersal, på 
Musiktorvet og ude på byde-

lens skoler", fortæller teater-
leder Jørgen Carlslund. 

DIGITALT TÆPPEFALD, 
PREMIERE OG FESTIVAL-
VIBES
ZeBU har det seneste år 
brygget på en ny hjem-
meside, der blev lanceret i 
slutningen af februar. Dette 
kommer sig af en ny forstær-
ket profil i forbindelse med 
renoveringen af teatrets 
foyer og sal i 2018 samt et 
ønske om en mere moderne 

visuel identitet og kommu-
nikation med teatrets pub-
likum. Hjemmesiden giver 
publikum et elegant indblik 
i teatrets forestillinger og ak-
tiviteter. Heriblandt ZeBUs 
nye familieforestilling “Mig 
og rosin”, der får premiere 
i marts 2021. Forestillingen 
handler om store følelser 
for de mindste udspillet i et 
drømmende univers af sang, 
skuespil og sanselige møder 
med børnene. Har man også 
lidt større børn, varmer ZeBU 

op til Springfestival 2021, der 
præsenterer forestillinger fra 
både ind- og udland og et 
helt særligt jubilæum, når de 
velkendte store styltegiraffer 
fra Spanien i år kan fejre de-
res 20-års jubilæum.

ZeBU står klar til at åbne 
dørene til en verden 
af teater og oplevelser 
for børn, unge og deres 
voksne, når det igen er til-
ladt at opleve byens store 
menu af kulturtilbud. 

Snart flyder jazzen 
igen på Amager 

AF GUSTAF GIMM

Til dig, der kan lide jazz, 
er der er lille perle af en 
jazzklub, som har til huse 
i Kvarterhuset på Jem-
telandsgade – samme 
bygning som bibliotek og 
Borgerservice. På første 
sal finder du en koncertsal 
med wauw-faktor tegnet 
af Dorte Mandrup, opført 
i træ og glas som tilbyg-
ning. Her arrangerer en 
række jazz-entusiaster 
koncerter af høj kvalitet 
i en ofte udsolgt sal. Ser 
man bort fra tidens Co-
rona-reduktion, kan der 
være 80 publikummer i 
salen. De fleste koncerter 
bringer det lyttende pub-
likum nutidig, dansk jazz 
på højt niveau. 

ET UKENDT BAND ER 
EN VEN DU IKKE HAR 
MØDT ENDNU
En ny bookergruppe er 
trådt sammen bestående 
af Kjeld Lauritsen (jazz-
musiker), Niels Christian 
Cederberg (P8 Jazz-ra-
diovært) og Gustaf Gimm 
(jazzlytter). Målet er fort-
sat at sammensætte et 
program, der både er af 

høj kvalitet og har bred 
appel. ”Vi arbejder for et 
tilbagevendende publi-
kum, der kommer til de 
koncerter, hvis musikere 
de kender. Men de kommer 
også for at lytte til det, de 
ikke kender, ud fra en til-
lid til Amagerbro Jazz som 
afsender og ud fra devisen 
om, at et ukendt band er 
en ven, du ikke har mødt 
endnu”, forklarer Gustaf 
Gimm. 

Hvis jazzmusik er noget 
for dig, så kan du både 
besøge Amagerbro Jazz 
som helt almindelig pub-
likummer, og du kan blive 
medlem og endda få rabat 
på billetten, der i forvejen 
har et beskedent prisni-
veau (som oftest 100 kr.) 
og i tilgift blive en del af 
et jazz-fællesskab. Og har 
du mod på frivilligt arbej-
de – og endnu mere jazz-
fællesskab – kan du være 
med til at afvikle koncerter 
eller varetage mindre ad-
ministrative opgaver. Kon-
takt ved fremmøde eller 
nedenfor. 

Se mere på amagerbro-
jazz.dk eller på Facebook 
(Amagerbro Jazz)

Som de fleste andre kulturarrangører 
har også Amagerbro Jazz ligget i 
dvale under nedlukningen, men med 
foråret i horisonten lysner det, en ny 
bookergruppe er ved at lægge et 
skarpt program og forhåbentlig flyder 
jazzen snart varmt igen

     Snorre Kirk skulle have spillet med den amerikanske 
tenorsaxofonist Stephen Riley i Amagerbro Jazz 12. marts, men 
koncerten er grundet Corona-nedlukning udsat til 26. november.   
 Fotograf: Søren Rønholt 

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

Det har været en lang vinter, 
men nu kan vi begynde at 
fornemme foråret. Vi lever 
stadig med restriktioner i 
lyset af pandemien, og det 
betyder, at kirkerne holder 
åbent, men at søndagens 
højmesse kun kan vare 30 
minutter, samt at alle de an-

dre aktiviteter, vi gerne vil 
afholde, desværre fortsat er 
aflyst eller udsat. 

Vi må undvære nadveren, 
og ingen ved rigtig, hvor-
dan det vil være muligt af 
fejre påsken i år. Konfirma-
tionerne er rykket til efter 
sommerferien, og det kan 
bestemt være svært at være 
optimist midt i sådan en re-
delighed.   

Til gengæld er det, som 
om vi alle har fået fornyet 

sans for opstandelseshå-
bet, som vi alle på en eller 
anden måde føler på vores 
egen krop. Det fællesskab 
man kan opleve i kirken, 
er på en måde flyttet ud i 
byen – helt ind i hjemmene 
- fordi vi vel alle håber på 
hele samfundets ”opstan-
delse”, hvor vi igen kan få 
lov at være sammen med 
hinanden uden at skulle 
være bekymrede for liv og 
helbred. 

Som et supplement til 
søndagens gudstjeneste, in-
viterer vi til morgenandagt 
en gang imellem. Kirken er 
også et sted til at meditere 
en tidlig formiddag! Der er 
også meditative aftenguds-
tjenester. 

Hvis alting havde været 
”normalt”, havde vi kun-
net afholde Skærtorsdags-
gudstjeneste 1. april med 
efterfølgende middag. Al-
ting taget i betragtning 

bliver der jo nærmest tale 
om en aprilsnar i år, idet 
vi slet ikke kan planlægge 
den slags, men blot opfor-
dre til at man holder øje 
med kirkens hjemmeside: 
w w w. m e t r o k i r ke r n e . d k 
og Facebook: @metrokir-
kerne, eller på vores nye 
instagramprofil: sundkir-
ken_allehelgenskirke hvor 
vi løbende informerer om, 
hvad der sker. 

Vi i kirken savner at mø-

des ansigt til ansigt, for 
kirken er mere end bare et 
rum; kirken er stedet, hvor 
menigheden er menighed 
sammen – på trods af alle 
vores forskelligheder. Det er 
et levende fællesskab, og vi 
håber både at skabe rum for 
den stille meditation og at 
kunne sprede glæde og håb 
på trods af alt det, som skur-
rer i livet. 

Vel mødt i håbet om vores 
snarlige ”genopstandelse”. 


