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WHO CAN VOTE? 

Any person who has at-

tained the age of 18 years 

and is resident in the local 

authority area is eligible to 

vote in the election to local 

and regional councils.

However, persons who are 

not nationals of Denmark, 

another EU Member State, 

Iceland or Norway may only 

vote if they have resided in 

the Kingdom for a period of 

four years prior to the elec-

tion.

Furthermore, the following 

persons are not eligible to 

vote:
 ❚ persons, that are on tol-

erated stay,

 ❚ persons, that have been 

expelled from Denmark 

by a court judgement,

 ❚ persons, that have been 

expelled from Denmark 

by administrative deci-

sion, and

 ❚ persons, that reside in 

Denmark in order to 

serve a sentence from 

an international criminal 

court.

You find detailed rules for 

the right to vote, including 

conditions for the right to 

vote for foreigners living in 

Denmark in Section 1-4 of 

the Municipal and Regional 

Elections Act.

WHO CAN I VOTE FOR?

A person entitled to vote 

in elections to local and re-

gional councils is also eli-

gible for election to such 

councils unless the person 

in question has been sen-

tenced or has passed a sen-

tence that results in loss of 

eligibility. A person that is 

sentenced to imprisonment 

or is unconditionally denied 

driving license to a car is not 

eligible for elections to local 

and regional councils.

The lists of candidates 

will normally be available 6 

weeks prior to election day 

or as soon as possible here-

after and will be available at 

the Citizen Services Center 

(for advance voting pur-

poses) and at the polling sta-

tions on Election Day. This 

year, candidates and candi-

date lists will be approved 

by the electoral board and 

published on Monday 4 Oc-

tober 2021.

THE PRACTICALITIES - 

WHERE AND HOW CAN 

I VOTE? 
You will receive your poll 

card by post by 11 November 

2021. If you do not receive 

your voting card or you think 

there are errors, please con-

tact Folkeregistret (phone 

33 66 33 66). On the day of 

the elections, you can vote 

from 8 a.m. until 8 p.m.

At the polling station, you 

have to present yourself at 

the voting table indicated on 

your poll card and turn over 

your poll card to the keeper 

of the electoral register. You 

will be requested to give 

your date of birth. You might 

also be requested to give 

your name and/or address. 

If you have not received 

you poll card, or you have 

forgotten to bring it to the 

polling station, you can still 

vote. In case of doubt about 

your identity, the keeper of 

the electoral register has to 

determine your identity and 

might for this reason ask 

you to provide some form of 

documentation thereof, e.g. 

a passport, drivers license or 

other ID.

Check your assigned poll-

ing station on your poll card. 

In the Amager East district, 

you find polling stations at 

these locations: 

 ❚ SKOLEN PÅ AMAGER-

BRO, Lybækgade 20

 ❚ SUNDBYØSTER - LER-

GRAVSPARKENS SKOLE, 

Lergravsvej 2

 ❚ GERBRANDSKOLEN, 

Gerbrandsvej 9

 ❚ SKOLEN VED SUNDET, 

Samosvej 50

ADVANCE/POSTAL 

VOTING 
From Tuesday, 5 October 

2021 through Friday, 12 No-

vember 2021, voters can vote 

by advance voting at eleven 

advance-polling stations 

across the city. When you 

choose advance voting, you 

must show up in person and 

bring your poll card or valid 

ID. Valid identification is by 

passport, driver's license or 

health insurance card. 

In addition, it is possible 

to vote by post in your own 

home, in nursing homes 

and alike. Once you used 

advance voting or voted by 

postal vote, you cannot vote 

on the Election Day. You can 

submit an advance/postal 

vote several times, but only 

your last vote will be valid. 

You can use advance vot-

ing in all municipalities and 

not just in the municipal-

ity where you live. All eleven 

advance-polling stations in 

Copenhagen are wheelchair 

accessible and accessible for 

citizens with reduced mobil-

ity. At all advance-polling 

stations locations, there 

are special booths suitable 

for citizen with disabilities 

equipped with amongst oth-

ers black felt pen, magnifying 

glass and a special LED lamp.

Find more information 

here: https://elections.

im.dk/local-elections/

NEWS

Local and regional council 

elections on 16. November 

Read here about the rules for voting, where to find the 

polling stations and how to vote by postal vote

Amager Children’s 

Theater Festival 2021 

in the fall holidays  

BY KATRINE WALLEVIK. 

TRANSLATED AND 

EDITED BY NICOLE 

SCHMITT.

Not only will the festi-

val host 38 theatre per-

formances for children, 

teenagers and adults - the 

festival also offers various 

workshops (visual arts, 

trash re-and upycling, cir-

cus and more), communal 

dining and debates. The 

theme of this year’s festi-

val is communities and the 

co-creation that happens 

when we gather for cul-

tural events. 

NEW COLLABORATION 

PARTNERS AND EVENT 

LOCATIONS

Amager Children’s Thea-

tre Festival is made pos-

sible through the joint 

effort of cultural organi-

sations on Amager. This 

year, even more partners 

collaborate, so events can 

be offered at even more 

locations. The festival 

welcomes Amager’s new 

small metropolitan thea-

tre GLiMT Amager, lo-

cated at Maskinhal Sund-

holm in Amager Vest. 

Furthermore, there will be 

events at Multihallen (at 

Kofoeds Skole) in Amager 

East. The Festival and the 

City of Copenhagen are 

thrilled to be able to bring 

art and cultural events 

even closer to the local 

communities.

The festival is supported 

by Amager East Local 

Committee, Amager 

Vest Local Committee, 

The City of Copenha-

gen and the Children’s 

Culture Network. Find 

the program online and 

buy tickets via Billetto.

Do you and your children have plans 

during the fall holidays? Amager 

Children’s Theatre Festival offers 

an exciting programme during the 

children’s school break in week 42

 ❚ Roundabouts are bio-

diversity reservoirs and 

better management 

leads to more biodiver-

sity. Wilder grasses and 

native plants provide 

more food, shelter and 

nesting spaces for birds, 

bees and butterfli-es 

than short monoculture 

grass.

 ❚ Better management 

means better climate 

resilience. Long grasses 

and plants are more 

drought re-sistant than 

shorter grasses and 

also retain rainwater 

for longer - important 

considerations as the 

weather becomes more 

extreme.

 ❚ Richer green spaces can 

improve both the local 

environment, as well as 

our own wellbeing, as we 

interact with more abun-

dant local nature in our 

day to day lives.

FACTSFrom grass desert to nature oasis?  

– New strategy for Prags Boulewvard Roundabout

We within the Biodiversity Group 

are big fans of bees, butterflies and 

other pollinators - and for good 

reason. One out of every three 

bites of food that we eat comes 

from pollinator plants. To put it 

another way, without pollinators 

there would be no strawberries, 

apples and many other fruits, 

vegetables and nuts that we take 

for granted

gen, Copenhagen Munici-

pality, are working hard to 

create wilder and greener 

areas within East Amager, 

and with responsibility for 

the maintenance of most 

roads and green spaces they 

are uniquely placed to do so. 

The recently regenerated 

Ved Amagerbanen, with its 

“green river” of wild grass, 

flowers and trees, is an im-

portant piece of this jigsaw 

and a wonderful example 

of wilder city nature.  The 

same is true of areas of na-

ture in Lergravsparken and 

at Amager Strandpark.

LET IT GROW

Sometimes helping pollina-

tors can also be as simple as 

better management of road-

side verges, traffic islands 

and other leftover spaces 

that cannot be used for rec-

reation.  

Counterintuitively “bet-

ter management” does not 

mean well maintained short 

grass areas that are easy to 

mow. Instead, it means re-

duced mowing and allowing 

nature to flourish.

Therefore, the Biodiversity 

Group is delighted to hear 

that Teknik- og Miljøfor-

valtningen are de-veloping 

plans for the Prags Boule-

vard Roundabout to grow 

wilder through better man-

agement.

We rarely give this “grass 

desert” a second thought 

as we travel around it on 

our way elsewhere. But the 

proposed new manage-

ment strategy would allow 

the grasses to grow long, 

enabling existing peren-

nial wildflowers to further 

establish and colonise the 

traffic island. We are in no 

doubt that this large green 

space would become an at-

tractive spot for pollinators 

and help support the objec-

tives of “Den Vilde Byhave” 

on the opposite side of the 

roundabout.  

The proposed new strat-

egy requires final highway 

safety approval prior to im-

plementation (and for this 

reason the grass around the 

edges will be kept short), but 

we are hopeful that the plans 

will soon be approved and in 

place by next year.

In the meantime, we thank 

Teknik- og Miljøforvaltnin-

gens creative and cost effi-

cient efforts to en-hance the 

biodiversity, environmental 

resilience and attractiveness 

of the local area.

ABOUT THE 

BIODIVERSITY GROUP

As a volunteer group, our 

mission is to identify and 

deliver opportunities for 

richer native nature on un-

derutilized existing green 

spaces throughout East 

Amager. 

If you are interested in 

joining us, please con-

tact us at aoelu@kk.dk 

BY ANDREW 

VAUGHAN FOR 

BIODIVERSITETSGRUPPEN 

UNDER AMAGER ØST 

LOKALUDVALG

However, it is no secret that 

pollinator species are in seri-

ous decline, both locally and 

globally.  Although changes 

in farming practices are 

needed to significantly re-

verse this problem, there are 

small but important steps 

that can be taken here in 

East Amager to help, and 

at the same time make our 

streets more attractive and 

climate resilient.

Teknik- og Miljøforvaltnin-
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Giv din stemme til demokratiet
Der er valg til Københavns Borgerrepræsentation og Regionsrådet 16. november. I Danmark har vi 
demokrati. I andre lande kæmper befolkninger for at få det demokrati, som vi har i den frie verden. 
Derfor skal der lyde en opfordring til at fejre demokratiet og deltage i valget ved at stemme. Gør 
valgdagen til en festdag, når du går ned og stemmer

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

I det repræsentative demo-
krati er det flertallet, der 
bestemmer. Dem vi stem-
mer på varetager vores 
synspunkter de næste 4 år. 
Derfor er det vigtigt at vide, 
hvad de politiske partier 
står for og gerne, hvad de 
enkelte kandidater særligt 
vil arbejde for. 

Partierne har været i gang 
længe med valgkampen, og 
her i den sidste måned før 
valget er der rig mulighed 

for at møde kandidater og 
høre, hvad de står for. Det 
er også muligt at tage kan-
didattesten, som DR og Al-
tinget tilbyder, eller TV2s 
test. Gennem disse tests 
får man at vide, hvilke kan-
didaters holdninger, man 
ligger tættest på. Desuden 
kan man læse mere om par-
tiernes valgoplæg på deres 
hjemmesider. 

Lokaludvalget har arran-
geret 2 valgmøder, hvor du 
har mulighed for at høre par-
tiernes holdninger og tale 
med repræsentanter for de 
forskellige partier. Dertil har 

vi her i avisen inviteret parti-
erne til at præsentere sig. Se 
annonce inde i bladet.

NYE VÆLGERE I 
KØBENHAVN
I Københavns Kommune vil 
29% af kommunens 521,508 
stemmeberettigede væl-
gere ved kommunevalget 
2021 (KV21) være nye væl-
gere, som ikke har kunnet 
stemme i kommunen før. 
Det er dels tilflyttere fra 
andre kommuner, dels ind-
vandrere over 22 år og nye 
unge vælgere. 

Lokaludvalget byder vel-

kommen til de nye vælgere i 
Amager Øst, og vi opfordrer 
alle til at deltage i valget.

HVORDAN KAN VI 
HJÆLPE HINANDEN 
MED AT FÅ STEMME-
PROCENTEN OP?
Stemmeprocenten til kom-
munalvalg ligger som regel 
lavere end til folketingsvalg. 
Det er ellers til kommunal-
valget, de nære ting beslut-
tes. Hvordan skal daginsti-
tutionen og vores skoler 
være? Hvordan tager vi os 
af ældre og handicappede? 
Hvordan er erhvervslivets 

vilkår? Hvordan og hvor tæt 
skal vi bygge, og hvordan 
skal trafikken reguleres? 
Hvordan skal parkerings-
mulighederne være? Hvor 
mange idrætsanlæg, svøm-
mehaller med mere skal vi 
have? Skal musikundervis-
ning og billedkunst priori-
teres 

Skulle vi ikke hjælpe hin-
anden med at gøre det bed-
re denne gang og få stem-
meprocenten højere op? 
Gennemsnittet fra Amager 
Østs 4 valgsteder var ved 
valget i 2017 60,88%. Det 
er dermed kun 6 ud af 10 

vælgere der aktivt påvirker 
valgresultatet.

VI SKAL OGSÅ STEMME 
TIL REGIONSVALGET
Vi skal også have valgt et 
nyt Regionsråd i vores re-
gion, Region Hovedstaden. 
Hovedopgaven i regionen er 
drift og styring af hospitals-
væsenet. Men også regional 
trafik og miljø hører under 
Regionsrådet. Regionsrå-
dets arbejde er måske ikke 
særlig synligt for den enkelte 
borger, men her tages også 
vigtige beslutninger, der 
vedrører os i bydelen.

MULIGHED FOR AT 
BREVSTEMME
Er du ikke i nærheden af dit 
afstemningssted 16. novem-
ber eller har svært ved at nå 
det denne dag, kan du brev-
stemme inden valgdagen på 
Borgerservice. Du behøver 
ikke vente til du får dit valg-
kort, blot huske legitimation. 
Du kan brevstemme fra 5. 
oktober til 12. november i 
Kvarterhuset, Jemtelands-
gade 3. 

Har du lyst til at er-
fare, hvordan det 
foregår i praksis. 
Det er muligt at melde 
sig som tilforordnet på 
www.kk.dk. Tilmelding 
som tilforordnet åbner 19. 
oktober. Man kan enten 
være med hele dagen og 
aftenen, eller man kan 
møde kl. 19.30 og være 
med til optællingen. Der 
betales diæter for delta-
gelsen. Der plejer at være 
en særlig stemning, så kom 
gerne og vær med. Vi har 
et unikt system, som sikrer 
vores stemmehemmelighed 
og sikrer mod valgsvin-
del. Det er på denne måde 
også muligt at give en 
hånd til vores demokrati.
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AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

I den forbindelse har lokal-
udvalgets arbejdsgruppe 
genlæst materialet og er 
blevet opmærksomme på en 
række forhold, som vi nu er i 
dialog med kommunens for-
valtning om.

HELHEDSSYN OG 
HÅNDVÆRKERE
Der er blandt andet behov 
for at se på området i en 
helhed, så det knytter bedre 
an til det rekreative grønne 
bånd langs kysten (nord-
syd), samt den grønne kile 

mellem Amagerbrogade og 
kysten (øst-vest), herunder 
behovet for bedre stiforløb.

Derudover mangler der 
bestemmelser, som specifikt 
understøtter, at håndværke-
re kan få en plads i det nye 
område. Det tidligere ud-
kast til lokalplanen er nemlig 
uklart på det punkt. Der er 
allerede rigeligt med arealer 
til serviceerhverv i bydelen, 
som ikke kan lejes ud.

UKLARHED OG 
STØJFORHOLD
Det er også uklart, hvordan 
lokalplanen understøtter be-
hovet for en blandet by og 
stedets egenart, samt hvor-
dan man kan håndhæve den, 

når der er flere uklare bestem-
melser. Der er blandet andet 
uoverensstemmelse mellem 
tekst og tegningsbilag.

Siden lokalplanen var i hø-
ring, er Lynetteholmen ved-
taget ved lov i Folketinget. 
Det betyder, at den østlig-
ste del af Prags Boulevard 
vil være meget støjplaget 
som følge af jordtransporter. 
Imidlertid er bygningerne i 
lokalplanen ikke designet til 
at udgøre en sammenhæn-
gende støjmur langs Prags 
Boulevard. 

GRØNNE AREALER OG 
OPHOLDSRUM
Derudover er lokalplanen 
ikke tydelig nok i forhold til 

at sikre den grønne bræmme 
på Prags Boulevard. Det kan 
betyde, at den ikke bliver til-
strækkelig bred til at udfylde 
en rekreativ funktion, eller at 
man senere er nødt til at dis-
pensere for fældning af de 

bevaringsværdige træer på 
strækningen. Tvivlen skyldes, 
at den konkrete stikvej, der 
skal servicere husene, ikke er 
tegnet ind i materialet. 

Sidst skal nævnes, at den 
centrale plads er tegnet med 

en almindelig gade midt 
igennem. Det vil gøre det 
svært for pladsen at udgøre 
et sammenhængende by-
rum, jævnfør lokalplans-ud-
kastets formålsparagraf om 
ophold og rekreation.

Jemtelandsgade 3, 4. sal
Tlf: 28 11 94 54
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Deadline til Ama’røsten nr. 111 er 
fredag den 17. september. Bladet 
husstandsomdeles i Amager Øst bydel 
onsdag den 6. november.

Amager Øst Lokaludvalg ønsker 
at styrke livet på og ved vandet
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et idékatalog til udvikling af ”Liv og udfoldelse på vandet” i Københavns 
Havn og kyster. Ideen er at skabe debat om, hvad der er brug for i udviklingen af et bedre kultur- og fritidslivs i 
havnen og langs med Københavns kyster. Lokaludvalget har afgivet høringsvar og ønsker at styrke det eksisterende 
foreningsliv og de kommunale institutioners kapacitet

AF OLE PEDERSEN, 
MEDLEM AF AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Sigtet med idékataloget er at 
belyse muligheder for mari-
time aktiviteter blandt andet 
langs Amager Strand. De ud-
øves både i foreningsregi, små 
fællesskaber og som selvorga-
niserede aktiviteter. De mange 
forskellige brugergrupper skal 
dele vandet på nye måder og 
med nye aktører. 

FASTHOLD 
MANGFOLDIGHEDEN
Amager Øst Lokaludvalg 
har diskuteret høringen, og 
man ønsker primært, at der 
skabes et konstruktivt og ef-
fektivt samarbejde mellem 
kommunens forvaltninger 
og foreningslivet. Alt for ofte 
oplever foreningerne, at det 
er svært at trænge igennem 
“forvaltningsmuren”, og for 
ofte synes der at være en 
manglende dialog om for-

eningernes mangfoldige ud-
fordringer. 

Lokaludvalget lægger 
vægt på at fastholde den 
mangfoldighed, der er i ak-
tiviteterne langs stranden, 
men vi er åbne over for nye 
tiltag af maritim karakter. 

SKAB SYNERGI MELLEM 
DE KOMMUNALE 
INSTITUTIONER OG 
FORENINGSLIVET
Tre vigtige kommunale in-
stitutioner er lokaliseret ved 
Amager Strand. Det drejer 
sig om Naturcenter Amager 
Strand, Det Maritime Ung-
domshus og Amager Strand 
Sejlklub. Alle disse organisa-
tioners målgruppe er børn 
og unge. Lokaludvalget øn-
sker, at der skabes den størst 
mulige synergieffekt af disse 
institutioners arbejde, og 
at man i dette samarbejde 
i størst mulig udstrækning 
også inkorporerer Den Blå 
Foreningsby.

Der er et velorganiseret 
foreningsliv langs stranden 
bestående af blandt andet 
Sundby Sejlforening, Sund-
by Kajakklub, Det Kolde Gys, 
Søspejdergruppen Fribyt-
terne og de mange forenin-
ger, der er tilknyttet Den Blå 
Foreningsby. Vi ønsker dette 
foreningsliv styrket, og at 
endnu flere foreninger kan få 
glæde at stranden. 

TRAFIKSIKKER 
FORBINDELSE TIL 
PRØVESTENEN
Vi ønsker at Prøvestenens 
karakter af natur bibeholdes, 
men er åben over for aktivi-
teter, der kan give yderligere 
tilbud til borgerne. For ek-
sempel kan der skabes an-
løbspladser for både, kajakker 
og SUP (Stand Up Paddle).

Amager Øst Lokaludvalg 
arbejder for, at der bliver 
en trafiksikker forbindelse 
til det rekreative område på 
Prøvestenen.

Vi anbefaler, at forvaltnin-
gen arbejder for at udvikle 
det rekreative område på 
Prøvestenen i samarbejde 
med By & Havn og Prøve-
stenens Natur- og Fritidsfor-
ening, og at man skaber en 
trafiksikker forbindelse til 
området.

DEN BLÅ STI  
- STADIG EN  
GOD IDÉ
I 2011 udviklede Amager Øst 
Lokaludvalg projektet Den 
Blå Sti med det formål at 
etablere en kanal, der kan 
tilbyde en oplevelsesrig og 
sikker sejltur for roere mel-
lem Amager Strand og de 
mange kanaler i Københavns 
Havn og på Christianshavn, 
uden at sejlerne skal ud i 
det åbne og urolige farvand 
omkring Refshaleøen. Vi vil 
anbefale, at forvaltningen 
tager planerne om Den Blå 
Sti med i det videre udvik-
lingsarbejde.        Foto: Ole Pedersen

Lokalplan Amagerbanen Nord skal genbehandles
Der er planer om at bygge et nyt boligområde ”Ved 
Amagerbanen Nord” i området omkring Yderlandsvej, 
som i dag huser den kendte marskandiser Den Blå Hal. 
Planerne er dog blevet udskudt, fordi der skal udarbejdes 
en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet)  
for støjforholdene op mod Prøvestenen
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Sikker skolevej, 
kunstgræsbane og 
parkeringszoner på vej til 
Amager Øst
9. september blev der indgået budgetaftale mellem samtlige partier bortset 
fra de Konservative på Københavns Rådhus for kommunens budget 2022, 
og som sædvanlig var spændingen stor, da budgetforliget blev offentliggjort. 
Amager Øst bydel blev i år tilgodeset med flere af Amager Øst Lokaludvalgs 
mærkesager

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Der er mange ønsker, og ikke 
alle kan opfyldes, selvom 
ønskerne er reelle, og beho-
vene er der. Man opererer 
med begreberne ”need to” 
(nødvendige) og ”nice to 
have” (rart at få). Der var i år 
heldigvis plads til flere ”nice 
to have”.

Kernevelfærd til byens 
børn, sårbare og ældre, kli-
maindsatser og flere idræts-
faciliteter er blandt hjørne-
stenene i aftalen.

Her er et udpluk af, hvad 
der er bevilget til vores by-
del:

SIKRE SKOLEVEJE VED 
NORDØSTAMAGER 
SKOLE
Der anlægges cykelsti på 
Strandlodsvej fra Prags Bou-
levard til Øresundsvej, og 
der anlægges et lyssignal-
anlæg ved Strandlodsvej/
Holmbladsgade. Dertil for-
bedres stitilslutningen mel-
lem Amagerbanen og Holm-
bladsgade. Midterhellen i 
signalanlægget Uplands-
gade/Strandlodsvej gøres 
større.

KUNSTGRÆSBANE PÅ 
KLØVERMARKEN
Der kommer en kunstgræs-
bane mere på Kløvermar-
ken. Trods de mange baner 
mangler der stadig plads til 
at spille på, mange vil ger-
ne spille fodbold, og det er 
svært for alle hold at få træ-
ningstider.

PARKERINGSZONER VED 
METROSTATIONERNE
Lokaludvalget har længe ar-
bejdet med parkeringspro-

blematikken og pendlerpar-
kering og været i dialog med 
borgerne. Der er nu afsat 
midler til at oprette P-zoner.

KUNSTUDSMYKNING 
PÅ NORDØSTAMAGER 
SKOLE
Vi glæder os også over, at der 
er afsat midler til kunstud-
smykning af Nordøstamager 
Skole med en keramikvæg 
og en bronzeskulptur.

FLERE BLEV 
TILGODESET
Søspejdergruppen Fribyt-
terne SØ får forbedret deres 
faciliteter. Vagtrunderingen 
på Kløvermarkens Idrætsan-
læg bliver forlænget i 2022. 
Der er til hele byen givet 
penge til indsatser i udsatte 
byområder. Et af dem er at 
nedbringe elevfraværet, som 
skal ske i samarbejde mellem 
Socialforvaltningen og Bør-
ne- og Ungeforvaltningen. 

Der skal laves en foranaly-
se om handicaptilgængelig-
hed på byens legepladser og 
opgradering af sansehaven 
på Sundbyøster Plads. Og så 
er det nu Lyongades tur til 
en vejgenopretning.

Lokaludvalget har også 
talt for, at Ketschersportens 
Hus anlægges som ønsket af 
interessenterne. Der arbej-
des videre med en udvidet 
model, hvor der skal afklares 
flere ting, inden man er klar 
til at forberede en anlægsbe-
villing. Dertil vil man bede By 
& Havn undersøge mulighe-
derne for åbning af en lyst-
bådehavn på Prøvestenen 
Syd for at imødekomme ef-
terspørgslen på bådpladser. 

Hele budgetaftalen 
kan man finde på www.
kk.dk/budget2022 

      Der kommer ny kunststofbane på Kløvermarken

Lokalplan Amagerbanen Nord skal genbehandles

Hvem skal have 
Frivilligprisen 2021?

AF RIE HAMMERSHØI

Lokaludvalget har siden 2011 uddelt Frivilligprisen til 
mange forskellige foreninger, blandt andet Lektiehjæl-
pen på Amagerbro, Judoklubben Mitani, Søspejder-
gruppen Fribytterne SØ og Bydelsmødre.

SEND DIT FORSLAG
Lokaludvalget opfordrer alle borgere til at indstille lo-
kale foreninger, organisationer eller institutioner, der 
fortjener et skulderklap for deres arbejde i Amager Øst 
bydel. Forslag sendes til aoelu@kk.dk med en begrun-
delse for, hvorfor netop denne forening skal have prisen. 
Fristen for at indsende forslag til Frivilligprisen er den 
25. oktober 2021, og vinderen offentliggøres i begyndel-
sen af november.

TIDLIGERE VINDERE AF AMAGER ØST 
LOKALUDVALGS FRIVILLIGPRIS
2020: FDF K 13 og Amager SK
2019: Bydelsmødre Amager og Kød-

benshavn Hundepark
2018: Amagerbanens Venner og Amager Jazzklub
2017: Kofoed 65+
2016: Wolfpack Group og Søspejder-

gruppen Fribytterne SØ
2015: Judoklubben Mitani 
2014: JCI Amager
2013: Amager Sports Klub af 1991 (ASK) 

og Amager Taekwondo Klub
2012: Lektiehjælpen på Amagerbro,
2011: Musikforeningen 5-øren og Prags Have.

Lokaludvalget uddeler hvert år en 
pris til en forening, organisation eller 
institution, der har gjort en særlig 
indsats i Amager Øst bydel. Prisen er 
på 25.000 kr. og kan deles mellem to 
modtagere. Nu kan du nominere en 
forening til Frivilligprisen

Søg støtte hos lokaludvalget 
Husk, at du kan søge lokaludvalgets 

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

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

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

hvis du vil vide mere

DET HAR VI STØTTET SI-
DEN SIDST: 
 
 ❚ Bytteskattejagt:  7.500 kr. 
 ❚ Sol på bagsiden – koncer-

ter ved Prismen: 24.000 kr. 
 ❚ Udsmykning med maleri 

på Bredegrund Byggele-
geplads: 25.000 kr. 

 ❚ Fabrikken for Kunst og De-
sign – aktiviteter og kunst i 
Amager Center: 40.000 kr. 

 ❚ PARK – udendørs udstil-
lingsevent ved AGA Works: 
15.000 kr. 

 ❚ Kvarterhuset - Broerne der 
forbinder os: 22.000 kr. 

 ❚ Leg på hjul - skaterbane 
i Amager Strandpark: 
15.000 kr. 

 ❚ Amager Børneteaterfesti-

val 2021: 55.000 kr. 
 ❚ Koncert med 14 Red La-

dies i Filips Kirke:  
16.000 kr. 

 ❚ Litteraturvandring og 
podcast ”Fodrejse fra Hol-
mens Kanal til Amager”: 
15.000 kr. 

 ❚ Antiracistisk gåtur:  
2.500 kr. 

 ❚ Vild med Vand 2021 – ture 
med båden Flyvefisken: 
5.000 kr. 

 ❚ Forestillinger med dans 
og musik på Lergravspar-
kens legeplads: 12.500 kr. 

 ❚ Amar:litt - Litteraturar-
rangementer på Amager:  
13.850 kr. 

 ❚ Pop-Up Contemporary: 
Skulpturudstilling på Prø-

vestenen Syd: 15.000 kr. 
 ❚ A Day of Movement #2 – 

trænings- og bevægelses-
event på Amager Strand: 
18.500 kr.

 ❚ Amagerbanens dag: 
16.000 kr. 

 ❚ Gavlmaleri på Olieblads-
gade 5: 58.500 kr. 

 ❚ Growing Pathways - Pol-
lination Academy sommer-
skole: 20.000 kr. 

 ❚ Musikalske byvandringer 
på Amager: 18.000 kr. 

 ❚ Landskabsinstallationer 
på Prøvestenen Syd:  
5.000 kr. 

 ❚ På bænken – teaterforestil-
ling: 4.750 kr. 

 ❚ Amager Skakforening 
- Udendørs skakarrange-

ment foran Prismen:  
4.000 kr. 

 ❚ Flyvefisken - Ny VHF Ra-
dio:  3.000 kr..

 ❚ Juleudsmykning på Ama-
gerbrogade og sidegader: 
60.000 kr.

 ❚ Amager Klassisk: Morgen-
madskoncerten – efterår: 
5.000 kr.

 ❚ ZeBU og Børnekulturhus 
Ama'r - 24 Hemmelighe-
der: 60.000 kr.

 ❚ Madboks Amager:  
5.000 kr.

 ❚ Gavlmaleri på Donaugade 
1: 40.000 kr.

 ❚ Gavlmaleri på Amagerbro-
gade 260: 20.000 kr.

 ❚ Amager Klassisk: Pop up 
koncert: 5.000 kr. 
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Nu sker der 
noget med farten 
i Holmblads-
gadekvarteret
AF OLE PEDERSEN, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Teknik og Miljøforvaltnin-
gen har meddelt, at nu 
sættes farten nu ned til 
40 km/t i Holmbladsgade-
kvarteret, i hele området, 
der ligger imellem Ama-
gerbrogade, Prags Bou-
levard, Amager Strandvej 
og Øresundsvej. 

“Farten skal sættes ned 
på de københavnske veje, 
og det kan efter min me-
ning kun gå for langsomt. 
Derfor er jeg superglad 
for, at vi nu kan sætte gang 
i arbejdet med at få far-
ten ned i Holmbladsgade-
kvarteret, for det vil efter 
al erfaring betyde færre 
ulykker, større tryghed og 
i sidste ende også skubbe 

til, at flere vil skifte bilen 
ud med mere bæredygtige 
transportformer”, udtaler 
Teknik- og Miljøborgme-
ster Nina Hedager Olsen 
(EL).

Ud over at hastigheden 
sættes ned til 40 kilometer 
i timen, vil der på udvalgte 
steder også blive etableret 
vejbump og hævede flader 
for at sikre, at hastigheds-
grænsen overholdes.

De nye hastighedsskilte 
er allerede ved at blive sat 
op, og frem til slutningen 
af december vil der blive 
udført anlægsarbejde i 
hele området.

Projektet er politisk 
besluttet og et led i Kø-
benhavns Kommunens 
”Nul-vision for dræbte og 
alvorligt tilskadekomne i 
Københavns trafik i 2025”.

Fra 0 til 100 under Corona 
Midt i nedlukninger, restriktioner og hjemsendelser har Amager SK startet et 
nyt Trille-Trolle-tilbud til børnefamilierne på amager. Det har vist sig at være 
en rigtig for idé for hver uge står mere end 100 børn og forældre klar til leg, 
bevægelse og familiehygge i hallen

AF MORTEN LINDKJÆR

Det har ikke været let at være 
idrætsforening i det seneste 
år. Nedlukninger, restriktio-
ner, afspritninger og corona-
vagter har været hverdag, 
og stævner og turneringer 
er blevet aflyst på stribe. Det 
har dog ikke afholdt den lo-
kale håndboldklub Amager 
SK fra at søsætte nye initiati-
ver, som inviterer endnu flere 
børn med i klubbens fælles-
skab.  

Seneste skud på stammen 
er Trille Trolle, som er et træ-
ningstilbud for de alleryng-
ste børn og deres familier. 
Gode vaner grundlægges 
tidligt og holdene skal give 
børnene sjove og aktive op-
levelser med leg, bold og be-
vægelse sammen med deres 
forældre. 

Denise Irby Bøgh er en af 
de trænere som tog initiativ 
til Trille Trolle og hun står 
også selv på gulvet i Sund-
byøsterhallen hver lørdag. 
”Vi er nogle engagerede 
trænerne, som møder velfor-
beredte op til træning og vi 
har planlagt sjove aktiviteter 
til børnene, hvor de både får 
rørt sig og laver en masse 
ting med håndbolden. Jeg 
tror det forældrene og bør-

nene er særligt glade for, er 
at der er en god blanding 
af fri leg og voksenstyrede 
aktiviteter, siger Denise Irby 
Bøgh.  

Under Corona-nedluknin-
gen lavede Denise og de an-
dre trænere et stort arbejde 
med at oprette en Facebook 
gruppe, reklamere og holde 
de interesserede familier op-
daterede ved at fortælle om 
ambitionerne for Trille Trolle 
og mulighederne for bør-
nene.   

DE FRIVILLIGE GØR EN 
STOR FORSKEL
For Louise Haucke Bøge-

skov Nielsen, der er formand 
i Amager SK, er Trille Trolle 
holdene en af de succeshi-
storier, som luner efter et 
hårdt corona-år. ”Amager SK 
er en klub for alle, og vi vil 
give gode oplevelser til hele 
lokalområdets børn. Den 
måde som trænerteamet har 
udviklet Trille Trolle på og 
fået det til at leve og vokse 
kan ikke anerkendes nok. 
Der ligger mange hundrede 
frivillige timer bag succesen 
og vi skal huske at give de 
trænere og hjælpetrænere 
som står i hallen uge efter 
uge et klap på skulderen for 
de gør virkelig en forskel for 

både børn og familier”, siger 
Louise Haucke Bøgeskov 
Nielsen.  

NYE HOLD  
STARTER SNART
Amager SK har på nuværen-
de tidspunkt tre Trille-Trolle-
hold i Sundbyøsterhallen 
fordelt på aldersgrupperne 
1-2 år, 2-3 år og 4-5 år. Der-
udover starter der snart nye 
hold på Islands Brygge Skole 
og Peder Lykke Skolen for 
at imødekomme de mange 
familier, som gerne vil være 
med og allerede nu er der 
brug for endnu flere foræl-
dre og frivillige, som vil hjæl-
pe til.  

For Denise er det let at 
sætte ord på, hvorfor hun er 
træner.  ”Det fedeste ved at 
være træner, er at møde op 
hver lørdag og møde glade 
børn og forældre i hallen. Vi 
får lov til at fylde en masse 
bevægelsesglæde og “hånd-
bold” på børnene, og på den 
måde give dem mod på for-
eningslivet og fællesskabet.”   

Trille Trolle holdene 
understøttes af Køben-
havns Kommune og DGI 
Storkøbenhavn gennem 
initiativet 10.000 flere 
børn og unge i forening. 

AF ROSA SOFIE HALL

HENT DINE FRØ
Hos ”Fælles Frø”s frøban-
ker kan du hente frø som 
kan plantes i grøftekanter, 
fortovssprækker, haver og 
plantekasser. Frøene er nøje 
udvalgt som gode bidrag til 
byens insekter, bier og men-
nesker. Efter du har plan-
tet dem, så husk at kigge til 
dem. Hvordan klarer de sig? 
Kan du se, om de tiltrækker 
nogle bier? Hvor lang tid 
tog det egentlig fra frø til 
blomst?  

HØST FRØ
Når frøerne er vokset til 
planter, og planterne begyn-
der at visne, er det tid til at 
høste de nye frø og aflevere 
dem igen hos ”Fælles Frø”. 
Ved at følge planten fra frø 
til høst kan du opleve plan-
tens forskellige stadier, hvor-
dan den ændrer sig og hvilke 
forskellige insekter, den får 
besøg af. 

HJEMMEHØRENDE FRØ
Hjemmehørende betyder, at 

planter og frø har hjemme 
i den danske natur. Derfor 
er det netop de hjemmehø-
rende frø som ”Fælles Frø” 
arbejder med, da de under-
støtter biodiversiteten i den 
lokale natur.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 
AF AMAGER 
Fælles Frø er et samarbejde 
mellem foreningen Tinker-
Tank, Kvarterhuset, Solvang 
Bibliotek, Kulturhuset Is-
lands Brygge og Børnekul-
turhus Ama’r.  

Frøbankerne er udtænkt 
og bygget af TinkerTank og 
opsat ved de 4 kulturinstitu-
tioner. Frøbankerne er både 
et sted til at hente frø, men 
også et sted, hvor du kan 
finde viden om planterne, og 
hvordan du kan høste frø-
ene, som andre kan hente. 
”Fælles Frø” er et sted både 
til praktisk handling og til at 
forstå planterne omkring os 
bedre. Det er planen, at frø-
bankerne skal vokse, så der 
bliver endnu flere steder, 
hvor du kan hente og afle-
vere frø.

BIODIVERSITETSPULJEN 
”Fælles Frø” er støttet af 
København Kommunes Bio-
diversitets Pulje. Puljen ar-

bejder for at skabe mere og 
bedre natur i København, 
sammen med københavner-
ne selv. 

Frøbanker flytter  
ind på Amager
Fire flotte frøbanker er flyttet ind på Amager. I en frøbank finder du 
forskellige frø fra planter, der har hjemme i den danske natur. ”Fælles Frø” 
er et af flere initiativer, der skal være med til at sætte fokus på biodiversitet i 
københavnernes hverdag

       Illustration: Roar Lerche

Hyggelig efterårs-
ferie-camp på 
Bredegrund 
Byggelegeplads 

AF HODAN OSMAN, 
MILJØPUNKT AMAGER

PROGRAM  
FOR UGE 42: 
Leg biodiversitet med Clo-
rofille Naturforening - Alle 
dage kl. 10-14

Vær med når der sæt-
tes fokus på biodiversitet 
igennem en masse sjove 
lege. Du kan blandt andet 
lave fuglekugler eller lære 
at lave hjemmelavede spil, 
bygge sommerfugle og in-
sekthoteller med materia-
ler fra legepladsen. 

Naturbanko og blom-
sterpostkort med Miljø-
punkt Amager - Onsdag kl. 
10-14

Du kan både spille natur-
banko og lave dit eget fine 
blomsterpostkort sammen 
med Miljøpunkt Amager. 
Du plukker selv blomster-
ne på legepladsen, så har 
vi resten af materialerne, 
du skal bruge. 

Spejderløb med De 
grønne Pigespejdere i 

Sundkirken – Mandag og 
tirsdag kl. 11-15

Vær med til spejderløb 
og lav mad over bål sam-
men med De grønne Pige-
spejdere i Sundkirken. 

Brasiliansk kampsport 
med Capoeira Senzala - 
Mandag-onsdag kl. 13-15, 
torsdag og fredag kl. 10-12 

Prøv kræfter med ca-
poeira, som kombinerer 
kamp, dans, leg og akro-
batik. 

Vi træner og er fælles 
om at skabe stemningen i 
kredsen. 

Basketball med Big AL 
- Torsdag-fredag kl. 12.30 
-14.30

Kom og spil basketball 
med den seje træner Big 
AL, hvor du lærer at kaste, 
drible og aflevere bolden. 

Cirkus-workshop med 
Zora, Børn i Manegen - 
Torsdag-fredag kl. 11-13

Kom og prøv kræfter 
med diverse cirkus-disci-
pliner, såsom jonglering, 
hulahop-ringe og diablo, 

Kalder alle børn og unge på 
Amager! Vær med fra den 18. - 22. 
oktober, når Miljøpunkt Amager 
inviterer til sjove grønne workshops 
og sport i det fri. Tag dine venner, 
søskende eller forældre med 
under armen, og få inspiration til 
at bruge naturen i hverdagen.  Du 
kan deltage i alt lige fra natur-krea-
workshops, spejderløb, naturbanko 
og cirkus-workshop til brasiliansk 
kampsport,  capoeira. Alle er 
velkomne, og aktiviteterne er gratis 
og uden tilmelding
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Vil du være med til at skabe nye 
seniorboligfællesskaber i Amager 
Øst bydel?

AF OLE PEDERSEN

Nu indbyder Amager Øst 
Lokaludvalg alle interesse-
rede borgere til møde for 
at tage stilling til, om der er 
interesse for, at der skabes 
flere seniorboligfællesska-
ber i Amager Øst.

Mødet foregår på Kofo-
eds Skole i Cafe Himmel-
blå onsdag 13. oktober kl. 
17.30-20.00.

På mødet vil der være op-
læg fra Realdania, FOB og 
arbejdsgruppen bag Sund-
by Seniorboligfællesskab.

Efter oplæggene vil der 
være en workshop, hvor 
man kan diskutere oplæg-
gene med oplægsholderne 
og med hinanden.

Efter workshoppen vil 
der være opsamling, og 
det hele skal munde ud i 
dannelsen af en eller flere 

arbejdsgrupper, der vil ar-
bejde videre med sagen.

Der vil være en let for-
plejning på mødet.

Lokaludvalget håber, at 
du har lyst til at møde frem 
og blive inspireret til at del-
tage i den videre proces.

Tilmelding til møde 
skal ske senest 10. 
oktober på email-
adressen: aoelu@kk.dk

På et borgermøde 22. oktober 2019 vedrørende etablering 
af nyt plejecenter og seniorbofællesskab i Sundparken, 
tilkendegav fire borgere, at de var interesseret i at deltage 
i en gruppe, med det formål at forsøge at etablere flere 
seniorbofællesskaber i bydelen. Lokaludvalget lovede på 
mødet at følge op på dette, men på grund af Corona har det 
ikke været muligt før nu

Endnu et skridt 
mod trafiksikker 
Backersvej 
I juni skete det glædelige, at den endelige udformning 
af trafiksikringen på Backersvej fase 1 blev vedtaget i 
Københavns Borgerrrepræsentation. Efter 6 års arbejde 
er det en helt særlig glæde, at vi nu får hævet cykelsti, 
40 km/t-zone, vejbump, mere grønt og flere sikre 
krydsningspunkter

AF RASMUS STEENBERGER 
, NÆSTFORMAND 
I AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Jeg tænker, det er relevant 
for flere at vide, hvordan det 
egentlig er lykkedes. I lokal-
udvalget holdt vi en række 
kaffemøder i området i 2015, 
hvor vi fik en masse pointer 
skrevet ned. Særligt trafik-
sikkerhed og mødesteder 
fyldte meget for brugerne 
og beboerne. Det blev si-
den til en visionsplan for 
Backersvej og etableringen 
af Cykellegepladsen på For-
mosavej, som er yderst vel-
besøgt. Begge dele var ikke 
blevet mulige uden kyndig 
sekretariatsbistand fra lokal-
udvalget.

NÅR EN VISION  
BLIVER TIL POLITIK
Efterfølgende blev visio-
nerne grebet politisk, med 
god hjælp fra lokaludvalgets 
medlemmer. Der blev givet 
penge til analyseprojektet 
”sikker skolevej Backersvej”. 
Analysen viste, at der er pro-
blemer med vanvidskørsel 
og utryghed for cyklister. 
Og der blev sat en pris for 
en gennemgribende ombyg-
ning af Backersvej: cirka 50 
mio. kr.

Siden da har lokaludval-
get samarbejdet tæt med 

en gruppe aktive borgere 
langs hele Backersvej, som 
har hjulpet med at gøre op-
mærksom på problemerne 
og ulykkerne, når de sker, og 
derigennem skabe politisk 
opbakning til at finansiere 
trafiksikringen. Gruppen har 
også været med til at pege 
på konkrete løsninger i det 
endelige vejprojekt: hvor 
skal der være bump, heller, 
træer med mere.

MØDE OM  
BACKERSVEJ  
FASE 2
Godkendelsen af etape 1 går 
fra Øresundsvej til Samosvej. 
Der er også givet penge til 
fase 2 fra Samosvej til Hede-
gaardsvej, som nu skal de-
taljeres, og siden godkendes 
politisk. Vi gik en vandretur 
med forvaltningen i august 
og fik styr på de værste kna-
ster. 

Næste møde er 25. okto-
ber kl. 16.30 i Kvarterhuset. 
Hvis du vil være med, så 
skriv til aoelu@kk.dk 

Som borger er det en sær-
lig glæde at opleve, hvordan 
det kan lykkes at skabe for-
andring, når man engagerer 
sig konstruktivt i det lokale 
arbejde. Det kan kun anbe-
fales.

Det indeholder 2. etape:
Borgerrepræsentationen har 
ved budget 2020 og budget 
2021 bevilliget midler til at 
etablere sikker skolevej på 
Backersvej. Projektet er op-
delt i to etaper. Etape 1 går 
fra Øresundvej til Samosvej 
og etape 2 fra Samosvej til 
Kastrupvej.
Projektet har til formål at 
reducere hastigheden på 
Backersvej og dermed give 
borgerne og skolebørnene 
en mere tryg og sikker 
skolevej, når projektet er 
anlagt. Der etableres:
 ❚ Enkeltrettede cykelstier 

med gennemførte fortove 
langs sidevejene

 ❚ Krydsningspunkter
 ❚ Vejbump
 ❚ Busperroner
 ❚ Vejtræer
 ❚ Hastigheden nedsættes 

fra 50 km/t til 40 km/t 

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen er i gang med at 
udarbejde et projektforslag 
for etape 2. Projektforsla-
get skal politisk behan-
dles i 2. kvartal 2022. Hvis 
projektforslaget godkendes, 
forventes anlægsarbejdet 
påbegyndt i 1. kvartal 2023. 
Projektet skal være ibrugta-
get juli 2024.
Projektforslaget for etape 
1 er politisk godkendt, og 
anlægsarbejdet forventes 
påbegyndt 1. kvartal 2022. 
Projektet skal være ibrugta-
get juli 2023.

FAKTA

Deadline til Ama’røsten nr. 112 er:  
den 12. november.
Bladet husstandsomdeles  
onsdag den 1. december. 

Deadline

Vil du være med til
at skabe Amager Østs nye

SENIOR - 
BOFÆLLESSKAB 

Kom og bliv inspireret, mød andre interesserede  
og få værktøjerne til det videre arbejde. 

13. oktober kl. 17.30 - 20.00 
Café Himmelblå, Kofoeds Skole 

Holmbladsgade 120, 2300 KBH S

Vi får besøg af Realdania, fsb og arbejds- 
gruppen bag Sundbo Seniorbofællesskab.

Tilmelding på e-mail: aoelu@kk.dk  
senest d. 10. oktober.

Der vil være let forplejning til mødet. 
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I det store telt i Holmbladsgade  
spirer kunsten frem
Bag byens største ”partytelt” i Holmbladsgade gemmer sig byggeriet af Nordøst Amagers nye skole. Amager Øst 
lokaludvalg arbejder for at skolen får en kunstnerisk udsmykning, og det ser nu ud til ,at vores bestræbelser bærer frugt

AF RANDI SØRENSEN, 
MEDLEM AF AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Lokaludvalget har været ind-
draget i byggeprocessen fra 
den spæde start, og vi har fra 
begyndelsen ønsket en sko-
le, der åbner sig mod lokal-
samfundet. Vi har ønsket en 
skole, hvor lokalsamfundets 
borgere kan benytte sig af 
forskellige faciliteter, når de 
ikke bruges af skolebørnene.

På grund af manglen på 
udearealer har vi insisteret på 
en skole med en idrætshal til-
knyttet, fordi vi ved, at det vil 

blive til stor glæde for skolens 
børn og unge og for lokalsam-
fundet. Og vi har insisteret på, 
at der bliver sikre skoleveje; et 
emne, som lokaludvalget er 
meget opmærksom på.

KUNSTEN AT  
GÅ PÅ TO BEN
Undervejs i forløbet blev 
projektlederen kontaktet af 
kunstner Leif Sylvester Pe-
tersen, som er født og op-
vokset i området, og tidli-
gere havde sit atelier her på 
Amager. Leif Sylvester Pe-
tersen ville meget gerne lave 
kunstnerisk udsmykning til 

skolen. Men desværre er der 
aldrig på forhånd sat penge 
af til kunst, når kommunen 
bygger nye skoler. Projekt-
lederen kontaktede derfor 
lokaludvalget for hjælp til at 
finde midler til en stor og en 
mindre bronze-statue samt 
et stort væg-relief.

I første omgang skrev lo-
kaludvalget en støtteerklæ-
ring til brug for fondsansøg-
ninger, men det blev hurtigt 
klart for os og projektlede-
ren, at man ikke bare kan 
søge om penge hos eksterne 
fonde til brug for kunst på 
kommunens arealer. Hvilket 

giver god mening. Jeg kan 
jo heller ikke søge fonde om 
penge til at stille et kunst-
værk på min nabos grund. 
Det ligger uden for lokalud-
valgets kompetence-områ-
de at søge midler på vegne 
af Københavns Kommune. 

Lokaludvalget valgte der-
for at gå på to ben i sagen. 
Dels overtalte vi De Konser-
vative til at bestille det, man 
kalder et budgetnotat, forud 
for de kommunale budget-
forhandlinger, og dels tog 
vi kontakt til andre partier 
i Borgerrepræsentationen 
for som minimum at få en 

godkendelse af, at forvalt-
ningen sammen med os 
måtte arbejde med at skaffe 
fondsmidler. Uden en sådan 
godkendelse fra politikerne 
i Borgerrepræsentationen 
kan forvaltningen nemlig 
ikke gå ind i arbejdet.

GLÆDENS DAG  
– STOR TAK
Stor var vores glæde, da 
vedtagelsen af budgettet 
blev offentliggjort. Budget-
partierne vedtog at afsætte 
1,7 millioner kr. i 2022 og 3,4 
millioner i 2023 til projek-
tet, og der blev endvidere 

afsat midler til den løbende 
vedligeholdelse. Det siger 
vi en stor og rungende tak 
for. Nu går vi i gang med det 
konkrete arbejde ud fra de 
skitser, som vi har set. Og vi 
glæder os til, at en folkekær 
amagerdreng som Leif Syl-
vester Petersen skal bidrage 
med spændende kunst til 
vores nye skole i kvarteret. 

Og nu kan vi glæde os 
over, at de børn og unge, 
der kommer til at gå på sko-
len, og de øvrige brugere af 
skolen kommer til at møde 
professionel kunst i deres 
hverdag.

Nye tidsbegrænsede 
P-zoner løser lokale 
parkerings-problemer, 
men ikke alle
AF SUSANNE MØLLER, 
MARIANNE MOEGREEN OG 
RASMUS STEENBERGER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG 

Gennem nogle år har vi i 
Amager Øst Lokaludvalg 
været i dialog med be-
boere og grundejere om 
parkeringsproblemer ved 
blandt andet Strandlodsvej, 
Krimsvej, Amager Strandvej, 
Engvej og Hedegaardsvej. 
Området bruges som gratis 
langtidsparkering for rej-
sende fra lufthavnen. Der er 
også meget tæt belægning 
omkring Elbagade, Højdevej 
og Kirkegårdsvej. 

Beboerne er generet af 
udefrakommende langstids-
parkering, som gør det svært 
at parkere, når de kommer 
hjem fra arbejde. Det bliver 
der nu rettet op på med nye 
tidsbegrænsede P-zoner, så 
det ikke er muligt at holde på 
vejene i flere dage, hvis man 
ikke har beboerlicens eller 
gæstelicens.

MULIGHED FOR 
JUSTERINGER TRÆDER I 
KRAFT I 2023
Stort set alle partier på Kø-
benhavns Rådhus er med 
i den nye budgetaftale for 
2022, som blandt andet 
sætter penge af til 3 ekstra 
zoner med tidsbegrænset 
parkering på Amager. Tids-
begrænsningen er som ud-
gangspunkt foreslået til at 
være 3 timer i dagtimerne 
på hverdage i stil med den 
omkring Lergravsparken. Så 
der er ikke restriktioner om 
natten og i weekenden. Alle 
beboere kan få en gratis be-
boerlicens eller licens til fir-

mabil, og som noget nyt også 
gæsteparkerings-billetter. 

P-zonerne skal først i of-
fentlig høring, dernæst skal 
de behandles politisk, og 
ordningerne forventes at 
træde i kraft i 2023. 

P-ZONE-INDDELING TIL 
DEBAT 
Forslaget fra forvaltningen, 
som dannede ramme for 
beslutningen i budget 22, er 
meget stift. Vi havde gerne 
set, at man for eksempel 
kunne parkere 4 eller 9 timer, 
for bedre at imødekomme 
badegæster og arbejdsbiler. 
Det arbejder vi videre med 

at få politisk opbakning til. 
Derudover er der lagt op 

til en meget vidtgående P-
zone-inddeling, som medta-
ger næsten hele den sydlige 
halvdel  af Amager Øst by-
del. Det er fint, hvad angår 
det tæt befolkede kvarter 
omkring Elbagade og Kir-
kegårdsvej, men ikke sær-
ligt relevant for de tyndt 
befolkede områder syd for. 
P-zonen er blevet for stor. 
Men det mest kritisable er, 
at P-zonen ikke omfatter 
Krimsvej, Strandlodsvej og 
Amager Strandvej. Vi er op-
mærksomme på, at der er 
sendt et politisk signal om, at 

man gerne vil have det pro-
blem løst.

Selvfølgelig skal de tæt-
test befolkede områder om-
kring Øresund Station have 
en P-zone først. Hvis så pro-
blemerne senere bliver store 
i de tyndt befolkede dele af 
Amager Øst, må man indføre 
P-zoner her på et senere tids-
punkt. 

Vi ser frem til de hørings-
svar. der kommer fra bebo-
erne, når beslutningen skal i 
høring. 

Vi opfordrer alle til at bruge 
deres mulighed for at bidra-
ge til den offentlige debat.

Kastrupvej bliver 
renoveret, små 
forbedringer i vente

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND 
I AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Det fik mange beboere til 
tasterne, fordi de i forbin-
delse med renoveringen 
så muligheden for flere 
sikre krydsningspunkter 
for børn til og fra Sundby-
øster Skole, Amager Lille-
skole og Gerbrandskolen. 
Ønskerne drejer sig pri-
mært om vejbump og flere 
heller, samt forbedringer 
af oversigtsforholdene, i 
stil med de forbedringer, 
der er på vej til Backers-
vej. Særligt er der behov 
for forbedringer omkring 
Milosvej og Birmavej, hvor 
vejen svinger. 

Den umiddelbare tilba-
gemelding fra kommunens 
forvaltning var dog, at der 
ikke er politisk rygdækning 
til at udføre større ændrin-
ger af vejens forløb, hvilket 
betyder ingen vejbump. 

Det skyldes blandt andet, 
at der ikke altid er politisk 
enighed om prioriteringen 
mellem biltrafik og cykli-
ster og gående.

MINDRE JUSTERINGER 
KAN INDARBEJDES
Forvaltningen er efter 
sommeren vendt tilbage 
med en melding om, at der 
kan indarbejdes mindre 
justeringer, så som frem-
skudte heller mellem cy-
kelsti og vejbane, sådan at 
man som barn kan krydse 
via 3 punkter frem for kun 
over én midterhelle, som 
det er nogle steder i dag. 

Der vil også efter en 
nærmere vurdering være 
mulighed for at opstille en-
kelte helt nye midterheller. 
En vurdering,  som er ved 
at blive taget i samarbejde 
med den virksomhed, der 
udfører arbejdet for kom-
munen. Den endelige pla-
cering af konkrete forbed-
ringer var ikke kendt ved 
redaktionens afslutning.

Før sommer kom der brev i e-boks til 
beboerne langs Kastrupvej. Her blev 
de informeret om en kommende ”1:1 
genopretning” af Kastrupvej
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AF CAROLINE,  
MILJØPUNKT AMAGER

Over 90 % af danskerne me-
ner, at det er forkert at smide 
affald i naturen. Ikke desto 
mindre ender det desværre 
stadig både på stranden og i 
havet, hvor mere end 70 % af 
affaldet udgøres af forskel-
lige typer plastaffald som 
take-away-emballage, suge-
rør og slikpapir. Miljøpunkt 
Amager er derfor gået sam-
men med fire lokale samar-
bejdspartnere: Naturcenter 
Amager Strand, Ren kærlig-
hed til Amager, Den Blå For-
eningsby og Prøvestenens 
Natur- og Fri-tidsforening, i 

projektet ’Sammen om skral-
det på Amager’ for at sætte 
fokus på det henkaste-de af-
fald og forhindre, at det en-
der som mikroplast i havet. 
”Sammen om skraldet på 
Amager” er et 1-årigt strand-
oprydningsprojekt, som er 
støttet af Miljøstyrelsens 
Strandopryd-ningspulje.

AFFALDSINDSAMLING 
PÅ LAND OG TIL VANDS
Som en del af projektet arran-
gerer vi løbende affaldsind-
samlinger på Amager Strand 

og langs vandet på Prøveste-
nen Syd, hvor du inviteres til at 
tage med ud og samle skrald 
op i fælles-skab med andre 
amagerkanere, og dokumen-
tere de mængder, der ind-
samles. For eksempel  lykke-
des det de cirka 50 deltagere 
til World Cleanup Day den 18. 
september at indsamle næ-
sten 13 kg småt affald, herun-
der plast og cigaretskodder. 
Hvert et lille stykke affald, der 
bliver fjernet fra naturen, gør 
en forskel, og du kan derfor 
også selv låne grej hos Na-

turcenter Amager Strand til 
at samle skrald, når du går en 
tur langs stranden. Udover at 
samle skrald på land har du 
også muligheden for at gøre 
det til vands, da Naturcenter 
Amager Strand desuden har 
to kajakker, som du kan booke 
via GreenKayaks hjemmeside. 
Hvis du deltager i vores arran-
gerede affaldsindsamlinger 
eller selv drager ud og sam-
ler skrald på Amager Strand, 
må du meget gerne dele dine 
billeder med os på de sociale 
medier ved at bruge hashtag-
get #sammenomskraldetpåa-
mager.

SÆT KRYDS I 
KALENDEREN
I oktober er der affaldsind-
samling søndag den 10. på 
Prøvestenen Syd og fredag 
den 15. på Amager Strand. 
Den 14. november holder vi 
årets sidste affaldsindsam-
ling, og vender så til-bage i 
marts 2022 med endnu en 
affalds-indsamling og en 
maritim affaldsuge primo 
april. For mere information 
omkring disse og yderligere 
affalds-indsamlinger kan 
du følge med på Miljøpunkt 
Amagers Facebook-side.

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
PRØVESTENENS NATUR- 
OG FRITIDSFORENING

Den 10. oktober kan du være 
med til at rydde op efter det 
meget flyve-affald og fest-
affald som stadig plager 
det ellers fine naturområde. 
Vi samarbejder med bor-
gergruppen Ren Kærlighed 
til Amager, som arrangerer 
skalde-indsamlinger et nyt 
sted på øen hver måned. 
Det plejer at være virkelig 

hyggeligt, og vi sørger for 
skraldesække og ”grabsere” 
til alle. 

LYSTBÅDEHAVN 
SPØGER I KULISSEN
Prøvestenen Syd er indtil 
videre åbent resten af 2021. 
Men i forbindelse med afta-
len om budget 2022 i Kø-
benhavns Kommune blev 
det vedtaget at arbejde 
videre med at placere en 
lystbådehavn på området. 
Baggrunden er, at særligt 
mastesejlerne i Margrethe-

holm Havn er utilfredse med 
de kommende åbningsti-
der på den klapbro, der skal 
være foren deres havn til det 
nye jorddepot Lynetteholm. 

Derfor skal det undersø-
ges, om sejlerne kan flyttes 
til en ny havn på Prøveste-
nen Syd.

Selvom det oprindeligt 
skulle have været en kæm-
pestor kommerciel lystbå-
dehavn, har den selvgroede 
natur faktisk vist sig at være 
meget mere interessant. Den 
slags ”gemmesteder” er der 
for få af i København. Der-
for er det vigtig at fastholde 

mest muligt af den ånd, ste-
det har nu, selvom der skal 
findes plads til lystbåde. 
I Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening har vi indtil 
videre talt om, at en ”natur-
havn” vil være den oplagte 
løsning. Så man fastholder 
at landarealerne har et grønt 
og selvgroet udtryk, mens 
man selvfølgelig tilføjer de 
mest nødvendige faciliteter i 
form af el, vand, kloakering, 
toilet og bad. 

Indtil videre ses vi til 
affaldsindsamlingen 
den 10. oktober.

Mere kunst i bybilledet - 3 nye gavlmalerier i Amager Øst 
Amager Øst Lokaludvalg har med 
bydelspuljen i 2021 valgt at støtte 
udførelsen af 3 nye gavlmalerier.  
Malerierne skal pryde gavlene på 
Oliebladsgade 5, Amagerbrogade 
260 og Donaugade 1

AF RIE HAMMERSHØI, 
SEKRETÆR I AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Oliebladsgade er en lille si-
degade til Amagerbrogade, 
men dagligt færdes mange 
borgere på vej til aktiviteter 
i Sundby Kirke, KFUM, den 
integrerede institution og de 
nye studieboliger. Kunstner 

Thomas Pålsson skal stå bag 
projektet. Han står også bag 
et lignende værk på Kirke-
gårdsvej i Sundbyøster. Ma-
leriet forventes at stå fær-
digt i løbet af efteråret. 

Gavlmaleriet på Amager-
brogade 260 udføres i løbet 
af oktober af kunstneren An-
dreas Welin, som også står 
bag gavlmalerier i Haderslev, 

Gråsten og Helsingør. Det er 
hensigten, at skitsen til ma-
leriet på Amagerbrogade 
260 udføres på baggrund af 
en research i lokalområdet 
og godkendes af Andelsbo-
ligforeningen Vejlandshus, 
hvorefter værket vil blive 
udført over 10-14 dage og 
forventes at være færdigt i 
slutningen af oktober. 

Gavlmaleriet i Donaugade 
skal udføres på endegavlen 
ved Donaugade 1 mod Sado-
linparken, som mange bor-
gere går igennem dagligt. 
Gavlmaleriet skal udføres af 
en lokal kunstner, der arbej-
der med områdets historie 
og forskellighed i sit motiv. 
Gavlmaleriet forventes fær-
diggjort i slutningen af 2021.

Sammen om skraldet på Amager
Fra september 
2021 og frem til juni 
2022 kan du del-
tage i en række af-
faldsindsamlinger 
på Amager Strand 
og være med til at 
holde naturen fri 
for affald

        Foto: Sif Meincke

Ny café i Siljangades 
kreative zone

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND 
I AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Her kan man komme ind fra 
gaden og spise morgen-
mad i cafeen fra kl. 8-12 el-
ler få ”dagens grønne ret”, 
panini eller omelet fra kl. 
12. Grøntsagerne kommer 
blandt andet fra den loka-
le NaboFarm, der gør sig i 
urbane dyrkningsmetoder 
med LED-lys og optime-
rede vækstforhold. Bebo-
erne i kontorfælleskabet 
får 15% rabat og bruger 
stedet som kantine. Der er 
en uformel stemning med 
mødelokaler, langborde 
og lounge. 

På toppen af bygnin-
gen er der en tag-terrasse, 
hvor man kan tage maden 
med op og spise. Det kan  
gæster udefra også gøre, 
og det kan anbefales! For 
udsigten er formidabel til 
Øresund, Benzinøen, Klø-
vermarken, Amagerbanen 
og alle byens tårne – for 
ikke at tale om selve det 
gamle erhvervsområde 
rundt om Siljangade. Fra 

taget ser man ned i alle 
de hemmelige baggårde 
og kan hurtigt fornemme, 
hvor lidt der skal til for at 
få området til at hænge 
bedre sammen og forbin-
de det tætte Amagerbro 
med Kløvermarken.

Siljangade ligger i en 
”kreativ zone”, som gør 
det muligt at bo og arbej-
de samme sted, hvilket er 
ret unikt. Det har firmaet 
bag Siljangade 4, NREP, 
taget til sig, og har ind-
rettet hvert kontor, så det 
også fungerer som bolig, 
og udlejes også som bolig. 
I Amager Øst Lokaludvalg 
har vi længe ønsket at 
fastholde og udvikle ”den 
kreative zone”, og derfor 
er det spændende, at der 
nu er kommet et kom-
mercielt bud på, hvordan 
en kreativ zone kan bru-
ges. Hidtil har muligheden 
nærmest ikke været ud-
nyttet. Så det er værd at 
følge, selvom det ikke lige 
er håndværkere og andre 
støjende erhverv, som er i 
fokus lige her.

Læs mere på  
SILJANGADE.com

Siljangade er mest kendt for at huse 
Hells Angels. Men nu kommer gaden 
med bydelens grimmeste asfalt 
måske også til at være kendt for sit 
nye kontorfællesskab i 4 etager med 
en hyggelig café i bunden. Henover 
sommeren er dørene nemlig åbnet til 
et nyistandsat center for iværksættere 
og små virksomheder i  Siljangade 4

Prøvestenen Syd: Affaldsjagten 
fortsætter den 10.oktober
Der er gang i den på Prøvestenen 
Syd: Før sommer var der fernisering 
af en række midlertidige landskabs-
kunst-installationer, begyndelsen 
af september holdt vi vandretur 
i anledning af kommunens ”vild 
september”, og i midten af september 
var der besøg fra Det Grønne Råd, 
som gerne ville se nærmere på 
stedet og lære mere om historien og 
ønskerne til fremtiden
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Efteråret bugner med spændende 
aktiviteter i Miljøpunkt Amager  
Teamet i Miljøpunkt Amager er vendt stærkt tilbage 
efter sommerferien og Corona-nedlukning, og har 
inden for den sidste måneds tid allerede gennemført 
og medvirket i en lang række arrangementer for 
borgerne på Amager

AF DORTE GRASTRUP 
HANSEN, MILJØPUNKT 
AMAGER

Måske har du allerede læst 
vores nyhedsbrev fra ultimo 
august?

Dét er der heldigvis rig-
tig mange, der gør, og dét 
er vi meget glade for. Vo-
res tophistorie denne gang 
var ’Giv input til Miljøpunkt 
Amager’. Det var der knap 

2000 borgere, der gjorde, så 
mange tak for alle jeres vær-
difulde input. Derudover fik 
vi mere end 1300 nye tilmel-
dinger til vores nyhedsbrev, 
hvilket vi også er meget tak-
nemmelige for.

Den næstmest læste hi-
storie handlede om vores 
nye projektleder i Miljø-
punkt Amager. Vi er meget 
glade for at have fået Ca-
roline med på holdet, så vi 

er fuldtallige igen. Især da 
september måned er en af 
vores mest travle måneder 
i forhold til arrangementer 
og borgerinvolverende akti-
viteter. Vi har fuld fart over 
feltet, og du har allerede 
kunnet møde os til indvielse 
af to domer i Ørestad, cykel-
pitstop for børn til Kvarter-
husets fødselsdag, indvielse 
af Den grønne Væg i Hav-
nestaden i forbindelse med 

vores projekt Thrive Zone 
Amager (http://miljopunkt-
amager.dk/default/) og 
Fælledens Dag i forbindelse 
med den nationale Natu-
rens Dag, affaldsindsamlin-
gen World Cleanup Day på 
Amager Strand i forbindelse 
med vores projekt ”Sammen 
om Skraldet på Amager”, og 
endelig som rosinen i pølse-
enden, Amagers helt egen 
Amager Klima- og Demo-
kratifestival på Musiktorvet.

”Sammen om Skraldet på 
Amager” er et 1-årigt strand-
oprydningsprojekt, som vi 
har fået støtte til fra Miljøsty-
relsen. Miljøpunkt Amager er 
tovholder, og vi samarbejder 
med Naturcenter Amager 
Strand, Den Blå Foreningsby, 

Ren kærlighed til Amager 
og Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening. Her kom-
mer der til at være løbende 
affaldsindsamling ved Ama-
ger Strand og til næste år 
planlægger vi en Maritim Af-
faldsuge primo april 2022.

Du kan følge med i alle vo-
res aktiviteter på Facebook, 
Instagram og i lokalaviserne. 
Hver måned skriver jeg  en 
klumme i AmagerLIV. Eller 
hvis du ikke allerede mod-
tager vores nyhedsbrev, så 
håber jeg, at du har lyst til at 
tilmelde dig via vores hjem-
meside http://miljopunkt-
amager.dk/nyhedsbrevs-
arkiv/

Håber vi ses!

Miljøpunkt Amager er et 
lokalt miljøcenter, som 
har til opgave at fremme 
miljøhensyn og bæredygtig 
udvikling på lokalt plan. 
Miljøpunktet er en selvejen-
de fond med egen besty-
relse. Hovedparten af vores 
driftsmidler kommer fra 
Amager Øst Lokaludvalg 
og Amager Vest Lokalud-
valg. Miljøpunkt Amager 
dækker de områder på 
Amager, som hører under 
Københavns Kommune. 
Vi har kontor i Kvarterhu-
set, Jemtelandsgade 3, 
4. sal. Hjemmeside: www.
miljopunkt-amager.dk.

HVEM ER 
MILJØPUNKT 
AMAGER? 

Spis Sammen

AF DORTHE THORBECH, 
NÆSTFORMAND I 
ÆLDRE SAGEN AMAGER 
2300

Folkebevægelsen mod En-
somhed, som også Ældre 
Sagen er en del af, sætter 
hvert år fokus på ensom-
hed ved at opfordre til at 
skabe rammerne for, at 
mennesker mødes, under 
navnet ”Danmark Spiser 
Sammen”. På Amager var 
Hjemmeplejen og Ældre 
Sagen Amager 2300 gået 
sammen om, fra mandag 7. 
juni til fredag 11. juni, dag-
ligt at arrangere en frokost 
for mellem 6-8 ældre bor-
gere.

Frokostgæsterne blev 
modtaget ved et festligt 
dækket frokostbord, så de 
hyggelige rammer blev sat 
for at mødes med andre 
mennesker. Som arrangør 
oplevede vi, at gæsterne 
følte sig godt tilpas og 
nød at være sammen med 
andre. Det var tydeligt, 
at der generelt er et stort 
behov for at mødes med 
andre og særligt efter at 
have været isoleret gen-
nem længere tid på grund 
af Corona.

NYT ARRANGEMENT I 
NOVEMBER
De vellykkede og positive 
erfaringer fra juni måned i 
år, vil vi derfor også bruge 
som afsæt til at arrangere 
endnu en hyggelig frokost, 
dagligt, i perioden man-
dag 8. november til fredag 
12. november 2021. Vi vil 
invitere ældre borgere, der 

modtager hjemmehjælp, 
og ældre, som via Ældre 
Sagen, Amager 2300, 
modtager tryghedsopkald 
eller er tilmeldt besøgstje-
nesten, til en hyggelig fro-
kost for 6-8 mennesker. Vi 
håber, at de inviterede vil 
få en lige så god oplevelse 
som deltagerne i juni må-
ned.

Som arrangør var vi 
også glade for den posi-
tive tilgang Amager Øst 
Lokaludvalg havde til vo-
res ”Spis Sammen-pro-
jekt” i juni måned og også 
var parate til at støtte os 
økonomisk. Vi fik dog ikke 
brug for støtten, men en 
velvillighed til at støtte 
op om projektet har rigtig 
stor værdi. 

Vi håber, at både lokal-
udvalgene i Amager Øst 
og Amager Vest vil støtte 
op om vores arrangemen-
ter i november måned og 
måske også give en øko-
nomisk håndsrækning, 
hvis vi får brug for det.

Der var blomst i knaphullet, 
smørrebrød og jordbærkage, da seks 
ældre mødtes i juni om et frokostbord 
til et af årets Danmark Spiser Sammen-
arrangementer på Amager. Snakken 
gik selvom frokostgæsterne ikke 
kendte hinanden. Og det er faktisk 
det, der er meningen med Danmark 
Spiser Sammen-arrangementerne. Man 
kommer hinanden ved

Landskabsinstallationer på 
Prøvestenen Syd 
Prøvestenen Syd ligger som en moderne ruin nær den yderste spids af 
Amager Strandpark. Det der i sin tid skulle være blevet til en stor marina er nu 
et selvgroet landskab med høje græssletter, stendiger mod vandet og en 360 
graders udsigt mod den åbne horisont

AF BETTINA LAMM OG 
ANNE WAGNER

Prøvestenen Syd har været 
tilgængelig for offentlighe-
den det sidste år med an-
komst gennem en diskret 
låge lige før Benzinøen. I 
området møder man især 
hundeluftere, løbere, lystfi-
skere og familier på tur. Men 
hvad skal der ske med områ-
det på sigt, og hvordan kan 
små skulpturelle nedslag un-
derstøtte oplevelsen af ste-
det her og nu?

Det har 16 landskabsar-
kitektstuderende fra Kø-
benhavns Universitet givet 
bud på med projekter i det 
storslåede landskab. Fem 
installationer er med til at 
fremhæve stedets særlige 
kvaliteter og tilføje oplevel-
ser for de besøgende gen-
nem små støttepunkter i 
græssletterne og langs kaj-
kanten. 

Hidden in Plain Sight 
www.instagram.com/hid-
den_in_plain_sight_2021/ 
inviterer os på en skattejagt 
efter tre røde nedslag, der 
tilbyder os at sanse land-
skabet fra forskellige posi-
tioner, Magnified danner et 
mødested med en labyrint 
af mega-græsser midt i eng-
landskabet,

Boat No1 www.instagram.
com/boatnr1/ peger med en 
pink bænk på båden i kana-
len som udgangspunkt for 
demokratisk dialog, 

Braiding a Landscape 
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
braiding_a_landscape/ flet-
ter græsser og former spor 
igennem engen af stedets 
egne materialer og inviterer 
besøgende til at skabe deres 
egne og

Look at Me www.youtu.

be/Jn-5AYI_Y4I består af 
fem interaktive spejlinstru-
menter, der lader os lege 
med udsigter og landskabs-
fragmenter. 

De studerende har ligele-
des givet bud på strategier 
for en videreudvikling af 
Prøvestenen Syd som re-
kreativt område. Hvad skal 
der ske med landskabet på 
den lange bane, og hvordan 
kan stedet udvikles til re-
kreative naturoplevelser på 
en nænsom og karakterfuld 
måde?  

HØJT TIL LOFTET OG 
FRIT UDSYN
Et gennemgående tema er 
visionen om at bevare land-
skabets selvgroede karakter 
og åbne græssletter. På Prø-

vestene Syd kan man få en 
oplevelse af at have det hele 
for sig selv med højt til lof-
tet og frit udsyn mod både 
vandet og byen – noget som 
man ikke finder mange ste-
der i København.

En idé er at lade Prøveste-
nen Syd være hjem for en til-
bagevendende skulpturpark 
med fokus på kunstværker 
skabt af stedets egne ma-
terialer. Et andet projekt 
foreslår, at nogle arealer skal 
have lov til at udvikle sig til 
skov, mens andre holdes 
åbne. Et team har givet bud 
på, hvordan både i kanalen 
kan skabe steder for fælles-
skab og dialog om landska-
bets udvikling. 

I hele forløbet har der væ-
ret et tæt samarbejde med 

Amager Øst Lokaludvalg, 
som har støttet projektet og 
Prøvestenens Natur- og Fri-
tidsforening, der har været 
en værdifuld dialog-partner i 
hele forløbet. By & Havn ejer 
området, og det er endnu 
uvist, hvad der skal ske med 
Prøvestenen Syd på langt 
sigt. 

De fem installationer kan 
opleves i landskabet frem til 
slutningen af oktober. Man 
kan også læse mere om dem 
og fremtidsvisionerne på 
Instagram @urbaninterven-
tionstudio www.instagram.
com/urbaninterventionstu-
dio/

Under alle omstændighe-
der vil vi anbefale alle en tur 
ud til det forunderlige Prøve-
stenen Syd.

      Installationen Look at Me består af fem interaktive spejlinstrumenter der lader os lege med udsigter og 
landskabsfragmenter på Prøvestenen Syd. Den er skabt af landskabsarkitektstuderende fra Københavns 
Universitet Mette Sofie Rybak, Eva Linnea Storgaard, Alida Helene Buch Hansen og Ekaterina Guryeva. 
 Foto: Bettina Lamm
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Ny styregruppe og 
sekretariatsleder i 
Områdefornyelsen 
Sundby
AF LOUISE FALK 
TRANBERG

Områdefornyelsen Sund-
by er nu halvvejs, og en 
ny styregruppe er netop 
blevet valgt. En stor del af 
de oprindelige medlem-
mer valgte at genopstille, 
men et par nye ansigter 
kom også med på holdet, 
da valget blev afholdt i 
slutningen af august. Sty-
regruppen skal nu arbejde 
videre for at områdeforny-
elsens projekter kommer 
godt i mål inden indsatsen 
afsluttes i 2023. 

Der er også kommet nyt 
ansigt ved sekretariatets 

styrepind. Niels Frisch 
Kjølholt begyndte som 
sekretariatsleder for Om-
rådefornyelsen Sundby 1. 
august. Projektchefen står 
i spidsen for sekretariatet, 
og Niels har allerede et 
godt forspring på særlig 
Sundbyviden og -netværk. 
Han har nemlig tidligere 
været sekretariatsleder for 
Amager Øst Lokaludvalg 
og har senere været Sund-
bys kontaktperson inde i 
kommunens centrale om-
rådefornyelsesenhed.

Du kan kontakte Om-
rådefornyelsen Sundby 
på Sundby@tmf.k..dk 

Kunsten blomstrer 
omkring Kirkegårdsvej
I alt fire gavlmalerier er i den sidste stykke tid groet frem i området omkring 
Kirkegårdsvej. Alle værker er malet af professionelle og velrenommerede 
kunstnere, der er udvalgt af kurator Jens-Peter Brask, og malet med tilladelse 
fra de respektive ejendomme

AF LOUISE FALK 
TRANBERG

På Middelgrundsvej har den 
danske kunstner Mie Olise 
udført et stort værk på en 
af kvarterets mest markante 
gavle. På Nordre Røsevej 
har den fransk-fødte kunst-
ner Joël Bigaignon skabt et 
grafisk værk på en stor gavl 
på den lille sidegade. Kir-
kegårdsvej har indtil videre 
fået to nye gavlmalerier: 
den ukrainsk-fødte kunstner 
Nicholas Koshkosh, der bor 
i Moskva, har malet en halv 
gavl i sin helt særlige stil, og 
lige et par meter længere 
mod nord har den danske 
kunstner Bjørn Magnussen 
udført sit værk.

Gavlmalerierne er kommet 
til verden efter Jens-Peter 
Brask søgte Områdeforny-
elsen Sundbys pulje ’Kultur 
der forbinder’ og fik støtte 
af styregruppen i vinter. 

EN RUTE MED KUNST
Kirkegårdsvej har allerede et 

stort lysværk på en gavl i be-
gyndelsen af gaden, der er 
støttet af den tidligere om-
rådefornyelse i Øresundsvej-
kvarteret, samt et værk ved 
den store gavl ved kirke-
gården, malet af Thomas 
Pålsson i foråret. Området 
har altså efterhånden en hel 
masse at byde på rent kunst-
nerisk. 

Vil du ud at opleve vær-
kerne, så find et kort via 
QR-koden her eller via Om-
rådefornyelsen Sundbys 
Facebookside. 

Kortet opdateres løbende 
i takt med, at mere kunst 
blomstrer frem i Sundby.  

OBS: Områdefornyelsen 
Sundbys styregruppe 
har valgt, at der ikke kan 
støttes flere gavlmale-
rier i kvarteret. Puljerne 
er stadig åbne for andre 
kreative projekter.

      På Nordre Røsevej har den fransk-fødte kunstner Joël Bigaignon, 
skabt et grafisk værk på en stor gavl. Foto: Curated by Jens-Peter Brask
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BY OLE PEDERSEN. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT 
WITH MATERIAL FROM 
THE MUNICIPALITY OF 
COPENHAGEN

WHO CAN VOTE? 
Any person who has at-
tained the age of 18 years 
and is resident in the local 
authority area is eligible to 
vote in the election to local 
and regional councils.

However, persons who are 
not nationals of Denmark, 
another EU Member State, 
Iceland or Norway may only 
vote if they have resided in 
the Kingdom for a period of 
four years prior to the elec-
tion.

Furthermore, the following 
persons are not eligible to 
vote:
 ❚ persons, that are on tol-

erated stay,
 ❚ persons, that have been 

expelled from Denmark 
by a court judgement,

 ❚ persons, that have been 
expelled from Denmark 
by administrative deci-
sion, and

 ❚ persons, that reside in 
Denmark in order to 
serve a sentence from 
an international criminal 
court.

You find detailed rules for 
the right to vote, including 
conditions for the right to 
vote for foreigners living in 
Denmark in Section 1-4 of 
the Municipal and Regional 
Elections Act.

WHO CAN I VOTE FOR?
A person entitled to vote 
in elections to local and re-
gional councils is also eli-
gible for election to such 
councils unless the person 
in question has been sen-
tenced or has passed a sen-
tence that results in loss of 
eligibility. A person that is 
sentenced to imprisonment 
or is unconditionally denied 
driving license to a car is not 
eligible for elections to local 
and regional councils.

The lists of candidates 
will normally be available 6 
weeks prior to election day 
or as soon as possible here-
after and will be available at 
the Citizen Services Center 
(for advance voting pur-
poses) and at the polling sta-
tions on Election Day. This 
year, candidates and candi-
date lists will be approved 
by the electoral board and 
published on Monday 4 Oc-
tober 2021.

THE PRACTICALITIES - 
WHERE AND HOW CAN 
I VOTE? 
You will receive your poll 
card by post by 11 November 
2021. If you do not receive 
your voting card or you think 
there are errors, please con-
tact Folkeregistret (phone 
33 66 33 66). On the day of 
the elections, you can vote 
from 8 a.m. until 8 p.m.

At the polling station, you 
have to present yourself at 
the voting table indicated on 
your poll card and turn over 
your poll card to the keeper 
of the electoral register. You 

will be requested to give 
your date of birth. You might 
also be requested to give 
your name and/or address. 
If you have not received 
you poll card, or you have 
forgotten to bring it to the 
polling station, you can still 
vote. In case of doubt about 
your identity, the keeper of 
the electoral register has to 
determine your identity and 
might for this reason ask 
you to provide some form of 
documentation thereof, e.g. 
a passport, drivers license or 
other ID.

Check your assigned poll-
ing station on your poll card. 
In the Amager East district, 
you find polling stations at 
these locations: 
 ❚ SKOLEN PÅ AMAGER-

BRO, Lybækgade 20
 ❚ SUNDBYØSTER - LER-

GRAVSPARKENS SKOLE, 
Lergravsvej 2

 ❚ GERBRANDSKOLEN, 
Gerbrandsvej 9

 ❚ SKOLEN VED SUNDET, 
Samosvej 50

ADVANCE/POSTAL 
VOTING 
From Tuesday, 5 October 
2021 through Friday, 12 No-
vember 2021, voters can vote 
by advance voting at eleven 
advance-polling stations 
across the city. When you 
choose advance voting, you 
must show up in person and 
bring your poll card or valid 
ID. Valid identification is by 
passport, driver's license or 
health insurance card. 

In addition, it is possible 

to vote by post in your own 
home, in nursing homes 
and alike. Once you used 
advance voting or voted by 
postal vote, you cannot vote 
on the Election Day. You can 
submit an advance/postal 
vote several times, but only 
your last vote will be valid. 

You can use advance vot-
ing in all municipalities and 
not just in the municipal-
ity where you live. All eleven 
advance-polling stations in 
Copenhagen are wheelchair 
accessible and accessible for 
citizens with reduced mobil-
ity. At all advance-polling 
stations locations, there 
are special booths suitable 
for citizen with disabilities 
equipped with amongst oth-
ers black felt pen, magnifying 
glass and a special LED lamp.

Find more information 
here: https://elections.
im.dk/local-elections/

NEWS

Local and regional council 
elections on 16. November 
Read here about the rules for voting, where to find the 
polling stations and how to vote by postal vote

Amager Children’s 
Theater Festival 2021 
in the fall holidays  

BY KATRINE WALLEVIK. 
TRANSLATED AND 
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT.

Not only will the festi-
val host 38 theatre per-
formances for children, 
teenagers and adults - the 
festival also offers various 
workshops (visual arts, 
trash re-and upycling, cir-
cus and more), communal 
dining and debates. The 
theme of this year’s festi-
val is communities and the 
co-creation that happens 
when we gather for cul-
tural events. 

NEW COLLABORATION 
PARTNERS AND EVENT 
LOCATIONS
Amager Children’s Thea-
tre Festival is made pos-
sible through the joint 
effort of cultural organi-
sations on Amager. This 

year, even more partners 
collaborate, so events can 
be offered at even more 
locations. The festival 
welcomes Amager’s new 
small metropolitan thea-
tre GLiMT Amager, lo-
cated at Maskinhal Sund-
holm in Amager Vest. 
Furthermore, there will be 
events at Multihallen (at 
Kofoeds Skole) in Amager 
East. The Festival and the 
City of Copenhagen are 
thrilled to be able to bring 
art and cultural events 
even closer to the local 
communities.

The festival is supported 
by Amager East Local 
Committee, Amager 
Vest Local Committee, 
The City of Copenha-
gen and the Children’s 
Culture Network. Find 
the program online and 
buy tickets via Billetto.

Do you and your children have plans 
during the fall holidays? Amager 
Children’s Theatre Festival offers 
an exciting programme during the 
children’s school break in week 42

 ❚ Roundabouts are bio-
diversity reservoirs and 
better management 
leads to more biodiver-
sity. Wilder grasses and 
native plants provide 
more food, shelter and 
nesting spaces for birds, 
bees and butterfli-es 
than short monoculture 
grass.

 ❚ Better management 
means better climate 
resilience. Long grasses 
and plants are more 
drought re-sistant than 
shorter grasses and 
also retain rainwater 
for longer - important 
considerations as the 
weather becomes more 
extreme.

 ❚ Richer green spaces can 
improve both the local 
environment, as well as 
our own wellbeing, as we 
interact with more abun-
dant local nature in our 
day to day lives.

FACTS

From grass desert to nature oasis?  
– New strategy for Prags Boulewvard Roundabout
We within the Biodiversity Group 
are big fans of bees, butterflies and 
other pollinators - and for good 
reason. One out of every three 
bites of food that we eat comes 
from pollinator plants. To put it 
another way, without pollinators 
there would be no strawberries, 
apples and many other fruits, 
vegetables and nuts that we take 
for granted

gen, Copenhagen Munici-
pality, are working hard to 
create wilder and greener 
areas within East Amager, 
and with responsibility for 
the maintenance of most 
roads and green spaces they 
are uniquely placed to do so. 
The recently regenerated 
Ved Amagerbanen, with its 
“green river” of wild grass, 
flowers and trees, is an im-
portant piece of this jigsaw 
and a wonderful example 
of wilder city nature.  The 
same is true of areas of na-
ture in Lergravsparken and 
at Amager Strandpark.

LET IT GROW
Sometimes helping pollina-
tors can also be as simple as 
better management of road-
side verges, traffic islands 
and other leftover spaces 
that cannot be used for rec-
reation.  

Counterintuitively “bet-
ter management” does not 
mean well maintained short 

grass areas that are easy to 
mow. Instead, it means re-
duced mowing and allowing 
nature to flourish.

Therefore, the Biodiversity 
Group is delighted to hear 
that Teknik- og Miljøfor-
valtningen are de-veloping 
plans for the Prags Boule-
vard Roundabout to grow 
wilder through better man-
agement.

We rarely give this “grass 
desert” a second thought 
as we travel around it on 
our way elsewhere. But the 
proposed new manage-
ment strategy would allow 
the grasses to grow long, 
enabling existing peren-
nial wildflowers to further 
establish and colonise the 
traffic island. We are in no 
doubt that this large green 
space would become an at-
tractive spot for pollinators 
and help support the objec-
tives of “Den Vilde Byhave” 
on the opposite side of the 
roundabout.  

The proposed new strat-
egy requires final highway 
safety approval prior to im-
plementation (and for this 
reason the grass around the 
edges will be kept short), but 
we are hopeful that the plans 
will soon be approved and in 
place by next year.

In the meantime, we thank 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gens creative and cost effi-
cient efforts to en-hance the 
biodiversity, environmental 
resilience and attractiveness 
of the local area.

ABOUT THE 
BIODIVERSITY GROUP
As a volunteer group, our 
mission is to identify and 
deliver opportunities for 
richer native nature on un-
derutilized existing green 
spaces throughout East 
Amager. 

If you are interested in 
joining us, please con-
tact us at aoelu@kk.dk 

BY ANDREW 
VAUGHAN FOR 
BIODIVERSITETSGRUPPEN 
UNDER AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

However, it is no secret that 
pollinator species are in seri-
ous decline, both locally and 
globally.  Although changes 

in farming practices are 
needed to significantly re-
verse this problem, there are 
small but important steps 
that can be taken here in 
East Amager to help, and 
at the same time make our 
streets more attractive and 
climate resilient.

Teknik- og Miljøforvaltnin-
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Rekordstor håndboldskole i Amager SK 
Mere end 130 børn og unge var med, da Amager SK i første uge af august 
afholdt den årlige håndboldskole i Sundbyøsterhallerne. Og traditionen tro blev 
håndboldskolen afsluttet med en kæmpe vandkamp på Sundbyøster Plads

AF MORTEN LINDKJÆR

Mere end 30 timers hånd-
bold, leg og hygge på en uge 
kan sikkert tage pusten fra 
de fleste. Men for deltagerne 
på Amager SK’s håndbold-
skole er det lige omvendt. 
Efter en uge med aktivitet 
fra morgen til langt ud på 
eftermiddagen var energini-
veauet helt i top, da Amager 
SK’s håndboldskole blev af-
sluttet med en kæmpe vand-
kamp, hvor spillerne og træ-
nerne gav hinanden kamp til 
stregen med spande, dunke 
og vandpistoler.  

REKORDSTOR 
TILMELDING
Amager SK har igennem en 
lang årrække afholdt hånd-
boldskole for børn og unge i 
alderen 9 til 15 år med fokus 
på at skabe gode oplevelser 
med håndbolden i centrum. 
Og trods benspænd fra Co-
vid19 var tilslutningen til 
årets håndboldskole rekord-
stor.  

”Det er fantastisk at se så 
mange aktive børn i hallerne 
igen. Det sidste års tid har 

på mange måder været ud-
fordrende, og derfor er det 
jo også ekstra dejligt, at så 
mange børn og unge vil være 
med i vores håndboldfælles-
skab”, siger Henrik Mathia-
sen, der er bestyrelsesmed-
lem i Amager SK og en af 
de mange frivillige, som får 
håndboldskolen til at blive til 
virkelighed. 

I løbet af ugen har delta-
gerne på håndboldskolen 
blandt andet spillet beach-
håndbold på Amager Strand, 
lavet mini-OL, quizzer, sam-
arbejdsøvelser, stafetter og 
selvfølgelig spillet en masse 
håndbold i hallerne på Ama-
ger, mens de frivillige i køk-
kenet har sørget for lækker 
frokost til både store og små.  

”Amager SK er en klub for 
alle, og hos os kommer fæl-
lesskabet først. Derfor fylder 
de sociale aktiviteter også 
rigtig meget i vores hånd-
boldskole, så vi er sikre på, at 
alle får en god oplevelse og 
får lyst til at komme igen”, si-
ger Henrik Mathiasen. 

Amager SK afholder hånd-
boldskole igen i august 
2022.

Fra butikslokale på 
Amagerbrogade 
til foreningshus på 
Sundholm

AF ANNA OVERLUND 
SØRENSEN

I 2001 samledes en gruppe 
mennesker i Kvarterhuset 
i Jemtelandsgade med et 
fælles formål: At stifte en 
forening, der gennem fri-
villighedsformidling, som 
det så skønt hed dengang, 
kunne være med til at in-
spirere, styrke og synlig-
gøre det frivillige arbejde i 
lokalområdet ved at tilby-
de formidling af frivillige, 
kurser og vejledning. 

En opgave vi i frivillig-
centeret stadig løfter den 
dag i dag. 

Det har været 20 gode 
år, hvor vi, med skiftende 
bestyrelsesmedlemmer, 
ansatte og foreninger, har 
arbejdet for, at der var 
styr på alt lige fra frivillig 

hvervning til forenings-
økonomi. 

Vi vil som en del af fej-
ringen kigge tilbage på de 
år, der er gået, det fælles-
skab, der tegner Frivillig-
centrets arbejde i dag og 
forsøge at få et glimt af 
fremtidens opgaver. 

Har du været engageret 
eller været i kontakt med 
Frivilligcentret gennem 
årene og har lyst til at dele 
din historie om tiden, hø-
rer vi gerne fra dig - vi er 
især interesseret i billeder, 
der kan være med til at il-
lustrere vores virke.

Så kære alle, der har et 
hjerte, der banker for fri-
villighed, civilsamfund og 
foreningsarbejde på Ama-
ger, I er mere end velkom-
ne til at komme og tage 
del i fejringen!

Frivilligcenter Amager fejrer den 
6. november fødselsdagsfest i 
Maskinhallen på Sundholm, og vi vil i 
den forbindelse gerne invitere gamle 
og nye venner af foreningen til at 
deltage i fejringen og til at dele jeres 
minder og fremtidsønsker

Judo”mor” Karen Berg 
- 25 år som ildsjæl i 
Judoklubben Mitani
Karen Berg har i år 25-års-jubilæum i Judoklubben Mitani som formand. Det 
hele begyndte, da hendes tre døtre, Betina, Kristina og Rikke Berg startede til 
judo.Det blev starten på et helt nyt kapital i Karen Bergs liv. Kun et ½ år efter 
blev hun formand for klubben, og det er hun stadig

AF JANNIE DOBEL

Karen har været drivkraften 
i mange projekter de sidste 
25 år. Hun har også været 
medvirkende til, at klub-
ben i dag er en af Danmarks 

største judoklubber. 
I 2010 blev Karen velfor-

tjent kåret til årets idrætsle-
der i Amager Bladet.

Hun var også drivkraften 
bag klubbens juniorklub, 
hvor alle klubbens unge 

medlemmer mellem 10-15 
år kunne deltage. Så søgte 
hun midler til at kunne gen-
nemføre forskellige arrange-
menter. Alt fra stuntman- til 
førstehjælps-kurser og kaja-
kroning blev de unge præ-
senteret for.

Nogle af de største pro-
jekter, Karen har været invol-
veret i, var da klubben flyt-
tede lokaler i 1997 og i 2011 
og udvidede lokalerne til to 
etager. Det krævede ben-
hårdt arbejde at søge støtte 
til projektet og at være fy-
sisk til stede og tovholder, 
da selve projektet gik i gang.

Hun har været med til at 
arrangere en af Danmarks 
største judobegivenheder 
Matsumae Cup, hvor der 
kommer judokæmpere fra 
hele verdenen.

DE UNGE KAN FÅ 
AFPRØVET DERES 
JUDODRØMME
Selvom Karen Berg er for-
mand, møder hun trofast 
op til arbejdsweekender, 
klubarrangementer, klubme-
sterskaber, gradueringer og 
stævner. Hun deltager også 
stadig på fitness-judo-hol-
det for kvinder på trods af 
sine modne 66 år. 

Karen er også involveret i 
det samarbejde, de køben-
havnske klubber har igen-
nem Team Copenhagen, 
hvor hun deltager i møder 
med klubbernes formænd 
fra Politiet Judoklub (PI) og 
Brønshøj. Her er hun med til 
at skabe et godt judosam-
arbejde, så de unge eliteud-
øvere har nogle gode ram-
mer til at få afprøvet deres 
judodrømme. 

Udover den tid Karen Berg 
bruger på Judoklubben Mi-
tani, er hun mormor med 
meget stort M til seks bør-
nebørn.

At der er en helt spe-
ciel klubånd i Judoklubben 
Mitani, er Karen Berg helt 
klart en medvirkende år-
sag til. Alle som kommer 
ind ad døren, både nye og 
gamle medlemmer samt be-
søgende judokæmpere fra 
udefrakommende klubber, 
kommer ofte med bemærk-
ninger om ”hvor er det en 
rar klub at komme i”. Karen 
Berg har en evne til at age-
re ”mor” for alle klubbens 
medlemmer. Karen Berg 
står aldrig alene, da det er 
en velfungerende træner-
stab og bestyrelse, hun står 
i spidsen for.

Offentligt møde 
på Amager om 
byudvikling

AF KARL VOGT-NIELSEN, 
ENHEDSLISTEN-AMAGER 
ØST

Torsdag 7. oktober kan 
du komme til et offentligt 
møde om byudviklingen 
i København, herunder 
byggeriet på Fælleden og 
Lynetteholm, som om få 
måneder vil have stor ef-
fekt på Amager.

Enhedslisten har invite-
ret byplanlægger og for-
fatter Peter Schultz Jør-
gensen til at holde oplæg 
med afsæt i hans seneste 
bog ”Opgøret om Køben-
havn”, som han præsente-
rer således:

Der er opbrud i Køben-
havn. Borgerne vender sig 
imod, at deres by er blevet 
et bytte for kapitalfonde, 
og imod det flertal i Bor-
gerrepræsentationen, der, 
anført af Socialdemokra-
terne og staten, trumfer 
en autoritær byudvikling 
igennem med dyre boliger 
på fredede arealer og me-

ga-projekter som Lynet-
teholm. Byens udvikling er 
uden for demokratisk kon-
trol. Socialdemokraterne 
har svigtet deres oprinde-
lige grundlag og er ved at 
løbe linen ud. Denne bog 
handler om det opgør, der 
spidser til, og om hvilken 
by, vi vil have. Under de fa-
tale økologiske krisers vil-
kår er det nødvendigt med 
et nyt grundlag for Køben-
havns udvikling som en 
del af Sjællands-regionen. 
Dette kan kun realiseres, 
hvis borgerne organiserer 
sig om en offensiv vision, 
der sætter en ny demo-
kratisk og bæredygtig 
dagsorden. Bogen skaber 
et operationelt grundlag 
for det videre arbejde med 
byen.

Efter oplægget er der 
debat med både Peter 
Schultz Jørgensen og kan-
didater fra Enhedslisten.

Mødet foregår torsdag 
7. oktober kl. 19-21 i Sløj-
fen, Øresundsvej 69.
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Folkefest på den gamle bane
Amagerbanens Dag søndag 22. august var en kæmpe folkefest, med glade besøgende fra nær og fjern. Der var 
timelang kø til skinnecyklerne og dræsinen, og en kødrand af folk, der var kommet for at høre Sebastian Klein fortælle 
om sin fars kærlighed til "alt det dejlige gamle lort, som er så vigtigt, at vi passer på"

AF RASMUS 
STEENBERGER 

Henrik Kristoffersen fra 
Amagerbanens Venner for-
tæller: "Vi tilbragte dagen i 
høj sol, med gæster overalt, 
til åbent hus i de historiske 
kolonihaver, til hornmusik og 
jazz, og til fadøl, mad, kage 
og kaffe. En sand folkefest, 
som vi har fået virkelig flotte 
tilbagemeldinger på". 

Mange af Amagerbanens 
gæster er historisk interes-
serede, og de kom på van-
dreture om både havernes 
og banens historie. Her 
fortalte Anders Krag fra 
Haveforeningen ved Ama-
gerbanen om havernes 100 
år gamle historie, i tæt sym-
biose med jernbanen. Og 
Henrik fortalte om dengang 
hans far var lokomotivfører 
ved Amagerbanen, og der 
stadig var gang i storindu-
strien på øen. 

Anders Krag havde så 
travlt med at fortælle om ha-
vernes historie, at han ikke 
nåede at se de mange sjo-
ve ting hans have-kolleger 
havde fundet på: "Folk kom 
strømmende ind i min have 
hele tiden med stor historisk 
interessere, så der var hver-
ken tid til at gå på opdagelse 
i loppemarkedet eller prøve 
de lækre forårsruller" , for-
tæller Anders,med en ru-
sten stemme efter 5 timers 
non stop foredrag. 

KONKURRENCER OG 
TOMBOLA MED LÆKRE 
PRÆMIER
Der var også godt besøg 
hos lokaludvalgets visions-
bod, hos Sundby Lokalhisto-
riske Forenings bogudsalg, i 
Bevar Amagerbanens mer-
chandise-butik og hos ”Ren 
kærlighed til Amager”, som 
stod for affaldsindsamling 
og konkurrencer på dagen. 

I havernes tombola var 

der lækre præmier sponso-
reret af det lokale erhvervs-
liv. 

Henrik Kristoffersen fort-
sætter: "Det er første gang, 
at alle gode kræfter omkring 
Amagerbanen og i lokalom-
rådet er gået sammen for at 
skabe en fælles begivenhed, 
og det lykkedes over al for-
ventning. Man kan virkelig 
sige at 1+1 gav mere end 3 i 
søndags. De frivillige fortje-
ner en kæmpe ros".

Arrangørerne forventer, 
at det bestemt ikke er sidste 
gang, der holdes Amager-
banens Dag. 

Arrangementet blev til i 
et samarbejde mellem Ama-
gerbanens Venner, Havefor-
eningen ved Amagerbanen, 
Bevar Amagerbanen og 
”Ren kærlighed til Amager.” 

Arrangementet blev 
støttet af Amager 
Øst Lokaludvalg. 

 ❚ Området ejes af DSB 
Ejendomme, som tidli-
gere har meldt ud, at man 
ønsker at udvikle boliger 
på området. 

 ❚ Det er sidenhen politisk 
besluttet, at Amagerba-
nen skal fredes. Sagen 
er under behandling i 
Økonomiforvaltningen i 
Københavns Kommune. 
Derefter skal Frednings-
nævnet beslutte, om de 
mener at Amagerbanens 
kvaliteter er tilstrække-
lige til en fredning.

 ❚ Følg arbejdet på 
Facebook-siden ”Be-
var Amagerbanen” og 
i Facebook-gruppen af 
samme navn.

FAKTA

        Fotos: Mattias Andersson 

NYHEDER

Ny forbygning til Sundbyøsterhal 1 ønskes
Den nuværende forbygning 
til Sundbyøsterhal 1 er en lav 
rød murstensbygning med en 
nærmest afvisende facade 
ud mod Sundbyøster Plads. 
Selve indgangspartiet er på det 
nærmeste usynligt. Bygningen 
rummer i dag klub og mødelokaler 
for idrætsforeningerne samt 
omklædningsrum og baderum

AF OLE PEDERSEN

Sundbyøster plads vil i 2022 
blive omdannet til en ny mo-
derne plads, der vil kunne 
rumme mange flere funktio-
ner end i dag. I planen for en 
ny Sundbyøster Plads indgår 

overgange og tilstødende om-
råder, som er afgørende for 
pladsens fremtidige funktion. 

Dette indbefatter for-
pladsen til Sundbyøster-
hallerne og Sundbyøster 
Skoles åbne skolegård samt 
gentænkning af indgangs-

bygningen til Sundbyøster-
hal 1. 

BEHOV FOR PLADS TIL 
NYE FUNKTIONER
En ny forbygning vil opti-
mere funktionaliteten af den 

nye Sundbyøster Plads ved 
at kunne rumme  moderne 
omklædningsfaciliteter, en 
café med udeservering på 
pladsen, forenings-fitness, 
et ungemiljø og lokaler 
til det lokale foreningsliv. 

Den vil samtidig optimere 
idrætsforeningernes mu-
ligheder for klublokaler til 
nødvendige sociale funktio-
ner. 

Bygningen kan dermed 
udgøre en central destina-

tion på pladsen, der kan bi-
drage til at indfri ønsket om 
et rigt byliv og tryghed på 
pladsen.

Området mangler klubber 
og tilbud til unge. En byg-
ning, der kan danne ramme 
om relevante tilbud til unge, 
vil være afgørende for at 
løse disse udfordringer. 

LOKALUDVALGET 
HAR NEDSAT EN 
ARBEJDSGRUPPE
Amager Øst Lokaludvalg 
har nu nedsat en arbejds-
gruppe bestående af re-
præsentanter for Amager 
Øst Lokaludvalg, Amager 
SK håndbold, Kultur S. og 
Områdefornyelsen Sundby, 
som vil arbejde videre med 
sagen. Har du lyst til at del-
tage, kan du henvende dig 
til lokaludvalget på email: 
aoelu@kk.dk

      Vision om ny forbygning til Sundbyøsterhal 1 Foto: Svendborg Architects
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Biodiversitet i Amager Øst 
kræver aktive borgere
Biodiversitets-gruppen i Amager Øst Lokaludvalg arbejder med at skabe mere 
liv i vores grønne områder. Vi har mange græsplæner, hvor der kan være flere 
blomster, buske og træer

AF HANNE KUSIAK, 
RASMUS STEENBERGER, 
ANE JETTE THOMSEN, 
ANDREW VAUGHAN OG 
RIKKE LAURITZEN

Lokaludvalg Amager Øst 
har bevilget penge til at på-
begynde projektet, og vi ar-
bejder nu på at finde et par 
steder, hvor vi kan begynde 
med nogle små bede i efter-
året. Vi har udset os to ste-
der på Store Møllevej, hvor 
der ikke er for meget skygge 

fra træerne. Her vil vi gra-
ve huller i græsplænen og 
plante og så nogle blomster 
sammen med interesserede 
beboere. Oppe ved Amager-
brogade afventer vi bygge-
pladsens færdiggørelse og 
fjernelse af skurvogne.

Vi har talt med den gart-
ner, der har ansvaret for 
området. Han er indforstået 
med vores plan for Store 
Møllevej og er åben for at 
gå i dialog med os om andre 
områder i bydelen, herunder 

om rundkørslen ved Prags 
Boulevard, som er omtalt i 
en særskilt artikel. 

Til næste forår vil vi ar-
bejde på at omdanne et bed 
foran Frankrigsgades Svøm-
mehal, hvor der er meget 
tørt. Det kræver nogle hård-
føre planter, der kan klare sig 
dér - og også gerne nogle 
interesserede beboere og 
skolebørn.

Vi ser frem til, at der star-
ter en udviklingsplan for bio-
diversiteten i remisen i Ler-

gravsparken til næste år.
Samtidig har vi hørt rygter 

om, at der arbejdes med bio-
diversitet på Sundby Kirke-
gård.  Måske kan der komme 
et lille vandløb, som vil være 
godt for fugle og insekter. Det 
vil være fantastisk, og vi note-
rer os med glæde, at Køben-
havns Kommune ligeledes 
arbejder med at give mere 
plads til natur i Amager Øst.

Hvis du er interesseret så 
kontakt email: aoelu@kk.dk 

Stormesteren vandt 
22-2 over Amager-
skakspillere

AF SVEN LØNTOFT

Der gik mere end to timer 
før stormesteren havde 
nedkæmpet den sidste 
modstander. Forinden 
var der dog to af Ama-
ger Skakforenings stærke 
spillere, Silas Lorenzen og 
André Anda, som havde 
fået ram på deres berømte 
modstander, og derved 
vundet en middag for to 
på Øens Spisested.

Foruden simultan-skak 
var der aktiviteter for børn 
omkring Dansk Skoleskaks 
skakternede bil, hvorpå der 
kunne spilles magnetskak, 
og på plænen foran Pris-
men kunne man spille med 
gigantskakbrikker. 

PERMANENTE 
SKAKBORDE FORAN 
PRISMEN
Kandidater til kommune-
valget fra Enhedslisten, 

Venstre, Konservative og 
Socialistisk Folkeparti var 
også på plads ved skak-
brættet, og de udtrykte 
støtte til skoleskakken og 
Amager Skakforenings 
planer for området.

Københavns Kommu-
nes foreningspulje har 
bevilget penge til de bor-
de og bænke, der blev 
spillet på, og Amager Øst 
Lokaludvalg har støttet 
selve arrangementet med 
Sune Berg Hansen, der 
om eftermiddagen holdt 
et spændende foredrag 
for klubbens medlemmer 
inde i Prismens kultursal.

Amager Skakforening 
vil i samarbejde med an-
dre brugere af stedet, ar-
bejde videre med ideen 
om at udvikle pladsen 
foran Prismen til et grønt 
aktivitetsområde, blandt 
andet med permanente 
skakborde.

Da regnen holdt op lørdag 11. septem-
ber, sad 24 håbefulde børn og voksne 
skakspillere klar foran Prismen til at 
udfordre den 7-dobbelte danmarksme-
ster i skak, Sune Berg Hansen

     Stormester Sune Berg Hansen i fin form

Coronafrit mødested 
”Foderbrættet” 
inviterer 65+’ere

AF JOHN KNUDSEN
 

 Vi snakker og udveksler 
erindrings-historier om, 
hvordan det var i gamle 
dage, og om, hvordan tin-
gene har ændret sig -  alt 
imens vi hygger os. Og der 
går hurtigt en time med det.

Du er også velkommen 
til at indtage dit middags-
måltid - det hedder jo fo-
derbrættet!. Det er der 
nogle der gør.

Vi har afholdt disse di-
gitale/online aktiviteter 
over 50 gange, og mange 
føler, det giver en dejlig 
adspredelse og inspiration 
i hverdagen - og noget at 
se hen til.

De nye grupper af Fo-
derbrættet opdeles efter 
bydel - eksempelvis Øre-

stad, Islands Brygge, Ur-
banplanen, Amager Øst.

 Så spørger du sik-
kert, jamen, hvordan kan 
jeg deltage? Har du en 
computer, en tablet eller 
en smartphone med din 
email, så er du godt på 
vej. Så sender du en email 
til FoderbraettetOnline@
gmail.com med dit navn 
og bydel, og du får tilsendt 
”nøglen” til vores  fælles 
mødested Foderbrættet.

Er du i tvivl om det er 
noget for dig, så prøv det 
bare en enkelt gang - med 
risiko for at du kan lide 
det! Det er John Knudsen 
fra Senior IT Stuen, som er 
”fodermester”, og som by-
der dig velkommen.

Venlig hilsen - John 
Knudsen - SmS 2943 3553.

“Foderbrættet” er et socialt online 
fællesskab for 65+’ere. Vi mødes op til 
to faste ugentlige dage kl. 12 i en times 
tid. Du deltager, når det passer dig

To nye toiletter 

AF JENS WILLIAM GRAV, 
MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG 
OG MEDLEM AF 
AMAGER STRANDS 
PARKBRUGERRÅD

På den gamle del af Ama-

ger Strandpark langs 
Amager Strandvej har der 
tidligere været tre toilet-
bygninger, hvor vejen kryd-
ser henholdsvis Øresunds-
vej, Italiensvej og Svend 
Vonvedsvej. Toiletterne har 
længe været lukket grun-

det deres ringe stand, og 
Københavns Kommune har 
derfor nedrevet de to toi-
letbygninger ved Italiensvej 
og Svend Vonvedsvej. Den 
sidste bygning ved Øre-
sundsvej viste sig at være i 
bedre stand end forventet, 
og blev derfor renoveret i 
slutningen af 2020.

Det er nu besluttet at pla-
cere to nye toiletter samme 
sted som de to tidligere toi-
letbygninger. På den måde 
genetableres den tidligere 
toilet-kapacitet langs Ama-
ger Strandvej på den gamle 
del af stranden. Parkbru-

gerrådet i Amager Strand-
park er positive overfor 
genetablering af toiletterne 
på de foreslåede placerin-
ger. Midlerne til de to nye 
toiletter blev afsat i kom-
munens budgetter for 2020 
og 2021.

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen forventer, at de nye 
toiletter vil blive opsat ul-
timo 2021 eller primo 2022. 

Nu venter vi blot på, at 
der også bliver mulighed 
for at etablere det toilet på 
Strandøen ved Strandsta-
tion 4, som vi også har øn-
sket i en årrække. 

Lokaludvalget har gennem en årrække 
arbejdet for at få flere toiletter 
på Amager Strand, og ønskerne 
har gennem en årrække indgået i 
lokaludvalgets ønsker til budgettet i 
Københavns Kommune

Ny forbygning til Sundbyøsterhal 1 ønskes
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Mød dine lokale kandidater 
til kommunevalget (KV21)
Søndag 7. november kan du møde dine lokale kandidater til 
kommunalvalget, når der er valgmøde i Multihallen i Jenagade 21. Mødet 
sætter fokus på udviklingen af Amager Øst, hvor de lokale kandidater til 
Borgerrepræsentationen (BR) i Københavns Kommune kan fortælle borgerne 
om deres ønsker og tanker omkring bydelens fremtid

AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Til mødet vil hvert parti have 
en bod, hvor de lokale kan-
didater til kommunalvalget 
står parat til at svare på dine 
spørgsmål. Efterfølgende 
møder partierne hinanden i 
en paneldebat.

HVAD VIL DE LOKALE 
KANDIDATER MED 
AMAGER ØST?
Amager Øst Lokaludvalg har 

slået sig sammen med den 
lokale del af Kultur- og Fri-
tidsforvaltningen, Kultur S, 
om at arrangere mødet. Vi 
har indbudt de partier, der 
har sæde i enten Borgerre-
præsentationen (BR) eller 
Folketinget til paneldebat. 
Lokaludvalget har på for-
hånd udvalgt tre emnefor-
slag til debatten:

1. Trafik i Amager Øst 
2. Idrættens udvikling i 

bydelen 

3. Udviklingen af bibliote-
kerne 

Derudover vil du kunne afle-
vere dine egne spørgsmål til 
politikerne. 
Arrangementet holdes søn-
dag 7. november kl. 13.30-
17.30 i Multihallen i Jenaga-
de.

Program:
13.30-15.00 
Mød dine lokale kandida-
ter til kommunalvalget 

15.00-17.00 
Paneldebat med en kan-
didat fra hvert parti
17.00-17.30
Mulighed for opfølgende 
samtale med kandidaterne

Stort debat-
møde med 
spidskandi-
daterne til 

kommunal-
valget

Mød den kommende 
overborgmester. De to lokaludvalg 

på Amager gentager succesen 
fra 2017 med et stort valgmøde i 
Amager Bio mandag 11. oktober, 

hvor alle spidskandidater deltager

AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Kommunalvalget nærmer 
sig med hastige skridt. Vi 
varmer op til Kommunal-
valg21 (KV21) med en debat 
mellem spidskandidaterne 
til Borgerrepræsentationen 
(BR) i Københavns Kom-
mune i Amager Bio. De 10 
spidskandidater har alle tak-
ket ja til at deltage, og med 
journalist Kurt Strand som 
ordstyrer er der lagt op til en 
skarp debat, hvor ingen får 
lov til at slippe af sted med 
halve svar. 

Som optakt til debatten vil 
der i timen før være mulig-
hed for at møde de forskel-
lige politiske partier til poli-
tisk markedsplads i Amager 
Bios foyer. 

TEMAER MED 
BETYDNING FOR 
AMAGER
Til valgmødet vil borgme-
sterkandidaterne debattere 

ud fra fire temaer, der har 
betydning for borgerne på 
Amager: By- og boligpolitik, 
Det gode børneliv, Trafikale 
udfordringer og By & Havns 
rolle i byudviklingen i Kø-
benhavn. 

Der vil ikke være mulighed 
for spørgsmål fra salen. Til 
gengæld har borgerne haft 
mulighed for at komme med 
input til debatten via lokal-
udvalgenes borgerpaneler. 
Her er de over 8000 delta-
gere i løbet af september 
blevet spurgt til deres hold-
ninger til de fire temaer. Bor-
gerpanelets input vil indgå i 
debatten den 11. oktober.

På mødet kan du møde 
spidskandidaterne fra 
følgende partier:
Sophie Hæstorp Andersen, 
Socialdemokratiet
Mia Nyegaard, 
Radikale Venstre
Jakob Næsager, Det 
Konservative Folkeparti
Niels Peder Ravn, 

Nye Borgerlige
Sisse Marie Welling, 
Socialistisk Folkeparti
Ole Birk Olesen, 
Liberal Alliance
Finn Rudaizky, 
Dansk Folkeparti
Cecilia Lonning-
Skovgaard, Venstre, 
Danmarks Liberale Parti
Line Barfod, Enhedslisten, 
De Rød-Grønne
Franciska Rosenkilde, 
Alternativet

Tid og sted: Mandag 11. 
oktober i Amager Bio
Kl. 18.30-19.30: Mød 
partierne til poli-
tisk markedsplads
Kl. 19. 30-22.00: Debat 
mellem spidskandidaterne
Undervejs vil der være en 
pause med kaffe og kage.
Tilmelding er ikke 
nødvendig.

Tirsdag 16. november 
2021 afholdes der 
kommunal- og 
regionalvalg

AF OLE PEDERSEN

HVEM KAN STEMME 
OG HVEM KAN IKKE?
Valgret til kommunalbe-
styrelser og regionsråd 
har enhver, der er fyldt 18 
år og har fast bopæl i kom-
munen henholdsvis regio-
nen. 

For personer, der ikke er 
statsborgere i et EU-land 
eller i Island eller Norge, er 
valgretten dog betinget af 
4 års forudgående fast bo-
pæl i riget.

Personer der har valgret 
til kommunale og regiona-
le valg, optages automa-
tisk på valglisten.

Følgende personer har 
ikke valgret til kommunale 
og regionale valg:
 ❚ Udlændinge, på tålt 

ophold,
 ❚ Udvisningsdømte ud-

lændinge,
 ❚ Administrative udviste 

udlændinge, og
 ❚ Udlændinge indsat 

direkte til afsoning i 
danske fængsler og 
idømt af en internatio-
nal straffedomstol.

De nærmere regler for 
valgret, herunder betin-
gelser for valgret for her-
boende udlændinge, er 
beskrevet i kommunal- og 
regionalvalglovens §§ 1-4.

HVEM KAN JEG 
STEMME PÅ?
Kandidater, kandidatli-
ster og liste-/valgforbund 
godkendes i løbet af man-
dag den 4. oktober 2021 
af valgbestyrelsen og of-
fentliggøres om aftenen 
samme dag på denne side.

HVOR OG HVORDAN 
KAN JEG STEMME?
Du kan stemme på det 
valgsted, som fremgår af 
dit valgkort tirsdag den 
16. november 2021 i tids-
rummet kl. 08.00-20.00.  
Du modtager dit valgkort 
med posten senest den 11. 
november 2021. Hvis du 
ikke modtager dit valg-
kort, eller du mener, at der 
er fejl på det, skal du kon-
takte Folkeregistret på 33 
66 33 66.

I Amager Øst er der føl-
gende afstemningssteder:
 ❚ SKOLEN PÅ AMAGER-

BRO, Lybækgade 20
 ❚ SUNDBYØSTER - 

LERGRAVSPARKENS 
SKOLE, Lergravsvej 2

 ❚ GERBRANDSKOLEN, 
Gerbrandsvej 9

 ❚ SKOLEN VED SUNDET, 
Samosvej 50

 ❚ Du kan se på dit 
valgkort, hvor du skal 
stemme.

Afstemningen begynder 
kl. 8 og fortsætter til kl. 
20, og så længe der end-
nu derefter indfinder sig 
vælgere for at stemme. 
Afstemningen sluttes, når 
ingen vælger tilkendegiver 
at ville stemme, uanset at 
der gives opfordring hertil.

BREVSTEMME-
AFGIVNING
Fra tirsdag den 5. okto-
ber 2021 til og med fredag 
den 12. november 2021 kan 
vælgere brevstemme på 11 
brevstemmesteder fordelt 
over hele byen.

Når du brevstemmer skal 
du møde personligt op og 
medbringe dit valgkort el-
ler gyldig legitimation. Gyl-
dig legitimation er pas, kø-
rekort eller sundhedskort. 

Desuden er der mulig-
hed for at brevstemme i 
eget hjem, på plejehjem 
med videre.

Når du har brevstemt, 
kan du ikke stemme på 
valgdagen. Du kan brev-
stemme flere gange, men 
det vil kun være din sidst 
afgivne brevstemme, som 
er gyldig.

Du kan brevstemme i 
alle kommuner og ikke kun 
i den kommune, du bor i.

Alle 11 brevstemmeste-
der i København er tilgæn-
gelige for kørestolsbruge-
re og vælgere med nedsat 
førlighed.

På samtlige brevstem-
mesteder er der opstillet 
en handicapstemmeboks 
med en sort filtpen, lup og 
en særlig LED-lampe.

Yderligere information 
om kommunal - og re-
gionsvalget  kan fås på 
kommunens hjemmeside: 
https://www.kk.dk/valg

Hvordan er reglerne for at kunne 
stemme, hvor foregår det, og  hvad 
skal jeg være opmærksom på? Læs 
nærmere her
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Kommunalvalg21 

Amager stemmer
Vi varmer op til Kommunalvalg21 med en debat 
mellem spidskandidaterne til Københavns Rådhus. 
Temaerne er By- og boligpolitik, Det gode børneliv, 
Trafikale udfordringer og By&Havns rolle i byudvik-
lingen i København. 

MAN. D. 11. OKTOBER KL. 18.30-22.00  
AMAGER BIO, ØRESUNDSVEJ 6
 
PROGRAM
Kl. 18.30-19.30: Mød partierne til politisk markeds-
plads og bliv klogere på deres mærkesager
Kl. 19.30-22.00: Debat mellem spidskandidaterne

MØD 
Sophie Hæstorp Andersen(A), Mia Nyegaard(B), 
Jakob Næsager(C), Niels Peder Ravn(D), Sisse 
Marie Welling(F), Ole Birk Olesen(I), Finn Rudai-
zky(O), Cecilia Lonning-Skovgaard(V), Line Bar-
fod(Ø), Franciska Rosenkilde(Å) 

Moderator: Kurt Strand
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AF CHEANNE NIELSEN, 
KANDIDAT TIL BORGER-
REPRÆSENTATIONEN (FOR 
TIDEN SUPPLEANT), KAN-
DIDAT TIL FOLKETINGET

Er København verdens bed-
ste by? Alle de fine uden-
landske medier står i kø for 
at fortælle, at i den her ho-
vedstad flyder gaderne med 

mælk og honning. Men så-
dan er det langt fra for alle 
københavnere. En stor del 
af byens borgere har nemlig 
alt for længe været glemt. 
Pensionister, handicappede, 
mennesker, der lever på en 
beskeden løn. Hjemløse. De 
kommer sjældent på forsi-
derne verden over. De passer 
ikke ind i glansbilledet af Kø-
benhavn som en vidunder-
lig hovedstad på planeten. I 
Dansk Folkeparti har vi gjort 

det til vores mission at ar-
bejde for dem, der ikke sid-
der hver dag på cafeerne og 
drikker dyre drinks; alle dem, 
der har det svært i hverda-
gen. Vores arbejde afspejler 
sig tydeligt i det budget på 
Rådhuset, vi har været med 
til at skrue sammen. Her var 
det Dansk Folkeparti, der fik 
en god række forslag igen-
nem, som hver især gør livet 
lidt lettere for almindelige 
københavnere. Vi har fortsat 

øget kontrol med handicap-
parkeringspladserne. Vi har 
gjort det obligatorisk at se 
på, hvordan dårligt gående 
kan hjælpes ud og hjem, når 
gravearbejder står på i flere 
måneder ad gangen. Vi har 
sikret, at hjemløse får mere 
hjælp. Her vil jeg særligt 
fremhæve mit eget hjerte-
blod, nemlig dyrevelfærd, 
på den sociale dagsorden. 
Den kobling gør, at hjemløse 
hundeejere får bedre vilkår 
for deres hunde; en kobling, 
der ikke er set i nogen anden 
kommune eller hos noget 

andet parti før. Der er nu sik-
ret økonomisk hjælp til dyr-
lægeregningerne og et årligt 
sundhedstjek af hundene de 
næste fire år. Næste opgave 
er at sikre boliger specielt 
til hjemløse hundeejere. Det 
kan lade sig gøre med po-
litisk vilje. Det samme kan 
mærkbare forbedringer af 
pensionisters og handicap-
pedes tilværelse og mere 
effektiv bandebekæmpelse. 
Det handler om tryghed. 
Og den er fuldstændig af-
gørende for ikke at føle sig 
efterladt i systemet. Hvis du 

ønsker tryghed lige så højt, 
som jeg prioriterer den i mit 
politiske arbejde, så stem ro-
ligt på mig til kommunalval-
get. Med venlig hilsen Che-
anne. 

KOMMUNALVALG 2021

Radikale Venstre (B)
Den grønne omstilling og et svar på klimakrisen er 
væsentligt for mig og de Radikale i København

AF KIM MANDIX

Vi har i København et mål 
om, at byen skal være CO2-
neutral i 2025, og der skal 
handling til nu, hvis vi skal 
nå det mål. For at komme i 
mål skal vi arbejde med vo-
res energiproduktion og for-
brug. I vores boliger og vo-
res transport.

I Amager Øst har vi en 
række udfordringer, der be-
grænser vores omstilling til 
en grønnere transport. Jeg 
vil gøre det nemmere at om-
stille til el-biler. Det vil kræve 
en bedre lade-infrastruktur, så 
der kommer nem adgang til 
et offentligt tilgængeligt lade-
punkt fra alt etagebyggeri. 

Hvis el-bilen skal blive po-
pulær, er det nødvendigt, at 
borgerne kan være sikre på, 
at de kan få deres biler ladet 
op. Radikale Venstre har alle-
rede foreslået en udbygning 
af lade-kapaciteten i Øre-

stad, og jeg vil kæmpe for, 
at der vil ske en forbedring 
i resten af Københavns Kom-
mune, ikke mindst i Amager 
Øst. Allerede i dag er der 
problemer med at finde le-
dige pladser i vores område.

Jeg vil også gøre det nem-
mere og sikrere at vælge 
cyklen i Amager Øst. Vi har 
behov for, at flere føler det 

attraktivt at vælge cyklen 
frem for bilen, når de bevæ-
ger sig rundt i byen. Derfor 
skal der skabes flere super-
cykelstier og flere cykelfor-
bindelser til resten af byen. 

Jeg vil sætte fokus på at 
forbedre sikkerheden på 
cykelveje tæt ved skoler og 
daginstitutioner, så det bli-
ver mere naturligt og sikkert 
for børn og unge at cykle. 
Samtidig skal vi have bedre 
cykelforbindelser på tværs 
af vores ø, så særligt børn og 
unge kan komme sikkert fra 
deres hjem til for eksempel 
Amager Strand, Fælleden el-
ler Kløvermarken. 

Forbindelsen over havnen 
opleves som en flaskehals, 
når man er cyklist fra Ama-
ger Øst. Jeg vil arbejde for en 
større cykel-kapacitet over 
Knippelsbro og gennem Tor-
vegade og etablering at en 
ny forbindelse over havnen i 
nord omkring Toldboden.

Alternativet (Å)
Hele Danmarks hovedstad. Alternativet forstår, at det 
forpligter at være landets hovedstad. Vi må vise vejen 
i den bæredygtige omstilling, der også gælder social 
retfærdighed og borgernes medejerskab

AF FREDERIKKE VANG

DEMOKRATIETS 
HOVEDSTAD
Konkurrence-demokratiet 
undergraver folkestyret. 
Partiernes kamp om magten 
splitter befolkningen i min-
dre og mindre ‘kunde-seg-
menter’, mens magten lukker 
sig om sig selv. Alternativet 
arbejder for demokratisk 
mangfoldighed, hvor mag-
ten deles med flere: styrkede 
lokaludvalg, borgerforslag, 
borgerting og folkeafstem-
ninger.

KLIMAETS  
HOVEDSTAD
Klimakrisen kræver, at vi 
handler NU. Ethvert initia-
tiv og investering skal mest 
muligt reducere CO2, frem-
me bæredygtighed og natu-
rens mangfoldighed. Mega-
projekter og Metro-gæld 
styrer København. I stedet 
har vi behov for en mangfol-
dig byudvikling, der kan vise 
hensyn til alle borgere, hvor 
vi kan indfri ambitionen om 

den bæredygtige hoved-
stad.

KULTURENS 
HOVEDSTAD
Frem for materiel vækst og 
rovdrift på naturen skal vi 
mere leve af en mangfoldig 
kultur, hvor et vækstlag af 
kultur kan vokse til bære-
dygtige kulturvirksomhe-
der. En hovedstad hvor det 
festlige by- og natteliv for-
ankres i et kulturliv med god 
plads i kvarterer uden boli-
ger. Derfor vil Alternativet 
investere i kulturens vækst-
lag.

VELFÆRDENS 
HOVEDSTAD
Det er ingen hemmelighed 
at velfærden skranter geval-
digt. Daginstitutioner lider 
under pressede ressourcer 
og svigtende ledelse, job- 
og handicapcentre svigter 
borgernes rettigheder, æld-
replejen sidder fast i minut-
skemaer. København skal 
udvikle en mangfoldig vel-
færd, hvor fagligheden sæt-

tes fri, så borgerne og deres 
behov kan mødes.

HVERDAGENS 
HOVEDSTAD
Hverdagens mangfoldige liv 
begynder med vores hjem, 
boligen. Vi er klar til at tage 
alle midler i brug for at stop-
pe boligmarkedets svim-
lende prisstigninger. Der skal 
frikøbes, bygges og ombyg-
ges, så der er plads til rig og 
fattig, til mennesker og natur. 
Alle bydele skal have egen 
vedvarende byudvikling, 
hvor du og dine naboer kan 
skabe bedre fysiske og socia-
le rammer for hverdagens liv.

Dansk Folkeparti (O)
Kære læser

De Konservative (C)
Mere Metro og idræt til Amager Øst
AF JACOB NÆSAGER, 
BORGMESTERKANDIDAT 
FOR KONSERVATIVE

Der er behov for mere Me-
tro til Amager Øst. På en 
regnvejrsdag er der alt for 
mange, der må vente alt for 
længe på en Metro. Generelt 
er der en tendens til, at tra-
fikken bryder sammen må 
Amager på regnvejrsdage, 
for hverken Metroen eller ve-
jene kan rumme den ekstra 
trafik, der kommer, når no-
gen lader cyklen stå til fordel 
for Metro eller bil.

Vi konservative vil gerne 
have mere Metro i Køben-
havn, så man kan komme 
hvor som helst i byen på un-
der en halv time - også på 
regnvejrsdage. Derfor skal 
Metroen udbygges med flere 
linjer - også på Amager. Det 
vil forhåbentlig begrænse 
trængslen, hvis vi får lagt 
mere trafik ned under jor-
den, og hvis flere bilister 
skifter til Metroen.

Vi vil også gerne have byg-
get flere smutveje for cykli-
ster over havnen, så det bli-
ver endnu mere attraktivt at 
cykle til og fra Amager.

Det er også vigtigt, at der 
hurtigt kommer en havne-
tunnel, der kan lede trafik-
ken ned under jorden, og 
forhåbentlig gøre det lettere 
at komme til og fra Amager i 
myldretiden.

BØRN OG IDRÆT
Jeg har i mere end tyve 

år boet i Amager Øst, og 
jeg synes, at der mangler 
tilbud til børnene. Jeg vil 
gerne have flere legeplad-
ser, blandt andet på Ama-
ger Strand. Jeg er også 
ked af, at børn skal bruge 
deres barndom på at stå 
på venteliste for at dyrke 
idræt i en forening. Det er 
ikke i orden. Derfor skal 
vi have bygget endnu en 
svømmehal på det østlige 
Amager, og gerne flere 
idrætshaller. Også omklæd-
nings- og klublokalerne ved 
Kløvermarken skal fornyes 
og udvides med plads til 
flere børn. Vi vil ventelister-
ne til livs.

RENT VAND
Vi skal også have stoppet 
al udledning af spildevand 
til havnen. Der er forskel på 
spildevand og badevand, og 
vi vil ikke længere acceptere 
at bade i spildevand.

Amager skal fungere i 
hverdagen.

Nye Borgerlige (D)
Nye Borgerlige kæmper for den bynære natur
AF NIELS PEDER RAVN, 
ANASTASIA VON 
WILDENRATH LØVGREEN, 
JIMMI HAUSHØJ OG MALTE 
LARSEN

Nye Borgerlige ønsker at be-
vare og udvikle den bynære 
natur. Ikke fordi vi regner 
med, at det vil redde plane-
ten, men fordi det er et fak-
tum, at bymennesket bliver 
lykkeligere af at have natur i 
nabolaget. 

Noget så elementært som 
træer og blomster øger helt 
enkelt livskvaliteten for by-
mennesket. Og livskvalitet 
kan vi ikke få for meget af.

Lad os nævne et par af de 
sager, som lige nu trænger til 
vores opmærksomhed, før-
end kommunens nuværende 
magthavere har fået ødelagt 
alt for meget:

Byggeriet på Amager Fæl-
led skal stoppes. ¾ dele af 
københavnerne ønsker at 
bevare Fælleden. Som re-
kreativt område er Amager 
Fælled enestående, og nu 
skal magthaverne på Køben-
havns Rådhus lytte til byens 
borgere.

Anlæggelsen af Lynette-
holmen skal stoppes. Mari-
nemiljøet i Øresund og Kø-

benhavns Havn er i høj grad 
en del af Københavns bynæ-
re natur. Og endelig har vi 
fået en havn og en Amager 
Strandpark med en vand-
kvalitet, som giver mulighed 
for at bade. Det vil det være 
slut med i mange år, mens 
anlægsarbejdet til Lynette-
holmen står på. Derfor skal 
Lynetteholm-projektet stop-
pes.

BINDENDE 
FOLKEAFSTEMNINGER 
ER VEJEN FREM
Man sidder ofte tilbage med 
en fornemmelse af, at både 
byens politikere og embeds-
mænd fuldstændig glemmer 
nutidens København i jagten 
på fremtidens københavne-
re. Det går selvfølgelig ikke.

Vi er af den helt grundlæg-
gende opfattelse, at politi-
kerne skal bestemme meget 
mindre, og københavnerne 
skal meget mere over deres 
egen by. Derfor vil vi kæmpe 
for, at der bliver indført bin-
dende folkeafstemninger i 
Københavns Kommune. 

Det skal gælde i spørgs-
mål, som har stor indflydelse 
på vores tilværelse og livsvil-
kår, eller som har afgørende 
betydning for kommende 
generationer af københav-
nere.

Ødelæggelsen af Køben-
havns bynære natur hører til i 
begge kategorier. Derfor skal 
københavnerne høres i bin-
dende folkeafstemninger!! 

…København trænger til 
en borgerlig hånd.
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AF: MARIA KORNBEK, TRINE 
MADSEN, FINN SKOU OG 
LARS WEISS - SOCIALDE-
MOKRATISKE KANDIDATER 
FRA AMAGERØST TIL BOR-
GERREPRÆSENTATIONEN 

Vi er stolte af vores bydel. Vi 
er stolte af, at Øst Amager 
er en bydel, hvor plads til 
mangfoldighed er en natur-
lig del af bydelens DNA. En 
bydel, hvor dyre lejligheder 
ligger side om side med skæ-
ve boliger til nogen af byens 
mest udsatte. En bydel, hvor 
de fleste sender deres børn i 
den lokale folkeskole.

Vi har høje ambitioner for 
vores bydel. Vi vil styrke det 
rige forenings- og idrætsliv, 
som kendetegner vores by-
del. Alle skal kunne færdes 
trygt i vores kvarterer, og 
forholdene for gående og 
cyklister skal forbedres. Hvis 
vi også i fremtiden skal være 
verdens førende cykelby, 
skal vi som forældre være 

trygge ved at sende vores 
børn ud i trafikken på cykel.

Folkeskolen er for os en 
helt fundamental grundpille 
i vores velfærdssamfund. I 
folkeskolen bliver vi venner 
på tværs af hudfarve, pen-
gepung eller forældrenes ud-
dannelse. Vi vil arbejde for en 
endnu stærkere folkeskole, 
som er forældres første valg! 

Der skal være læger nok 
i bydelen, og vi vil have et 
stærkt Amager Hospital, så 
man kan blive behandlet lo-
kalt i bydelen. For de ældre 
i bydelen vil vi arbejde for 
gode aktivitetsmuligheder, 

samt at der er plejehjem og 
seniorboliger nok, så man 
som ældre Amagerkaner 
kan blive boende i sin by-
del. Vi kærer os om byens 
udsatte borgere og ser med 
stolthed frem mod bygge-
riet af de 12 skæve boliger 
ved Kofoed Skole. 

Det er i vores bydel, at det 
største bidrag sker til at sik-
re, at København kommer 
i mål med at være verdens 
første CO2-neutrale hoved-
stad. Det er hos os, vi tager 
os af indholdet fra byens 
skraldespande og fra byens 
kloakker. Det er hos os, en 
stor del af byens el og var-
me produceres. Det er her 
fremtidens grønne løsning 
flytter fra skrivebordet til 
virkeligheden.

Vi glæder os til at møde jer!

AF JENS-
KRISTIAN LÜTKEN, 
GRUPPEFORMAND FOR 
VENSTRE

Amager lider desværre un-
der det samme som resten 
af København, mangel på 
idræts-faciliteter. Alt for 

mange børn oplever, at der 
ikke er plads på holdet, hvis 
de gerne vil gå til for ek-
sempel fodbold, svømning 
eller noget helt tredje. Det 
er et kæmpe problem, for 
vi har alle godt af at røre os 
og navnlig børn, som sidder 

meget ned i løbet af en me-
get lang skoledag. Derfor er 
det vigtigt at prioritere plads 
og midler til at etablere 
idræts-faciliteter, så alle har 
mulighed for at dyrke idræt 
og blive en del af det frivil-
lige foreningsliv. Samtidig 
er det afgørende, at vores 
idrætsanlæg er trygge. Det 
er godt, at åbningstiderne er 
lange, men det må ikke være 
sådan, at vores haller og an-
dre faciliteter bliver utrygge, 
når mørket falder på. Derfor 
er jeg glad for, at det lykke-
des Venstre at sikre ekstra 
vagtrunderinger på Kløver-
markens Idrætsanlæg. 

I Venstre er vi glade for, at 

det med næste års budget 
lykkedes at få etableret tre-
timers parkering i en række 
af områder, blandt andet 
Sundbyøster. Parkering i vil-
laområderne skal først og 
fremmest være for beboerne 
og ikke for udefrakommen-
de bilister, der ønsker gratis 
parkering. 

De københavnske skoler 
har i mange år haft et blak-
ket ry. Med en mængde nye 
skoler, blandt andet den 
kommende Skolen på Nord-
østamager bliver der rettet 
op på rammerne for vores 
skoler, men indholdet skal 
også blive bedre. Venstre 
har været med til at styrke 

matematik-undervisningen, 
og vi har også arbejdet for, 
at folkeskolen også skal 
være et tilbud til de fagligt 
stærkeste elever. 

Fagligheden er dog ikke 
det eneste, der skaber en 
god skole, trivslen skal også 
være i orden, og derfor er 
kampen mod mobning også 
ekstremt vigtig. 

I Venstre ønsker vi mere 
frit valg, så man ikke er tvun-
get til et kommunalt ensret-
tet tilbud. Det gælder både 
for vores børn, men også for 
vores ældre. Derfor vil vi ger-
ne have flere friplejehjem, og 
her kunne Amager være et 
godt sted at begynde.

Enhedslisten (Ø)
AF ABSALON BILLEHØJ, 
BOSIDDENDE I AMAGER 
ØST BYDEL

Der bygges tæt og dyrt på 
Amager - uden hensyntagen 
til kulturmiljøet, naturen eller 
behovet for billige boliger. 
Slemt er det især på Fæl-
leden. I Enhedslisten har vi 
konsekvent sagt nej og bak-
ket op om Amager Fælleds 
Venner. Tak for den store 
indsats. På dag 1 i den nye 
periode vil vi stoppe byg-
geriet. 

Næste trin er Lynetteholm, 
der skal betale en havne-
tunnel gennem flere dyre 
boliger. Vi får næsten 1000 
tunge jordlastbiler henover 
Amager de næste mange 
år - og flere biler generelt. 
Også her står Enhedslisten 
næsten alene mod det van-
vittige projekt. 

I Enhedslisten vil vi gerne 
have flere boliger - men kun 
hvis de er billige. Derfor skal 
vi lukke By & Havn med deres 

gældsdrevne byudvikling og 
bygge 100% alment på kom-
munens grunde. Vi arbejder 
for at kunne kræve 33% al-
ment byggeri generelt. Vi 
ønsker også at bevare billige 
erhvervsområder, hvor der 
skal være plads til håndvær-
kere og kreative iværksæt-
tere for eksempel omkring 
Prags Boulevard.

Metro-city-ringen har for-
ringet vores kollektive trans-
port på Amager. I stedet for 
enormt dyre metroprojekter 
og årtier med vejarbejde, 
ønsker vi letbaner og hurtig-
busser ned langs Amager-
brogade og de nye boligom-
råder - hele vejen til Tårnby 
og Dragør. På den måde bin-
der vi Amager sammen og 

begrænser biltrafikken gen-
nem vores bydel. 

Der er en enorm mangel 
på cykelstier på Amager. Vi 
skal have farten ned og lave 
trygge skoleveje. Man skal 
turde sende sine børn af sted 
om morgenen på cykel uden 
at være bekymret. 

Samtidig er vores idræts-
anlæg pressede og nedslid-
te. Der er lange ventelister i 
foreningslivet og mangel på 
baner. Der kommer kun én 
ny idrætshal i hele bydelen 
- på den nye skole i Holm-
bladsgade. Det hænger ikke 
sammen med, hvor mange 
nye mennesker vi er blevet 
på Amager. Samtidig skal 
centraliseringen på kultur-
området rulles tilbage. Den 
lokale ledelse, der har øje for 
brugernes behov i idræts- og 
kulturinstitutionerne er væk. 
På bibliotekerne er bøgerne 
næsten forsvundet. Du skal 
vide, hvad du vil låne, og be-
stille på nettet. Amager Bio 
står til at blive udliciteret.

Liberal Alliance (I)
Vi skal fortsætte med at skabe fremgang i København

AF OLE BIRK OLESEN, 
SPIDSKANDIDAT FOR 
LIBERAL ALLIANCE I 
KØBENHAVN

Fra midten af 50’erne til mid-
ten af 90’erne faldt befolk-
ningstallet i København med 
300.000 indbyggere. Mens 
københavnerne flygtede fra 
landets hovedstad, lukkede 
store dele af livet i byen også 
ned. Kaffebarer gik konkurs, 
specialbutikker drejede nøg-
len om, butikker trak gitteret 
ned for evigt. Der var ikke 
kunder nok til at holde dem 
i live.

Siden midten af 90’erne 
er det gået den anden vej: 
Vi bliver igen flere køben-
havnere. Befolkningstallet i 
vores by er vokset med mere 
end 150.000, og nu oplever 
vi det modsatte. Nye cafeer, 
restauranter og take-away-
tilbud dukker op overalt, der 
arrangeres flere koncerter, 
specialbutikkerne vender til-
bage. Kunderne er der igen. 
Det er det København, vi har 

kendt og elsket de seneste 
30 år. Et dynamisk Køben-
havn hvor der hele tiden sker 
nye ting, fordi byen vokser. 
Den udvikling skal fortsætte. 

København er Danmarks 
hovedstad, som skal konkur-
rere med andre nordeuro-
pæiske storbyer om at være 
stedet, hvor spændende 
mennesker og nyskabende 
virksomheder har lyst til at 
være. Når vores egne børn 
bliver voksne og skal skabe 
et liv for sig selv, så skal de 
ikke se længselsfuldt mod 
Berlin, London eller New 
York. De skal da se sig om-
kring i deres egen by, Kø-
benhavn, og tænke: ”Det er 
her, det sker! Hvorfor i al ver-

den skulle jeg tage herfra?”
Byens udvikling styres fra 

Københavns Rådhus. Det er 
hverken Folketinget eller re-
geringen, som bestemmer, 
om gamle industri- og losse-
pladsområder skal ligge øde 
hen eller inddrages i byens 
udvikling ved at give tilladel-
se til byggeri af flere boliger. 
Det bestemmer politikerne i 
Københavns Kommune helt 
selv.

Jeg siger, at vi skal fort-
sætte med at udpege nye 
områder til flere boliger, så 
der bliver plads til flere kø-
benhavnere. Det Køben-
havn, vi kender, er et Køben-
havn, som bliver større. Det 
er ikke et København, som 
siger nej til flere indbyggere.

Lad os fortsætte med at 
udbygge København, så vi 
alle kan glædes over at bo i 
en by, hvor indbyggerne øn-
sker at blive, og hvor flere 
ønsker at flytte til. Et rum-
meligt København giver et 
København i fortsat frem-
gang.Socialistisk folkeparti (F)

SF Amager kæmper for klima og social retfærdighed
AF RASMUS 
STEENBERGER, NR. 
3 PÅ SF’S LISTE TIL 
KOMMUNALVALGET

I SF Amager har vi et bredt 
hold af kommunalvalgs-
kandidater med forskellige 
baggrunde, alder og mærke-
sager – også flere end vi fik 
med på billedet. Fælles for os 
alle er, at vi kærer os om de 
mest udsatte borgere i sam-
fundet, og om klodens velbe-
findende.

Begge dele har stor prak-
tisk betydning for os her på 
Amager: Der skal bygges 
nye, skæve boliger i stedet 
for dem, der forsvandt fra 
Amagerbanen, så hjemløse 
og udsatte får tag over hove-
det. Det virker. Der skal også 
bygges et stof-indtagelses-
rum, ”fixerum”, på Sund-
holm. Så vi får kanylerne ud 
af sandkasserne og værdige 
forhold til misbrugerne. Det 
er en hjertesag!

Og så skal vi indrette by-
ens veje på ny, så vi reduce-
rer udledningen af CO2 til 
nul i 2025 - og i 2030 skal 
kommunen være klima-
positiv. Vi er på vej til at nå 
målet, men stadig langt fra. 
I den seneste budgetaftale 

er vedtaget reduktioner for 
24.000 tons CO2. Det inde-
bærer blandt andet flere el-
bil-pladser, delebils-pladser 
og 10 nye bilfri cykelgader, 
hvoraf to selvfølgelig skal 
være på Amager. Det inde-
bærer også en reduktion 
af hastigheden i byen fra 
50 km/t til 40 km/t. Det 
gør byen tryggere, sundere 
og mere klimavenlig. Alle-
rede næste år kommer der 
hastighedsnedsættelse i 
Holmbladsgade-kvarteret 
og den første del af Back-
ersvej. Vi vil gerne udvide 
P-zonerne og sikre 100 nye 
bylivsgader, for gående, 
cykler og natur. På den 

måde får vi grønne lommer, 
der hvor vi bor.

I forhold til klimaforan-
dringerne, har en flad ø med 
en stor befolkning brug for 
en effektiv kystsikring. Vi 
får et lille bidrag med Ly-
netteholm, men det er ikke 
nok. Vi skal skabe en grøn 
og rekreativ kystsikring af 
Kraftværksøen, Benzinøen 
og Amager Strandpark med 
en sammenhængende stifor-
bindelse langs hele kysten. 
Og vi sætter fut i skybruds-
planerne for blandt andet 
Store Mølle Vej, Italiensvej 
og Greisvej og skaber smuk-
ke, blomstrende landskaber 
med masser af biodiversitet.

Venstre (V)
Amager skal være rammen om det 
gode liv. Der er sket rigtig meget 
på Amager de seneste år. Øen har 
nærmest fået en skyline, og strandene 
tiltrækker gæster fra hele København. 
Det er godt at bo på Amager, men 
det kan blive endnu bedre.

Socialdemokratiet (A)
Et stærkt fællesskab skaber en god by. 
Kommunalvalget er lige om hjørnet. I 
Socialdemokratiet glæder vi os over, at 
vi igen kan mødes i bydelen
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Portrætter fra 
Siljangade-

kvarteret
I forbindelse med lokaludvalgets 
arbejde for at bevare det gamle 

erhvervsområde, har vi fået CPH 
Archive til at beskrive områdets 

”indbyggere” med fotos og tekst. 
Her kommer et uddrag

AF RASMUS STEENBERGER,  
NÆSTFORMAND I AMAGER ØST LOKALUDVALG

Copenhagen Sails/Quantum Sails, 
Uplandsgade 70

Sejlmagerværkstedet lever af reparationer af 
sejl til surfere og bådsejlere. Desuden fremstilles 

også nye sejl, markiser, overdækninger og sol-
sejl. En stor del af arbejdet udføres i hånden el-
ler på symaskiner i værkstedet i Uplandsgade.

Copenhagen Sails har foruden de to ejere, to 
lærlinge og 4-5 ansatte. Flere af de ansatte hjælper 
uerfarne sejlere med at rigge nye sejl og udstyr an 

ude på deres både. Sejlmagerfaget er i tilbagegang 
til trods for den store popularitet, som det maritime 

liv og surfing har i dag.
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Nordlyset, 
Prags Boulevard
Da København i 1996 var europæisk kulturby og derfor 
skulle byfornyes, blev de lokale øldrikkere i Holmbladsgade 
flyttet til Prags Boulevard. Skuret er i indrettet af brugerne 
selv med toilet, køleskab, indendørs siddepladser og ter-
rasse; siden 2013 organiseret i foreningen Nordlyset med 
en bestyrelse og 20-30 brugere, der i samarbejde med Fri-
villigcenter Amager og Amager Øst Lokaludvalg finansie-
rer stedets aktiviteter.

Alle er velkomne, mange kommer fra Amager og flere 
har været med siden begyndelsen i 1996. Forankringen på 
Prags Boulevard er truet af byudviklingen i nabolaget, og 
den nye skole kommer til at skabe en ny trafik af menne-
sker op ad Nordlyset.

Røde Kors Omsorgscenter, 
Siljangade 12
I de tidligere Hells Angels-klublokaler ligger i dag et døgn-
åbent omsorgscenter for hjemløse med akut behov for tag 
over hovedet og et måltid mad. Stedet er ledet af sygeple-
jersken Janni sammen med en socialrådgiver og en køk-
kenhjælper samt adskillige frivillige.

Kravet til indkvartering er, at man netop er udskrevet fra 
et hospitalsophold, men endnu ikke rask nok til at klare sig 
selv. Misbrug er et tilbagevendende problem hos mange, 
som der dog er faste aftaler om at håndtere. Centeret blev 
startet i 2014 på Nørrebro. I 2019 f lyttede det til nye lokaler 
på Amager, gemt inde bag andre bygninger i Siljangade. 

Motorøen Aps,  
Laplandsgade 6
Der har ligget autoværksted i gyden ved Laplandsgade 
rigtig længe. De nye ejere har overtaget mange af kunder-
ne fra den forrige ejer. Yugen og hans to mekanikere, der 
driver værkstedet, stammer fra Rusland og laver alle ty-
per reparationer. Gyden huser flere små bilværksteder og 
motorcykel-klubber i små aflukkede skure eller containere. 
Der udlejes også lokaler til en sadelmager, snedkere og 
kunstnere. Den tilstødende grund, hvor gasvirksomheden 
AGA siden 1930’erne har haft til huse, er solgt til PFA med 
planer for en omfattende udvikling af boliger og erhverv. 
Det kan true værkstederne i gyden og deres fortsatte eksi-
stens inden for få år.
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Amager Snedkerhus, 
Uplandsgade 72

Værkstedet ligger i en lille gård ud til Uplandsgade. Det 
er Kasper og Anders’ tredje sted på Amager, siden de 

startede virksomhed sammen i 2013. Den kendte Volvo-
forhandler Ole Sommer havde tidligere sit værksted her. 

Kasper og Anders er specialiseret i unika-design og hånd-
lavede køkkener, butiksinteriør og møbler. Blandt andet 
har de været med til at lave køkken og vinlager til Noma 

på Refshalevej. Selve bygningen er temmelig faldefær-
dig, og der drypper vand ind fra loftet. Ikke desto mindre 

lejes de store lokaler ud til fester, bryllupper og koncer-
ter. Her er ingen støjgrænser eller naboer, der klager.

Værktøjsmager Stefan,  
Uplandsgade 72

Stefan er oprindeligt udlært værktøjsmager, men la-
ver i dag alt i metal på sine mange maskiner. Han har 

for nylig blandt andet lavet tøjstativer til en tøjfor-
retning og en prototype til en virksomhed, der ud-
vikler podningsudstyr til Corona-test. Smedeværk-

stedet har han haft siden år 2000, og herfra forsyner 
han øens lokale med stort og småt udi metalvarer.

Stefan har udvidet den oprindelige overbygning mel-
lem værkstedet og Snedkerhuset med en hems, hvor han 

har køkken og kontor. Han er altid på udkig efter flere 
kvadratmeter til sine store maskiner, værktøj og mange 

materialer.

Kunstner Kristian Dahlgaard, 
Uplandsgade 72

Billedkunstner Kristian Dahlgaard har lejet et lille lo-
kale klemt inde mellem smedeværkstedet og Amager 

Snedkerhus. Her har Kristian siden 2015 arbejdet på 
sine bronzeskulpturer, i øjeblikket til en udstilling på 

Galleri Martin Asbæk til efteråret. Kristians kontrakt er 
opsagt, så han er på udkig efter et nyt billigt lokale til 

sit arbejde, der både støver og larmer i perioder. Si-
den uddannelsen fra Kunstakademiet i begyndelsen af 

1980’erne har Kristian udstillet på talrige gallerier og 
museer samt i det offentlige rum i Danmark og udlandet. 
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BORCH Editions/Kobbertrykker Niels 
Borch Jensen, Prags Boulevard 49
Niels Borch Jensen har siden 1979 udgivet original dyb-
tryksgrafik for kunstnere. Dengang fra et lille værksted 
i Store Kongensgade, fra 1988 i større lokaler på Prags 
Boulevard. I denne røde murstensbygning startede i 
1920’erne Toms Chokolade deres produktion. De for-
lod adressen i 1961, hvorefter en hattemager indtog 
lokalerne på anden sal. Værkstedet inviterer danske 
og internationale kunstnere til at eksperimentere med 
gamle teknikker, hvorefter Niels og hans team produ-
cerer, distribuerer og sælger værkerne. Trykkerne Julie 
og Mette har været med siden begyndelsen på Ama-
ger, og har siden fået assistance fra britiske Tom.

I 1999 åbnede Niels et galleri i Berlin, der danner rammen 
om et stort internationalt netværk, hvoraf Niels gennem 
årene har dannet partnerskab med anerkendte kunstnere 
som eksempelvis Tal R, Olafur Eliasson, Per Kirkeby og 
Georg Baselitz. Værkstedet på Amager har opnået et re-
nomme som et af de bedste kunsttrykkerier i Europa.

DK Smeden & Prag 61, Prags 
Boulevard 61
Danny er udlært smed og har haft ansvar for lokalerne på 
Prags Boulevard 61-63 siden 1984. Oprindelig startede C. 
A. Nielsen & Petersens Maskinfabrikker med at l ave trykke-
rimaskiner på adressen i 1919. Siden flyttede de produktio-
nen til Slagelse. Da Danny, der selv er opvokset på Amager, 
startede derude, var der otte smedeværksteder. I dag er der 
kun to tilbage. Området har været rigt på småindustri, værk-
steder og produktion af mobilmaster, biler og motorcykler. 
Dannys eget smedeværksted producerer alt i stål for kunst-
nere, museer og venner. Han udlejer resten af lokalerne til 
kunstnere og håndværkere og har været vidne til de store 
forandringer, området har undergået de sidste 20 år med 
store boligbyggerier tæt ved.

Bistro Trekanten,  
Prags Boulevard 67
Det familieejede madsted har haft sit nuværende udseende 
i mere end 30 år. Brians kone startede med at sælge smør-
rebrød, pølser og kaffe til de mange håndværkere, der i 
1988 var på gennemfart eller arbejdede på et af de mange 
værksteder og industriarbejdspladser. Brian har hjulpet til i 
omkring 20 år i køkkenet og med praktiske gøremål. Før det 
arbejdede han i Kødbyen på Vesterbro. For et par år siden 
overtog Brians datter forretningen, hvor hun serverer mad 
for de mange stamkunder, hvoraf mange er kommet der så 
længe, stedet har eksisteret. Bistro Trekanten har åbningsti-
der for det arbejdende folk: fra kl. 6 til 16 mandag til fredag.
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Kvarterhusets 
Arrangementskalender 
oktober og november 2021

Faste aktiviteter: Legestue er åben 
hver fredag formiddag kl. 9-12.

KVARTERHUSET, Jemtelandsgade 3, 82 32 55 32
Lokalebooking og diverse: mail@kvarterhuset.dk
Kultur: j66l@kk.dk
Cafeen: cafevluan@hotmail.com
www.kvarterhuset.dk

Titel Dato Tid Billet/
pris

Jazzkoncert: Oilly Wal-
lace/Johannes Wamberg 
samt Eliel Lazo Trio 

2/10 Kl. 
19.30-
22.00

Billetto.
dk/50-
100kr.

Børneteater: Konen 
i muddergrøften

3/10 Kl. 10-
10.45

Billetto.
dk/30 kr.

Naturvidenskabeligt 
Foredrag: Big Bang og 
det usynlige univers

5/10 Kl. 
19-21

Gratis 

Klassikerklubben: Byvan-
dring med oplæsning

7/10 Kl. 17-
18.30

Billetto.
dk/ 30 kr.

Morgenmadskoncert v. 
Amagerbro Klassisk

10/10 Kl. 
11-12

Billetto.
dk/ 90-
150 kr.

Naturvidenskabeligt Fore-
drag: Yngre med årene 

12/10 Kl. 
19-21

Gratis

Historieklubben: Dagmar 
– Kejserinde af Rusland

14/10 Kl. 19-
20.30

Billetto.
dk/40 kr.

Amager Børneteater-
festival: Lyt til tiden

16/10 Kl. 10, 
11.30 
og 13

Billetto.
dk/40 kr.

Amager Børneteater-
festival: Pinocchio 

21/10 Kl. 13 
og 16

Billetto.
dk/40 kr.

Naturvidenskabeligt 
Foredrag: Pandemier 
de sidste 200 år 

26/10 Kl. 
19-21

Gratis

Jazzkoncert: Kasper 
Staub Trio og Little North

29/10 Kl. 
19.30-
22.00

Billetto.
dk/90-
100 kr. 

Klassikerklubben: 
Hvem var egentlig 
Astrid Lindgren?

1/11 Kl. 
19-21

Billetto.
dk/30 kr. 

Naturvidenskabeligt Fore-
drag: Den inderste Kerne 

9/11 Kl. 
19-21

Gratis

Opera Night v. Ama-
ger Klassisk

11/11 Kl. 
19.30-
21.30

Billetto.
dk/90-
150 kr.

Børneteater: Den lille 
pige med Svovlstikkerne 
v. Klassikerklubben

17/11 Kl. 
16.30-
17.15

Billetto.
dk/30 kr.

Historieklubben: Rund-
visning i Aleksan-
der Nevskij Kirken 

18/11 Kl. 
15.30-
16.00 
og kl. 
16.30-
17.00

Billetto.
dk/40 kr.

AMAR’ZONIA: inspiration 
til en bæredygtig kost

18/11 Kl. 
16.30-
17.30

Billetto.
dk/gratis

Naturvidenskabeligt 
foredrag: Vores cel-
lers saltbalance

23/11 Kl. 
19-21

Gratis

Klassikerklubben: Med H. 
C. Andersen i operaen

24/11 Kl. 
19-21

Billetto.
dk/30 kr. 

Jazzkoncert: Snorre 
Kirk og Stephen Riley

26/11 Kl. 
19.30-
22.00

Billetto.
dk/50-
100 kr.

Juledag i Kvarterhuset 27/11 Kl. 
9-15

Gratis

Morgenmadskoncert 
v. Amager Klassisk 

28/11 Kl. 
11.00-
12.30

Billetto.
dk/90-
150 kr. 

Kvarterhusets fødselsdag 
Søndag 5. september fejrede Kvarterhuset 20 år  
med masser af kultur i Holmbladsgade

AF LOLA MARIA 
RØNDE HANSEN, 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

Solen stod højt, og det sum-
mede tiltrængt af liv i og 
omkring Kvarterhuset i den 
første weekend af septem-
ber. Børn rendte ind og ud af 
biblioteket med ballonman-

dens kreationer i hænderne, 
en række ældre herrer nød 
Amager Klassisk pop-up-ba-
rokkoncert, nedenfor krav-
lede og tumlede de yngste 
forbi, mens cafeens grill sør-
gede for lækre hotdogs til de 
sultne koncertgæster. Både 
til dem, der var kommet for 
at høre jazz med Løvdal og 
Windfeldt kvartet og se-

nere amaricana-bandet, All 
My Exes. Nysgerrige gæster 
kunne høre mere om Miljø-
punkt Amagers grønne pro-
jekter, få børnecyklen fikset 
hos Cykelpitstop for børn, 
eller blive klogere på Kvar-
terhusets nye frøbank, ”Fæl-
les Frø”. Clorofille var forbi 
for at kreere hjemmelavede 
kridt, og bagefter tog Pia fra 
Glad Sol over og skabte et 
nyt mosaikmonster til Kvar-
terhusets legeplads sammen 
med en masse lokale børn. 

ET HUS MED HISTORIE
Unge som gamle var kom-
met for at fejre Kvarterhusets 
fødselsdag på denne lune 
sensommerdag. Et hus, der i 
20 år både har fungeret som 
et levende kulturhus og som 
en demokratisk og trygheds-
skabende netværksbase i 
Holmbladsgade-kvarteret. 
Huset i Jemtelandsgade har, 
ligesom resten af kvarteret, 
en lang, industriel historie 
bag sig. Det har blandt an-
det været pakhus og trykkeri 
i det 19. og 20. århundrede, 
hvor kvinder og mænd ef-
ter sigende arbejdede under 
gode forhold -efter datidens 
målestok. Siden er huset ble-
vet moderniseret i forbindel-

se med det store kvarterløft 
og byfornyelsen i 2001, hvor 
arkitekt Dorthe Mandrup har 
stået for renoveringen og 
tegnet gassalen over søj-
lerne. Kvarterhuset rummer 
i dag både kultur, bibliotek, 
Borgerservice, ungdoms-
skole, Amager Øst Lokalud-
valg, Miljøpunkt Amager og 
en dejlig café. Derudover 
samarbejder Kvarterhuset 
med en masse spændende 
foreninger, kreative fælles-
skaber og frivillige, som er 
en vital del af husets kultur-
tilbud og aktiviteter.

Kvarterhuset vil gerne sige 
tak for en dejlig fødselsdags-
fest og samtidig sige tak til 
alle vores samarbejdspart-
nere, brugere og gæster 
gennem årene. Vi glæder os 
til at skabe endnu mere liv 
og kultur sammen med jer 
alle sammen i Holmbladsga-
de-kvarteret. 

Følg med i vores program, 
tilbud og aktiviteter på: 
Facebook/kvarterhuse-
tamagerbro og på vores 
hjemmeside: https://
kvarterhuset.kk.dk/. 
Man er altid velkom-
men til at kontakte os 
med ideer og forslag. 

Historieklubben på Amager fremturer
Der skal mere end to amputerede sæsoner til at få ”Historieklubben på 
Amager” til at opgive æv-red. Vi fremturer med hen over efteråret og vinteren 
at afholde arrangementer til de historieinteres-serede

AF MORTEN VERNER 
HANSEN, BIBLIOTEKAR, 
SUNDBY BIBLIOTEK

Torsdag 14/10-
2021, kl. 19.00
Dagmar – Kejserinde af 
Rusland “Maria Fjodor-
ovna”
Maria Helleberg er med 
rette blevet kaldt dronnin-
gen af den historiske roman. 
Vi har inviteret hende til Hi-
storieklubben for at fortælle 
om en af danmarkshistori-
ens stærke kvinder, Dagmar 
“Maria Fjodorovna”, datter 
af Christian 9., kejserinde af 
Rusland, mor til Ruslands 
sidste zar - og offer for en 
hård skæbne.

Torsdag 18/11-2021, kl. 15.30 
og 16.30
Rundvisning – Aleksander 
Nevskij Kirken
Hånden på hjertet - ud over 
at det er kirken med de 
smukke gyldne kupler - hvad 
ved vi så, når det kommer 
til stykket, om Aleksander 
Nevskij Kirken? Hvad ved vi 
om kirkens historie, om dens 
me-nighed og om, hvad der 
egentligt foregår i den så 
smukke kirkebygning?
Historieklubben på Amager 
er nu budt indenfor og får 
muligheden for at få svar 
på disse og mange andre 
spørgsmål.

Torsdag 9/12–2021, kl. 19.00

Hollænderne kommer til 
Amager – 1521
I 2021 er det 500 år siden 
at Christian 2. inviterede 
en mindre flok hollandske 
bønder til at bosætte sig i 
Store Magleby, og det skal 
naturligvis markeres.
Vi har inviteret Søren Mentz 
til at fortælle om Christian 
2.‘s motiver og om, hvordan 
mødet med de lokale bøn-
der forløb. Søren Mentz er 
historiker og museumsleder 
på Museum Amager.

Torsdag 20/1–2022, kl. 19.00
“Jutlandia - Krig, kald og 
kærlighed”
Det er godt 70 år siden, at 
hospitalsskibet Jutlandia 
sejlede ud. I løbet af 2 år 
behandlede mandskabet 
11.000 sårede soldater og 
civile under Korea-krigen.
Helle Juhl lader sygeple-

jerskerne komme til orde. 
Gennem dagbøger, breve 
og fotos får man indblik i 
krigens brutale gru, men 
også i hverdagslivet. Helle 
Juhl er journalist og har 
skrevet flere bøger om især 
kultur- og kvindehistorie. I 
2021 udgav hun “Jutlandia - 
Krig, kald og kærlighed”.

Torsdag 17/2-2022, kl. 19.00
Tyskere på flugt
Den røde Hærs hårdhæn-
dede fremrykning mod 
Berlin i slutningen af 2. Ver-
denskrig skubbede en stor 
mængde civile flygtninge 
foran sig. 200.000 endte i 
Danmark og mange af disse 
på Amager. Glæden var stor 
i Danmark i foråret 1945, 
men overskuddet og lysten 
til at hjælpe de mange tyske 
flygtninge lille.
John V. Jensen tager os 

med ind bag pigtråden. 
John V. Jensen er historiker 
og museumsinspektør på 
Varde Museum og udgav 
2020 “Tyskere på flugt”.
Torsdag 17/3-2022, kl. 19.00
Spurven – Vera Schalburg
Hvad lavede Christian von 
Schalburg ś søster Vera 
egentligt før, under og efter 
2. verdenskrig? Agent for 
tyskerne, men også for rus-
serne og englænderne? Hi-
storien om Vera Schalburg er 
dunkel og indbyder til myter 
og konspirationsteorier. 
Kirstine Kloster Andersen 
reder trådene ud for os.
Kirstine Kloster Andersen er 
journalist og udgav efter et 
større gravearbejde i euro-
pæiske arkiver i 2018 bogen 
“Spurven”.

Læs mere og køb billetter 
her: www.kvarterhuset.dk

      Tyskere på flugt endte blandt andet på Kløvermarken
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AMAR’ZONIA har fanget 
Amager med kærlighed og 
grønne drømme
Kvarterhuset har dannet ramme om et skønt, vildt og grønt kunstprojekt i de 
forgangne måneder. Kunstner og initiativtager Maria Wiese har på smukkeste 
vis omdannet de vante rammer til et grønt og imødekommende stykke 
Amazonas

AF ROSA SOFIE HALL

Amar’zonia, har i den grad 
sat huset på den anden 
ende, med den mest vid-
underlige og inkluderende 
rejse til Amazonas. Hænge-
køjer, planter, spirer, kunst 
og fortælling har sammen 
skabt rum for både leg og 
fordybelse. 

ALLE ELSKER GRØNT
De mange spirende stue-
planter, og både den luftren-
sende væddeløber og den 
hostedæmpende cubanske 
oregano, har stortrivedes og 
skabt blikfang og god stem-
ning. I børnebiblioteket har 
der været plantebibliotek, 
hvor du kunne så frø og byt-
te planter.

Både medarbejdere og 
borgere har været vildt be-
gejstrede for projektet. ’Det 
er som at komme til en an-
den verden, når man træder 
ind på sin arbejdsplads’ for-
tæller Kvarterhusets kultur-
medarbejder. ’Jeg kommer 
her fast hver uge’, siger en 
ung kvinde til mig, mens hun 
sidder i hængekøjen og kig-
ger på malerierne. 

’Jeg håber det forbliver så-
dan’ siger en anden kvinde 
og kigger på planterne og 
billederne. 

NATURENS DATTER
Udover udstillingen og for-
midlingen, har Maria holdt 

workshops og foredrag. Og 
der er mere i vente. Til no-
vember kan du deltage i 
Mindfull-workshoppen ” Na-
turens datter”. Maria afhol-
der workshoppen sammen 
med yogalærer Julie Sichlau. 
De beskriver workshoppen 
således: ’ I dette hjerterum 
tager vi dig med til Amazo-
nas regnskov. Vi skaber sam-
hørighed med hinanden og 
med naturen igennem ele-
menterne, ritualerne, histori-

erne, kreativiteten, meditati-
onen og stilheden. Kom med 
din veninde/mor/datter/søn 
og lad os forkæle og hygge 
med jer i et meningsfyldt 
fællesskab.’

Hold øje med Facebook/
kvarterhusetamagerbro for 
info om dato og tidspunkt.

BÆREDYGTIG KOST
Miljøpunkt Amager er med 
i projektet og inviterer 18. 
november til foredraget 

„Inspiration til bæredygtig 
kost”. Her får du hjælp til 
at navigere i, hvordan man 
som forbruger kan begyn-
de, hvis man gerne vil spise 
en mere miljøvenlig kost. 
Oplægsholder Julie Junita 
Larsen guider os rundt i 
junglen af forbrugsmærker, 
økologi, årstidsbestemte 
fødevarer med videre. Du 
booker en gratis billet via 
billetto.dk

HÆNGEKØJE FOREVER
Et særligt tilløbsstykke i 
Amar’zonia har været de to 
hængekøjer, som både er 
blevet brugt til solide gynge-
ture og til at slappe af i med 
en god bog. Derfor vil du 
også fremover kunne nyde 
en tur i køjen, når du besø-
ger Kvarterhuset. 

FREMTIDSPLANER
’Vi skal helt klart have flere 
oplevelser og udstillinger på 
de fælles arealer i Kvarter-
huset. Det er en virkelig god 
måde at fange og favne man-
ge forskellige målgrupper’, 
mener kulturmedarbejderne. 
Har du en idé til vores næste 
oplevelsesrum i Kvarterhu-
set? Så må du gerne sende 
en mail til Lola: jj6l@kk.dk

Tak for støtten og sam-
arbejdet med Amager 
Øst Lokaludvalg og 
Miljøpunkt Amager.

      Maria fortæller om planter i ’plantebiblioteket’ 

Den nordiske tone 
i Kvarterhusets 
koncertsal

AF GUSTAF GIMM

Nogle gange hører man 
tale om en ‘nordisk tone’. 
Også inden for jazzen. 
Men hvordan lyder norden 
egentlig? Og skal denne 
tone forstås i en sammen-
ligning med syden, østen 
og vesten?

Den nordiske jazz er 
hørt beskrevet som im-
pressionistisk modsat den 
amerikanske jazz, der skul-
le være ekspressionistisk. 
Andetsteds er den hørt 
som værende episk og den 
amerikanske mere kon-
tant. På den ene side ge-
neraliseringer, og på den 
anden side er der måske 
noget om snakken med 
den nordiske tone som en 
mere introvert, billedska-
bende størrelse. Melan-
kolsk i sin indadvendthed, 
og en invitation ind i små, 
snoede fortællinger, hvor 

vandet klukker, og vinden 
blæser sagte i mol.

Der er ingen ordbogs-
definition på ”den nor-
diske tone”, så måske er 
den noget andet for dig? 
Om Kasper Staub Trio og 
Little North (!) inkarnerer 
denne tone kan derfor 
komme an på en prøve. At 
bruge ord som impressio-
nistisk, episk, indadvendt, 
billedskabende, melan-
kolsk om deres musik er 
ikke helt ved siden af. Kig 
forbi Kvarterhuset sidst 
i oktober, hvor efteråret 
står stærkest, og døm 
selv. 

Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3, fre-
dag 29.10 kl. 19:30.
Dobbeltkoncert med: 
Kasper Staub Trio 
og Little North
Læs mere på ama-
gerbrojazz.dk

I slutningen af oktober, dér hvor skoven 
falmer og naturen lukker ned og 
sender os menneskebørn ind i varme 
rum, gæster to Aarhus-baserede 
jazzbands Kvarterhusets koncertsal

     Little North Foto: Søren Rønholt

Klassisk Lytteklub på  
Sundby Bibliotek er på banen igen
Kan du lide klassisk musik? Har du lyst til at dyrke den i fællesskab med andre? Hvis ja, så har Sundby Bibliotek i 
Kvarterhuset en lytteklub, hvor du kan dele dine klassiske lytteoplevelser med andre

AF HELENE OLSEN, 
BIBLIOTEKAR

I samarbejde med Danmarks 
Radio har en række folkebib-
lioteker etableret klassiske 
musik-lytteklubber på lokale 
biblioteker over hele landet. 
Lytteklubberne afholdes en 
gang om måneden, og må-
nedens tema vil indgå som 
en del af Torsdagskoncer-
terne på DR P2. 

På Sundby Bibliotek af-
taler vi programmet for et 
halvt år ad gangen, og hvis 
deltagerne i lytteklubben 
har særlige ønsker til musik, 
får vi også det med i pro-
grammet. 

Man behøver ikke at være 
ekspert i klassisk musik for 
at være med i lytteklubber-

ne. Det kræver kun, at man 
har lyst til at lytte sammen 
med andre og snakke om 
musikoplevelsen under hyg-
gelige og afslappede former.

Efterårets plan for lytteklub-
ben på Sundby bibliotek:
29. september: Anton 
Bruckner - Symfoni nr. 8
27. oktober: Verdi – Aida
24. november: Beetho-
ven – Symfoni nr. 7
15. december: Wag-
ner – Tristan og Isolde

Vi mødes i Kvarterhuset, 
Jemtelandsgade 3, på 2. sal 
kl. 16 - 17.30 på de nævnte 
datoer.

Det er gratis at deltage, 
og alle er velkomne.
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ZeBU skaber nyt  
nordisk samarbejde  
med unge på scenen
I ZeBUs kommende forestilling ”Familien Norden” undersøger unge fra 
Norge, Grønland og Danmark forbindelsen mellem sted, identitet, familie og 
fællesskab i et lokalt og nordisk perspektiv

AF NANNA 
BØNDERGAARD BUTTERS

Seks unge fra Norge, Grøn-
land og Danmark står på 
scenen og udforsker gen-
nem personlige fortællinger, 
perspektiver og drømme fa-
miliebegrebet – og Familien 
Norden. 

Gennem tre måneder har 
de unge og et kunstnerisk 
team, sammensat på tværs 
af de tre lande, undersøgt, 
om vores ideer om familien 
overhovedet passer til vir-
keligheden anno 2021. Fra 
Nuuk til Bergen er der blevet 
talt om, hvorvidt familien, 
som vi kender den, er i op-
brud, og om familiebegrebet 
trænger til en udvidelse.

Det er 300-året for Hans 
Egedes ankomst til Nuuk. 
Det er netop i denne histo-
riske kontekst, at forestillin-
gen behandler familie-meta-
foren. De tre landes historier 
er på mange måder knyttet 
sammen, og som i enhver 
familie findes der hierarkier 
og magtforhold. Familie-
metaforen anvendes til at 
undersøge, hvad der binder 
familien sammen, hvad der 
splitter den ad, og hvordan 
den gerne vil være familie 
fremover. Kan man tale om 
Familien Norden? Og gider 
vi være i familie med hinan-
den?

FAMILIEFORTÆLLINGER 
FRA DE UNGES LIV
Forestillingen er en under-
søgelse af unges perspekti-
ver på eget liv og på lokale 
samt nordiske fællesskaber, 

identitet og samhørighed. 
De unge dykker ned i deres 
egen familiehistorie og ud-
fordrer hinanden på, hvor-
dan historien om familien, 
og Familien Norden skal for-
tælles.

Undervejs i forestillingen 
udforskes normer, forestil-
linger, stereotyper og de-
res egen rolle i familien. For 
hvad hvis familien slet ikke 
deler hjem, er et trygt sted 
at være eller har samme hi-
storie? Hvordan jonglerer 
man i familiens modsatret-
tede krav om på én gang at 
være forbundet og fri? Ens 
og forskellige? Sammen og 
hver for sig? 

Findes en Familien Norden 

overhovedet i de unges be-
vidsthed, og hvilken slags fa-
milie drømmer de om i frem-
tiden?

Det er de unges person-
lige fortællinger, som fore-
stillingen centrerer sig om-
kring, og det er de unge, der 
står på scenen og formidler 
historien om Familien Nor-
den til et ungt publikum 
på tværs af de tre nordiske 
lande. 

Familien Norden er ble-
vet til i et samarbejde med 
Bergen Borgerscene og 
freelance scenekunstnere 
fra Grønland. Forestillingen 
spiller på ZeBU fra 23. – 25. 
oktober 2021, hvor den også 
spiller under Amager Børne-

teaterfestival. Herefter tager 
den på turné til Norge og 
Grønland.

 ❚ Familien Norden er støt-
tet af Nordisk Kulturfond, 
NAPA, Kulturpunkt 0-30, 
Norsk Kulturråd, NUNA 
Fonden, A.P. Møller 
Fonden, Tips & Lotto GL, 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg 
og Bergen Kommune.  

 ❚ Forestillingen spiller på 
Teater ZeBU 
Øresundsvej 4-6, 2300 
København S

 ❚ Bestil billetter på  
www.zebu.nu eller ring på 
7199 8877

FAKTA

Amager 
Børneteaterfestival 
2021 i efterårsferien

AF KATRINE WALLEVIK

Ud over 38 teateropførsler 
for børn, unge og voksne 
i alle aldre inviterer festi-
valen til forskellige work-
shops (billedkunst, skram-
mel-istandsættelse, teater, 
ny-cirkus med flere), til 
fællesspisninger og deba-
tarrangementer. Temaet 
for festivalen i år er fæl-
lesskaber og den fælles 
skabelse, når vi mødes og 
er sammen om kulturen. 
Programmet er af højeste 
kvalitet og for alle aldre.

FLERE NYE SAMAR-
BEJDSPARTNERE
Amager Børneteaterfesti-
val er opstået i et fælles 
samarbejde mellem kultu-
raktører på Amager. I år 
er samarbejdet udvidet til 
at inkludere endnu flere 

nye samarbejdspartnere 
og steder på Amager: Vi 
siger velkommen til Ama-
gers nye lille storbyteater 
GLiMT Amager, som ligger 
ved Maskinhal Sundholm i 
Amager Vest. Og vi siger 
velkommen til Multihal-
len (ved Kofoeds Skole) i 
Amager Øst. 

Festivalen og Køben-
havns Kommune er utro-
ligt glade for at sprede 
festivalen ud på endnu 
flere steder, så vi kan til-
byde god kunst og kultur 
til endnu flere borgere. 

Festivalen er støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Københavns Kommune og 
Børnekulturens Netværk.

Find programmet på 
nettet og køb bil-
letter via Billetto. 

Har du og dine børn planer i 
efterårsferien? Igen i år lukker 
Amager Børneteaterfestival op for 
et sprudlende program i børnenes 
efterårsferie i uge 42

Flere kunstoplevelser til folket på Amager
Atelierfælleskabet FABRIKKEN 
for Kunst og Design på Sundholm 
styrker sin publikumsrettede 
indsats, der blandt andet bringer 
kunsten ud til lokalbefolkningen med 
udstillingsplatformen ’FABRIKKEN 
Afd. AC’ i Amager Centret. Derfor 
kan man dette efterår se frem til flere 
lokale kunstoplevelser af høj kvalitet

AF SIDSEL SØGAARD 
SPAS, PROJEKT- OG UD-
VIKLINGSMEDARBEJDER

NY KALEJDOSKOPISK 
VIDEOKUNST I AMAGER 
CENTRET
I slutningen af august åb-
nede den fjerde udstilling 
på platformen ’FABRIKKEN 
Afd. AC’. Den fjerde kunst-
ner, der kan opleves i Ama-

ger Centret, er den dansk-
jamaicanske billedkunstner 
Michelle Eistrup, der præ-
senterer det nyproducerede 
videoværk ” CPH: Junctions 
& Checkpoints” i centrets 
hjørne-lounge på 1. sal overf 
or Pakkeservice. Eistrups 
udstilling undersøger blandt 
andet postkolonialisme og 
identitet i videoformat og 
gennem spots med selvop-

fundne ord, der blender ind 
på centrets infoskærme. I 
videoværket har Eistrup be-
søgt og filmet nutidige kul-
turelle knudepunkter. Knu-
depunkterne er udvalgte 
fysiske lokaliteter i byen, 
hvor vigtige historiske be-
givenheder har fundet sted. 

Gennem et kalejdoskopisk 
blik på disse byrum og ste-
der skaber Eistrup en kunst-
nerisk og kritisk kommentar 
til de grænser og ikke-græn-
ser, der hersker mellem kolo-
nial arkitektur, nutidige be-
vægelsesmønstre og byens 
kulturelle knudepunkter.

Michelle Eistrup vil i okto-
ber være vært for en van-
dring i lokalområdet, der ta-
ger udgangspunkt i hendes 
udstilling i Amager Centret.

I november åbner den 
femte udstilling i rækken, 
hvor billedkunstner Siska Ka-
trine Jørgensen vil skabe et 
værk til et af centrets butiks-
lokaler. Projektet er støttet 
af Amager Centret, Amager 
Øst Lokaludvalg, Amager 
Vest Lokaludvalg, Ny Carls-
bergfondet, 15. Juni Fonden, 
Statens Kunstfond og Det 
Obelske Familiefond.

FABRIKKEN ÅBNER 
DØRENE IGEN
FABIKKEN for Kunst og De-
sign arbejder ligeledes ak-
tivt med at videreudvikle 
sine publikumsrelaterede 
formater, som inviterer lo-
kalbefolkningen inden for 
murerne i det gamle vaskeri 

på Sundholm, der i dag hu-
ser 50 værksteder, hvor pro-
fessionelle kunstnere og de-
signere til dagligt arbejder. 
Det betyder, at man allerede 
dette efterår kan se frem til 
flere åbne arrangementer i 
huset med kunst og design 
i centrum, efter en lang pe-
riode præget at Covid-19 
og de dertilhørende restrik-
tioner. Videreudviklingen 
af de publikumsrelaterede 
formater sker med støtte fra 
Ny Carlsbergfondets Gen-
startspulje. 

Læs mere om ’FABRIKKEN 
Afd. AC’ og andre kom-
mende arrangementer i 
huset på FABRIKKEN for 
Kunst og Designs hjem-
meside: www.ffkd.dk, 
hvor programmet løbende 
opdateres. Du kan også 
følge FABRIKKEN for Kunst 
og Design på Facebook.

      Åbning af Michelle Eistrups udstilling ”CPH: Junctions & 
Checkpoints” den 28. august 2021 i Amager Centret.  
 Foto: FABRIKKEN for Kunst og Design
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Amar:litt puster liv til 
litteraturen på Amager
I løbet af efteråret samarbejder Amar:litt med en række lokale aktører om 
litterære arrangementer forskellige steder på Amager. Arrangementerne 
spænder vidt og dækker over forskellige temaer, så som samtaler om natur og 
litteratur, et forfattermøde om en berømt maler og hans hustru og et besøg 
bag om kulisserne, hvor dansk trykt litteratur bliver til

AF HELENE JAGD 
LAURITZEN

Amar:litt er en lille flok fri-
villige litteraturelskere, som 
holder til i Bibliotekshuset på 
Rodosvej. Vi står for cirka 12 
årlige arrangementer fordelt 
på henholdsvis en forårs- og 
en efterårssæson, og for at 
kunne gøre det, er vi helt 
afhængige af diverse samar-
bejdspartnere og økonomisk 
støtte fra for eksempel Ama-
ger Øst og Vest Lokaludvalg. 
Vi elsker at mikse litteratur 
med andre kulturformer og 
er altid på udkig efter spæn-
dende lokationer og samar-
bejdspartnere, hvilket også 
afspejles i de sidste tre ar-
rangementer i efterårssæso-
nen 2021. 

NATUR:LITT – SAMTALE 
OM NATUR, AKTIVISME 
OG LITTERATUR 
Er du til både natur og lit-
teratur, skal du helt sikkert 
komme til arrangementet, 
vi holder i begyndelse af ok-
tober, hvor vi inviterer til en 

højaktuel samtale med for-
fatterne Josefine Klougart, 
Andreas Vermehren Holm 
og Helene Johanne Christen-
sen. Med fokus på naturens 
rolle i litteraturen, aktivisme 
og naturbevarelse, bliver der 
gennem samtalen udforsket, 
hvad litteraturen kan lære os 
om den krigsramte litteratur. 

JESPER WUNG-SUNG – 
FORFATTERMØDE OM 
BOGEN ”KVINDE SET 
FRA RYGGEN” 
I oktober inviterer vi forfat-
teren Jesper Wung-Sung til 
en snak om hans nyeste bog 
”Kvinde set fra ryggen”, som 
er en smuk og melankolsk 
fortælling om kunstneren 
Vilhelm Hammershøis hustru 
Ida Ilsted, som ligeledes var 
hans vigtigste motiv i hans 
malerier.  

LITTERATUR- 
VÆRKSTEDET – KOM 
IND I MASKINRUMMET 
PÅ DEN DANSKE 
LITTERATUR! 
Vi slutter sæsonen af med 

et indblik i teksternes trans-
formation fra manuskript til 
trykt bog, når vi inviterer to 
progressive forlagsdirektø-
rer, Jacob Søndergaard og 
Jacob Sandvad, til en snak 
om forlagenes rolle og litte-
raturens fremtid. Vi glæder 
os til at byde jer ind til en 
samtale om litterære ten-
denser, manuskriptudvæl-
gelse og forlagenes eksi-
stensgrundlag.

Du kan læse mere om de 

enkelte arrangementer, sted, 
billetter og pris i Amar:litts 
trykte program, som kan 
findes på bibliotekerne, på 
Facebook og Instagram. Her 
kan du ligeledes kontakte 
os, hvis du kunne være in-
teresseret i at være med i 
Amar:litt og/eller har ideer 
til spændende lokationer og 
samarbejder. Vi er nemlig 
allerede i fuld gang med at 
planlægge efterårets sæson 
i 2022. 

      Jesper Wung-Sung  taler om sin ny bog ”Kvinde set fra ryggen”.

Kunst mellem søjlerne

AF ROSA SOFIE HALL

Med støtte fra Amager Øst 
Lokaludvalg har Kvarter-
huset sammen med billed-
kunstner Maria Lau Krogh 
planlagt et kunstprojekt, 
som løber af staben i hele 
september. Udgangspunk-
tet for projektet er fælles-
skab: Hvordan føles det at 
skabe noget sammen med 
andre? Hvordan styrker 
det fællesskabet, når flere 
grupper bliver en del af 
noget større? Hvilke ople-
velser skaber vi sammen 
gennem kunst? 

9 skoleklasser fra lokal-
området deltager i work-
shops hvor de maler og 
dekorerer trin, der afslut-
ningsvis samles til smukke, 
farvestrålende hængebro-
er, der skal installeres mel-

lem søjlerne. Workshop-
pen kommer også forbi 
Amager Klima og Demo-
kratifestival, så børn og fa-
milier der, kan være med til 
at bidrage til kunstværket.

UINDTAGET BYRUM.
Måske har du også gået 
tur på Prags Boulevard 
og kigget på Glassalen i 
aftensolen. Du har må-
ske besøgt salen til kon-
cert eller teater. Men har 
du tænkt på potentialet 
i byrummet under salen? 
Hvis du har en god idé til 
et projekt der kan foregå 
her, så må du meget gerne 
sende os en mail: rosa.so-
fie.hall@kk.dk

Du kan opleve kunst-
værket fra d. 14. ok-
tober og året ud. 

Kvarterhusets smukke glassal hviler på 
søjler. Vi har længe drømt om at sætte 
området under salen, mellem søjlerne, i 
spil, da det er et helt unikt byrum

Tirsdag d. 12. oktober, kl. 18.30  – 21.00
Sundby Idrætspark, Hal 1
Englandsvej 61, 2300 København S

Kom til workshop om 
Sundby Idrætspark

• Kommer du tit i Sundby Idrætspark, eller bor du tæt på?

• Har du gode forslag til, hvordan Sundby Idrætspark kan blive endnu bedre?

• Eller har du lyst til at høre om, hvordan idrætsparker andre steder har fået et løft?

Politikerne i Københavns Kommune har besluttet at gennemføre en forundersøgelse af 
mulighederne for at udvikle Sundby Idrætspark.

Ideer og forslag fra workshoppen skal bidrage til opstilling af tre scenarier for, hvordan 
idrætsparken kan udvikles. Politikerne skal næste sommer tage stilling til de tre scenarier.

Overborgmester Lars Weiss byder velkommen og sætter workshoppen i gang. Vi håber,  
at mange vil deltage med erfaring, viden og ønsker for idrætsparken. Vi byder på kaffe, 
sodavand, frugt og kage.

Alle er velkomne

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg og Områdefornyelsen Sundby 

Børnevalget 2021 bliver 
snart skudt i gang
De danske børnebiblioteker åbner 
stemmeboksene torsdag den 28. 
oktober. Stemmeperioden varer frem 
til kommunalvalget 16. november. 
I denne periode, kan alle børn 
komme forbi Sundby Bibliotek og 
Bibliotekshuset på Rodosvej og 
vælge deres favoritkandidat blandt 
en perlerække af de mest kendte og 
elskede figurer fra børnebøgerne

AF HELLE MELDGAARD

HVORFOR BØRNEVALG?
Et valg kan være ret diffust 
for førskole- og indskolings-
børn, men Børnevalget er 
med til at konkretisere det. 
Med Børnevalget bliver bør-
nene i en tidlig alder præ-
senteret for demokratiets 
grundelementer, og det er 
således et skridt på vejen 
mod deres demokratiske 
dannelse. Børnene får gen-
nem Børnevalget en forstå-
else af, hvad demokrati og 
valgdeltagelse går ud på, og 
formålet er at styrke børne-
nes lyst til at deltage aktivt i 
demokratiet - også når de er 
fyldt 18 år. 

Det er oplagt at bruge no-
get, som børnene kender og 

er trygge ved. Et valg med 
kendte kandidater fra bør-
nenes litterære verden er 
derfor et middel til at nå ud 
til børnene. Børnene får en 
stemmeseddel med kandi-
daterne, og så kan de kigge 
på alle valgplakaterne med 
kandidaternes slogans. Bør-
nevalget bliver afgjort ved 
flertalsvalg, ligesom ved de 
voksnes valg.

TIDLIGERE VALG
I 2019 deltog 94 kommuners 
biblioteker i Børnevalget, og 
der blev afleveret 17.092 gyl-
dige stemmesedler fra børn 
over hele landet. Med 4.491 
stemmer blev Clara fra ’Vild-
heks’ vinder af Børnevalget 
2019 med valgsloganet ”Ja 
til at passe på naturen”.       Stemmeborde med valgplakater fra tidligere børnevalg
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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 
Lokale-booking og diverse: mail@
kvarterhuset.dk Kultur: rosa.sofie.
hall@kk.dk Caféen: cafevluan@
hotmail.com 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

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

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 23 31 43 32
Mail:  

amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk

KALENDER

juni   Musikalske byvandringer
og året ud på Amager

7/10 Danish-Polish jazz days
  Filips Kirke, Kastrupvej 55

10/10 Amager Klassisk
  Morgenmadskoncerten
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3
 
12/10 Amar:Litt
  Forfatterarrangement med 
  Jesper Wung-Sung
  Bibliotekshuset, Rodosvej 4

uge 42 Amager Børneteaterfestival

24/10 14 red ladies
  Filips Kirke, Kastrupvej 55

28/11 Amager Klassisk
  Morgenmadskoncerten
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

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

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

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

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

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

  (Se også oversigt inde i bladet)

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

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

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu



NR. 11128 AMA’RØSTENKULTUR 

H.C. Andersens 
fabulerende fodrejse til 
Amager – nu som podcast
Lyt med på en finurlig og fantasifuld byvandring i fodsporet på H.C. 
Andersens nattetur tværs over Christianshavn i 1828-29. Hør nutidige danske 
forfattere og musikere, der undervejs læser højt af egne tekster og spiller et 
nummer eller tre. Og bliv klogere på, hvorfor det lige var Amager vores unge 
digter skrev sin debutroman om

AF MAJKEN ASTRUP

H.C. Andersen skrev i 1829 
Fodreise fra Holmens Canal 
til Østpynten af Amager om 
en nattevandring, han an-
giveligt foretog nytårsaften 
1828-29. Med utrættelig for-
tællelyst, fantasifuldhed og 
boblende ungdommelighed 
førte han sin læser på afve-
je. Med samme sprudlende 
lethed gennemførte Chri-
stianshavns Bogfestival to 
fodrejser i juni måned, hvor 
de gik i H.C. Andersens fod-
spor. Forfatter Rikke Oberlin 
Flarup, forfatter og musiker 
T.S. Høeg, forfatter Marianne 
Larsen og forfatter, musiker 
og rejseguide Lars Emil Fo-
der læste undervejs højt fra 
deres forfatterskab, spillede 
musik og satte på smukkeste 
vis H.C. Andersens Fodreise 
i et nutidigt og fremtidigt 
perspektiv. Hele byvandrin-
gen blev optaget og klippet 
sammen til et ellevte afsnit 
i podcastserien Stemmer 
Fra Ama’r. I podcastafsnittet 
blev H.C. Andersen-forske-
ren Ane Grum Schwendsen 
koblet på, så hun kunne for-
klare, hvad Fodreisen egent-
lig handlede om.

I DIGTERENS FODSPOR
Det var en varm og intens 
sommerdag i København. 
Vi stod en gruppe menne-
sker på Kongens Nytorv og 
lyttede til vores guide Lars 
Emil Foder, der fortalte om 
H.C. Andersens debutroman 

fra 1829. Om den onde ånd, 
der pludselig fór i digteren, 
mens han sad i sit lille hum-
mer nytårsaften og beslutte-
de sig for at vandre ud til det 
mørke og ukendte Amager. 
Lars Emil Foder ledte os sik-
kert hen til Knippelsbro, hvor 
H.C. Andersen mødte to 
amagerkoner. Den ene smuk 
og fristende, den anden 
mystisk og mørk. Den ene 
ville have digteren med sig 
igennem Børsen, hvor han 
kunne se alverdens klassiske 
kunst inden de sammen gik 
over Knippelsbro. Den an-
den ville have ham med over 
Christiansborg og Langebro 
via mystiske og mørke veje. 
Vi valgte selvfølgelig den 
mørke og mystiske kvinde. 
Ligesom den unge Ander-
sen gjorde – og så var vi i 
gang. Igennem de næste to 
timer bevægede vi os lang-
somt igennem centrum, ud 
på Christianshavn og til slut 
igennem Amagerport for at 
lande på det eksotiske og 
mystiske Amager. Undervejs 
blev vi vækket af T.S. Høeg, 
som med sin rejsesaxofon og 
vilde fortællinger gav genlyd 
langs ridebanerne. Ude på 
Christianshavns volde stif-
tede digterspiren Andersen 
bekendtskab med køben-
havnernes drømme, der flag-
rede rundt i luften. Her læste 
Rikke Flarup Oberlin højt fra 
sin seneste bog, der netop 
beskrev hendes drømme; 
lige så syrede og uigennem-
sigtige som Andersens. Nær 

Amagerport læste Marianne 
Larsen højt fra sit forfatter-
skab, men bandt os også en 
overraskende og underfun-
dig fortælling på ærmet. Og 
til sidst sad vi under skyg-
gefulde træer på Amager 
og lyttede til Lars Emil Fo-
ders fabulerende sang om 
havmanden, som Andersen 
mødte ved strandens bred. 

”Andersens ”Fodreise” er 
en ustyrlig, vittig og over-
raskende modernistisk hek-
segryde af en fortælling. 
Et manifest for fantasien, 
fablen, den indre rejse, og 
det at vælge eventyrets vej, 
selv om det ikke er ufarligt. 
Og det var netop dén ånd, 
vi lod os guide af, da vi sam-
men vandrede på toppen af 
en hedebølge (det må have 
været årets varmeste dag!): 
Følelsen af at alt kan ske 
rundt om næste hjørne. At 
verden er stor, selv når man 
går en tur i sin lille, ellers så 
genkendelige hovedstad. 
For mig blev dagen både så 
fantastisk og fabulerende, 
som jeg havde håbet. Måske 
endda mere. En stemning jeg 
let kan genkalde mig, når jeg 
hører podcasten.” har turens 
guide, Lars Emil Foder for-
talt.

BYVANDRING SOM 
PODCAST
Den to timer lange fodrejse 
optog jeg for at klippe det 
hele sammen til det første i 
en række af bonusafsnit til 
podcast-serien Stemmer fra 

Ama’r. En serie, der fortæl-
ler Amagers historie fra sid-
ste istid og frem til i dag i ti 
afsnit. Christianshavns Bog-
festival ville gerne have by-
vandringen som podcast, og 
så var en bonusserie skudt i 
gang.

Men for at binde Ama-
gers historie tættere sam-
men med H.C. Andersens 
fodrejse, lavede jeg et in-
terview med lektor Ane 
Grum Schwendsen fra H.C. 
Andersen-Centret i Odense. 
Hun fortæller at Andersen 
havde en række helt særlige 
formål med sin debutro-
man. Det var ikke tilfældigt, 
at han valgte Amager som 
sin destination. Og det var 
endnu mindre tilfældigt, at 
han valgte at skrive sin ro-
man så boblende, finurlig, 
vanvittig og rablende, som 
han gjorde. Der var et for-
mål med det hele, nemlig 
at tækkes den intellektuelle 
elite i København. For han 
ville utrolig gerne ind i kred-
sen omkring den feterede 
og magtfulde Johan Ludvig 
Heiberg.

Podcasten blev til i et sam-
arbejde med Christianshavns 
Bogfestival og Mikrofest og 
blev støttet økonomisk af 
Amager Øst Lokaludvalg. 
Resultatet kan du høre, hvis 
du tuner ind på Stemmer fra 
Ama’r i din podcastapp eller 
lytter med på Amager Ra-
dio 103,4 hvor den sendes 
løbende sammen med de ti 
øvrige podcast-afsnit. 

       Foto: Rikke Colburn

25 års jubilæums-
koncert med 14 Red 
Ladies i Filips Kirke

AF JENS WILLIAM GRAV

14 Red Ladies er 14 kvin-
der og professionelle 
musikere. Dirigent Jytte 
Abildstrøm er en karis-
matisk og stærkt under-
holdende frontfigur. Jyt-
tes smittende humor og 
store indlevelse kommer 
langt ud over scenekan-
ten. Daimis sødmefulde 
sang og kendskab til den 
danske revytradition bi-
bringer 14 Red Ladies det 
unikke skær af et varmt 

klingende, swingende or-
kester.

Under kulturbyåret 1996 
fik Inge Bruland den geni-
ale idé at gendanne 14 Red 
Ladies, og dette gendan-
nede band kan nu fejre 25 
års jubilæum.

Det er lykkedes Filips 
Kirkes menighedsråd at 
arrangerer koncerten med 
støtte af Amager Øst Lo-
kaludvalg. 

Der er fri entré til kon-
certen, så kom i god tid. 

14 Red Ladies er en gendannelse af 
et orkester fra 1933 med samme navn 
og er et unikt orkester på den danske 
scene. Repertoiret er salonmusik, 
30’ernes jazzede underholdningsmusik 
og arrangementer af sange fra revyens 
guldalder

Aktiviteter i Filips Kirke

AF JENS WILLIAM GRAV

Filips Kirke har i foråret ud-
over højmesser og morgen-
sang hver torsdag kl. 9:30 
en lang række aktiviteter. 
Kendetegnende for alle akti-
viteter er, at det er gratis at 
deltage.

På koncertsiden er der: 
Søndag 24. oktober kl. 16:00
14 Red Ladies (se 
særskilt artikel).  
I november/december plan-
lægges koncert med MUKO.

Vores populære ar-
bejdshøjskole har føl-
gende arrangementer:
Torsdag 22. okto-
ber kl. 19:00
”Vacciner og varianter ” 

ved læge Else Smith.
Torsdag 25. novem-
ber kl. 19:00
”I Tordenskjolds fod-
spor” ved sogne-
præst Esper Silkjær.

Tirsdagscafeen har føl-
gende arrangementer:
Tirsdag 19. oktober kl. 13:00
Frejas Fioler spiller op.

Derudover er der sognear-
rangement med Fangeko-
ret lørdag 13. november kl. 
14:00. Fangekoret består af 
indsatte og tidligere indsatte 
i Vridsløselille Statsfængsel.

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


