
AF OLE MELDGAARD, 
FHV. CHEFKONSULENT PÅ 
KOFOEDS SKOLE

”Imidlertid var klokken ble-
vet 13.30, men elever så vi 
ingen af. Skulle de virkelig 
svigte alle sammen?”, skrev 
Kofoed i sin selvbiografi om 
åbningsdagen. Nej, ikke helt. 
Der kom én, Nielsen. Han 
blev den første og eneste 
elev på denne første dag i 
skolens historie. Nielsens sko 
var fuldstændig tyndslidte, 
så han begyndte i skomager-
værkstedet med at reparere 
fodtøjet.

Var begyndelsen tøvende 
kom det snart til at gå an-
derledes. Det første lokale 
i Overgaden Oven Vandet 
– hvor i dag Fedtekælderen 
holder til – blev snart for lille, 
og de første år flyttede Ko-
foed meget rundt på Christi-
anshavn for at få mere plads. 
Dels kom der flere elever, 
dels udvidede han aktivi-
teterne med undervisning, 
juridisk bistand, lægehjælp, 
fodpleje, tøjdepot. Hele ti-
den var han optaget af, hvad 
der skulle til for rigtigt at 
hjælpe eleverne.

DE ARBEJDSLØSE
De første elever var 20’er-
nes og 30’ernes arbejdsløse. 
Krisen var over landet, og 
gaderne var fyldte med ar-
bejdsløse. Hver morgen gik 
de til fabrikkerne, stillede sig 
op i lange køer foran fabriks-
portene, og de fleste blev 
sendt hjem igen med tilrå-
ber ”ikke flere i dag”, når ar-

bejdslederen havde udtaget 
dem, han havde brug for. 

De ledige blev vrede el-
ler deprimerede, og de mi-
stede selvrespekten, når de 
skulle hjem til familien med 
den sørgelige besked. Det 
var dem, Kofoed ville hjælpe 
og opmuntre, så de ikke gik 
helt i hundene. Familierne 
var elementært fattige, og 
de boede i fugtige slumlej-
ligheder. 

INDVANDRERE FRA 
PROVINSEN
I efterkrigsårene blev det 
unge indvandrere fra pro-
vinsen, som skolen kom til 
at arbejde med. Landbruget 
blev mekaniseret, og karlene 
og pigerne på gårdene blev 
afskediget. Denne vandring 
fra land til by, fra landbrug 
til industri, er i virkeligheden 
den største sociale revolu-
tion, der er sket i Danmark. 
Landet ændrede karakter. I 
1945 kom der 19.500 men-
nesker i alderen 15-24 år 
til hovedstaden, året efter 
28.600. Alle sammen med 
håb om at finde arbejde og 
en ny tilværelse. Mange blev 
skuffede. En i forvejen me-
get stor boligmangel blev 
forværret af den voldsomme 
indvandring. De unge sov i 
kælderskakter og trappeop-
gange. Bolighajer udnyttede 
situationen på det groveste 
ved at tage betaling for at 
lade de unge sove på trap-
perne. Nede i havnen lagde 
de sig til at sove på skibe el-
ler de kravlede ind i togene 
på rangersporene. En del 

blev fanget ind i kriminelle 
miljøer. I de år udgjorde 
unge provinsboere 80-90 
pct. af eleverne. 

MISBRUGERE
I de glade 60’ere var det ikke 
mindst misbrugerne, som 
kom på skolen. Som den 
første socialpædagogiske 
institution i landet arbejde-
de Kofoeds Skole med nar-
komaner, og i slutningen af 
60’erne var skolen i kontakt 
med en tredjedel af stofmis-
brugerne i København. Snart 
efter kom der mange fra Fin-
land, hvor arbejdsløsheden 
var høj, og fra Grønland. De 
grønlandske elever var næ-
sten allesammen unge under 
25 år, som kom til Danmark 
for at få en uddannelse men 
kuldsejlede i de nye omgivel-
ser. Mange druknede deres 
menneskelige tragedier i et 
voldsomt misbrug af alko-
hol og hash. I 1980 udgjorde 
grønlænderne 16 pct. af ele-
verne.

ELEVER FRA HELE 
VERDEN
Efter udflytningen fra Chri-
stianshavn til Nyrnberg-
gade i 1975 oplevede skolen 
stærkt stigende elevtal. I dag 
kommer eleverne fra store 
dele af verden. Der er elever 
fra ca. 100 forskellige na-
tionaliteter, og de udgør ca. 
halvdelen af eleverne (incl. 
fra Grønland). Indvandrer-
ne er den nye underklasse, 
og skolen har altid forsøgt 
at stille sig der, hvor de so-
ciale problemer brænder på. 

Skolen har i dag afdelinger 
i Aalborg og Aarhus. Efter 
kommunismens sammen-
brud i Øst- og Centraleuropa 
begyndte skolen at overføre 
sine arbejdsmetoder til so-
cialarbejdere i Polen, Tjek-
kiet, Estland, Litauen, Bul-
garien, Rumænien, Ukraine 
og Armenien, hvor der blev 
oprettet Kofoeds Skoler. Se-
nest er der oprettet en skole 
i Nuuk i Grønland. 

HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Skolen begyndte i et lille 
kælderlokale men er i dag 
Danmarks største socialpæ-

dagogiske institution med 
ca. 4.000 elever årligt, en 
mangfoldighed af kurser og 
andre tilbud, ungdomsbo-
liger, værksteder og social-
økonomiske aktiviteter, råd-
givning og vejledning ved 
socialrådgivere, psykologer 
og jurister. Der er en tandkli-
nik og tøj- og møbeldepoter. 

Gennem de mange for-
andringer, skolen har gen-
nemgået, har man fastholdt 
skolens oprindelige arbejds-
metode: Hjælp til selvhjælp. 
Hjælpen skal ydes på en så-
dan måde, så eleverne op-
lever resultatet som deres 

eget. Formålet er, sagde Ko-
foed, at gøre eleverne stær-
kere, dygtigere og lykkeli-
gere. ”Indsatsen skal ydes 
på en sådan måde, at det 
elementære behov ved egen 
hjælp ikke blot dækkes, men 
yderligere derigennem giver 
vedkommende i tilgift større 
og højere værdier. Selvtil-
fredshed, fordi han klarede 
det selv. Kraft, fordi han deri-
gennem blev dygtigere til at 
overvinde den næste van-
skelighed. Glæde, fordi den 
slumrende skabertrangt, 
som bor i hvert menneske, 
blev tilfredsstillet”.

AMA’RØSTEN

UDGIVES AF  
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Kofoeds Skole fylder 90 år
Det er i år 90 år siden Kofoeds Skole blev grundlagt 
på Christianshavn. Skolen åbnede den 28. marts 1928. 
Grundlæggeren, kordegn Hans Christian Kofoed, og hans 
frivillige medarbejdere havde forberedt sig til den store 
modtagelse af de første elever. Alt var stillet på plads i 
den skønneste orden, og der blev smurt smørrebrød og 
brygget kaffe. Alle var spændte og forventningsfulde

      Skolens stifter, kordegn Hans Christian Kofoed.
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Ama’røsten får  
ny omdeler
AF FRIDA JANS

Har du ”nej tak til lokala-
viser” på postkassen eller 
bor du i en haveforening, 
vil du ikke længere få 
Ama’røsten med posten. 
Det skyldes at vi fra marts 
får ny omdeler, da Post-
nord ikke længere om-
deler adresseløse forsen-
delser. Vil du læse avisen 
i papirform, kan du hente 
den i Kvarterhuset. Du kan 
også tilmelde dig vores 
elektroniske abonnement 
og få dine lokale nyheder 
direkte i din indbakke. 

Tilmeld dig på aoelu.dk/
amarosten

HVIS AVISEN 
UDEBLIVER
Avisen vil blive omdelt tirs-
dag eller onsdag i ugerne 
23, 40 og 48. Omdelerne 
skal senest være færdige 
med deres omdeling kl. 
21.00 på omdelingsdagen. 
Har du ikke modtaget avi-
sen, kontakt da FK distri-
bution via:

https://fk .dk/Contact/
Forbrugerkontakt eller på 
telefon 70104000.

Babyboom på Amager
Kvarterhuset byder det stigende antal nybagte forældre og deres babyer 
velkommen til ”Barselsformiddage i Kvarterhuset

AF ROSA SOFIE HALL OG 
NYNNE BECKER-OLSEN

Henrykte hvin fra en baby 
der sidder i boldbassinet, 
store øjne på en lille pige 
der gynger i sansegyngen 
og et par mødre, der over 
en kop kaffe, får vendt li-
vet som småbørnsforældre. 
Vi er til åben legestue fre-
dag formiddag i Kvarter-
huset. ”Barselsformiddage 
er tænkt som et sted, hvor 
der både er mulighed for at 
stimulere sin baby via leg, 
aktivitet og fællesskab med 
andre babyer, men også et 
sted hvor der er plads til 
input og inspiration til for-
ældrene.” fortæller Nynne 
Becker-Olsen, ansvarlig for 
Barselsformiddage. 

Barselsformiddage af-
holdes hver fredag kl. 10-12 
hele foråret og består af 3 
forskellige dele. Den første 
fredag i måneden er der et 
oplæg/aktivitet, blandt an-
det førstehjælps kursus, ba-
bymassage, oplæg om søvn 
og sexlivet efter fødslen. De 
resterende fredage er der 
enten åben legestue eller 
en kreativ workshop, hvor 
man selv kan lave helt enkle 

ting, såsom suttekæder og 
stoftryk på babytøj. Det er 
gratis og åben for alle. Man 
kan komme alene eller tage 
f.eks. sin mødre gruppe med. 
Der er plads til både barne-
vogne, bleskift, amning og 
skrigende babyer!

VI VIL OGSÅ HAVE 
NOGET FOR DE VOKSNE
”Mange forældre oplever, at 
de bliver oversvømmet af 
tilbud, der handler om de-
res babys trivsel. De efterly-
ser at vi tager andre emner 
op, eksempelvis omkring de 
tanker og følelser, der følger 
med at være nybagte for-
ældre. Derfor har vi blandt 
andet også valgt, at have 
et oplæg om sexlivet ef-
ter fødslen med.” fortæller 
Nynne Becker-Olsen. 

Oplægget bliver holdt af 
sexolog Amanda Lagoni, der 
udtaler ”Mange småbørns-
forældre oplever, at det lige 
pludselig kræver noget eks-
tra, at få lysten til at melde 
sig. Sex er en overskuds-
handling og der er ofte ikke 
så meget overskud på kon-
toen som før. Det kan være 
svært at tage en snak om sex 
midt i tøjvask og babygylp. 

Derfor kan det være godt 
at komme til et oplæg, hvor 
man får sat gang i en åben 
snak og finder ud af at an-
dre måske oplever præcis de 
samme ting.”   

RART AT KOMME UD AF 
HJEMMET
Tilbage i legestuen er to ba-
byer ved at give en mindre 
trommekoncert.  Emma, der 
sidder med sin søn Louis for-
tæller ”For mig er det vigtigt 
at komme ud hjemmefra og 
åben legestue er nemt at gå 
til, da man bare kan dukke op. 

Eigil, far til Elina som er på vej 
på eventyr ude på gangen, 
siger i forbifarten. ”Jeg kom-
mer primært for at mit barn 
kan lege med andre.” 

Nu er det ved at være tid 
til lur for de små, så barne-
vognene bliver pakket og 
der trilles af sted igen.  

Mere info om Barselformid-
dage i Kvarterhuset kan fin-
des på Kvarterhusets face-
bookside og hjemmeside.   
Barselsformiddage 
er støttet af Amager 
Øst Lokaludvalg.   

Pimp din cykel i Prismen
Er din cykel blevet lidt træt ovenpå vinteren? Så kom fordi Prismen 
søndag d. 25. marts til en gratis forårsrengøring af jernhesten og få styr på 
småskavankerne eller gode råd til, hvordan du vedligeholder din cykel
SKREVET AF BICYCLE 
INNOVATION LAB 

Sammen med Miljøpunkt 
Amager og Bicycle Innova-
tion Lab inviterer Prismen til 
en søndag i cykelomsorgens 

tegn. Vi fejrer, at vi skifter til 
sommertid og endelig kan 
sige farvel til minusgrader, 
slud og salt på cykelstierne. 
Så kom og forkæl din cykel 
med et forårstjek, lidt olie, 
måske en vask? Vi har cykel-

mekanikere stående klar til 
at hjælpe dig. Arrangemen-
tet foregår kl. 12-16 ved Pris-
men, Holmbladsgade 71. Det 
er gratis at deltage.I samme 
tidsrum holder foreningen 
Bicycle Innovation Lab åbent 

hus i Cykelbiblioteket og 
Værkstedet, som ligger ud 
for Prismen, i de to sorte con-
tainere ved rundkørslen på 
Prags Boulevard. Kig forbi og 
se nogle af de mange sjove 
og praktiske cykler der kan 
lånes i Cykelbiblioteket. Som 
medlem af Bicycle Innovation 
Lab kan du låne alternative 
cykler eller bruge værkstedet 
til at reparere din cykel, købe 
udstyr og nye cykler til sær-
pris, eller måske bygge en ny 
cykel fra bunden med hjælp 
fra stedets cykelmekanikere. 

Du kan enten blive beta-
lende medlem eller medlem 
gennem aktivt engage-
ment, hvor du hjælper 
foreningen med at reparere 
cykler, arrangere events og 
foredrag eller noget helt 
fjerde. Cykelbiblioteket 
og Værkstedet har åbent 
hver mandag og torsdag kl. 
17-19. Læs mere på www.
bicycleinnovationlab.dk.      Foto: Bicycle Innovation Lab

Rejsegilde på Amager 
Bakkes skicenter

AF OLE PEDERSEN

Skicentret er, som resten 
af Amager Bakke, tegnet 
af BIG, og er kendetegnet 
ved at have en buet facon, 
så besøgende kan komme 
op på taget af bygningen 
– præcis som på energian-
lægget. Skicentrets ”bak-
ke” er dog kun 4 meter 
høj, mod energianlæggets 
86 meter. De professio-
nelle entreprenører Dansk 
Halbyggeri vandt opgaven 
med opføre skicentret og 
har siden november sidste 
år været i gang med byg-
geriet.

 ”Med rejsegildet fej-
rer vi, at den væsentlige 
konstruktion af vores ski-
center er rejst. I løbet af 
de kommende måneder 
vil der blive støbt gulve, 
etableret vinduer og døre i 
bygningen, og så mangler 
vi “bare” den sidste indret-
ning” ,fortæller Patrik Gu-
stavsson, direktør i Fon-
den Amager Bakke.

Traditionen tro, blev 
det budt på pølser i den 
sibirske vinterkulde. Efter 
planen vil indbyggere og 
tilrejsende til København 
kunne stå på ski til næste 
vinter. I løbet af foråret vil 
en mere præcis dato mel-
des ud.Samtidigt kæm-
per håndværkerne med 
den værste kulde oppe på 
energianlæggets tag – den 
”store” Amager Bakke. Lø-
bestierne, træerne og le-
gestativet er ved at være 
afsat nu, og så snart vejret 
bliver mildere går vi i gang 
med at støbe betonstierne 
på taget. Den store skilift 
er købt ind og håndvær-
kerne er ved at klargøre de 
befæstelsespunkter som 
liften skal stå på.

 
Hvis du ønsker at følge 
med i projektets frem-
drift kan du klikke ind på 
www.facebook.com/co-
penhill, hvor det løbende 
bliver opdateret med små 
og store begivenheder.

I udgangen af februar blev der afholdt 
rejsegilde for Amager Bakkes skicenter, 
”bakken”, som er den publikumsbygning, 
hvor besøgende til skibakken kan købe 
skipas, leje ski, skifte tøj mv
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Amager Majfest 2018  
fejrer Amagerbrogade
Amagerbrogades første del står snart klar til brug. Der er grønne træer, mere 
plads til fodgængere og cykler og spritnye brosten. Det bliver fejret ved 
Amager Majfest lørdag den 26. maj, hvor alle ama’rkanere opfordres til at 
komme med og skabe liv og sjæl på den nye Amagerbrogade

AF KATRINE LIND, 
KVARTERMANAGER 
AMAGERBROGADE

Første del af den nyrenove-
rede Amagerbrogade (fra 
Christmas Møllers Plads til 
Holmbladsgade) står snart 
klar med bredere fortove, 
cykelstier og grønne træer. 
Det fejrer de erhvervsdri-
vende på Amagerbrogade 
med Amager Majfest lørdag 
den 26. maj, så gaden kan 
blive sig selv igen – bare 
bedre. En af de engagerede 
ildsjæle, der står bag Ama-
ger Majfest på første del af 
Amagerbrogade er Amina 
Charai fra Haabet Bodega. 
Hun fortæller: ”Vi skal have 
en musikscene, hvor der 
både vil blive spillet rock 
jazz og folkemusik. Noget, 
som alle kan være med på, 
og så skal der selvfølgelig 
også være sjove oplevelser 
for børnene som ansigtsma-
ling, tombola og dåsekast. 
Det kommer til at foregå 
i Flinterenden, som bliver 
afspærret for trafik, og så 
selvfølgelig på Amagerbro-
gades fortov, hvor butik-
kerne rykker udendørs med 
gode tilbud og restauran-
terne laver ’gademad’.”

MUSIKTORVET FESTER 
HELE WEEKENDEN
Søs Nielsen fra Amager Kul-
turpunkt, som står for Maj-
fest arrangementerne på 
Musiktorvet, vil gerne have 
ama’rkanerne ud og opdage 
deres lokale miljø. ”Vi vil 
vise naboerne og ama’rka-
nerne, hvad Musiktorvet kan 
byde ind med. Vi begynder 
allerede fredag aften med 
en stribe koncerter, lørdag 
den 26. bliver en dag med 
street sport for unge, hvor 
vores gode samarbejdspart-
nere sørger for skaterram-
per og andre gadesports 
aktiviteter. Søndag forlæn-
ger vi med en familiedag, 
hvor børnekulturhuset laver 
gadeteater og teaterwork-
shops. Vi håber det kan 

lokke folk ud i lokalmiljøet, 
og opdage de interessante 
steder, der ligger på, og lige 
i nærheden af, Amagerbro-
gade.”

AMAGER CENTRET 
OGSÅ MED I MAJFESTEN
Susanne Kaihøj, der står for 
event og marketing i Ama-
ger Centret, lægger også 
kræfter i at gøre Majfesten 
til en god Amager-oplevelse: 
”Når der sker noget sjovt på 
Amagerbrogade, bliver det 
en oplevelse for alle hand-
lende både på Amagerbro-
gade og i Amager Centret. 
Det hele hænger jo sammen, 
om handelslivet så har ’tag’ 
over hovedet eller ej. Derfor 
bidrager vi selvfølgelig også 
med både gode tilbud og 
musik og danseunderhold-
ning på Amagerbro Torv.”

AKTIVITETER PÅ 
SUNDBY ØSTER PLADS 
På Sundby Øster Plads har 
de forretningsdrivende pla-
ner om at opstille boder, så 
de nærliggende butikker kan 

rykke ud på pladsen, og lo-
kale foreninger kan lave ak-
tiviteter og underholdning. 
Både områdefornyelsen og 
lokaludvalget møder op og 
står klar til at møde alle nys-
gerrige, og der er mulighed 
for at Lokalhistorisk Arkiv la-
ver rundvisninger og fortæl-
leværksted. 

MAJFESTEN SKABER 
FÆLLESSKAB
Majfestens mange aktivi-
teter skal ikke bare under-
holde ama’rkanerne. Amina 
Charai fra Haabet Bodega 
er overbevist om, at Amager 
Majfest kan være med til at 
bygge bro mellem det gamle 
og nye Amager.

”Vi trænger til en social 
sammenkomst på Ama-
gerbrogade. Her er mange 
nytilflyttere, og de skal ud 
og møde hinanden, og Maj-
festen skal være et socialt 
samlingspunkt. Vi skal gen-
opbygge det sammenhold, 
der traditionelt har været på 
Amager, og det gør vi bedst 
til en fest med god lokal 

mad, levende musik og sjove 
oplevelser. Til Majfesten kan 
man komme og møde sine 
naboer og få nogle fordom-
me brudt ned.”

Det endelige program for 
Amager Majfest 2018 kan ses 
på kalender.nyamagerbro-
gade.dk fra den 1. maj.

Lokaludvalgene Amager 
Øst og Amager Vest støtter 
begge Amager Majfest øko-
nomisk. 

 ❚ Vil du give en hånd som 
frivillig medhjælper i 
børnelandet til Amager 
Majfest lørdag den 26. 
maj mellem kl.13-20, så 
ring til Amina Charai på 
mobil: 3124 0819.

 ❚ Har du børnevenlig 
lokalviden og elsker skat-
tejagt, så hjælp os med at 
lave GPS-skattejagt for 
børnefamilier. Kontakt 
Kvartermanager Shahriar 
Shams Ili på mobil: 2123 
3695.

FRIVILLIG TIL 
MAJFESTEN

      Godt fremmøde og rigtig god stemning og hygge til sidste års Amager Majfest på Store Møllevej.

Butikken med de 
flittige frivillige søger 
ny butiksleder

AF OLE MELDGAARD, 
REDAKTIONEN

Butikken kan kun eksiste-
re, fordi der er så mange 
frivillige, som vil give en 
hånd med, i alt 35, mest 
kvinder i den modne al-
der. De møder trofast ind 
i butikkens åbningstider 
og sorterer de mange ef-
fekter, stiller dem smukt 
op på tøjstænger, hylder 
og reoler eller de yder ser-
vice til kunderne og mod-
tager betaling. De frivillige 
arbejder i teams af fire ti-
mers varighed. 

”De frivillige gør et fan-
tastisk stykke arbejde. Ikke 
blot arbejder de rent fy-
sisk, men de skaber en god 
stemning i butikken Det 
mærker kunderne straks. I 
slutningen af 2016 flyttede 
vi ind i disse nyrenoverede 
lokaler efter at have holdt 
til i mindre lokaler læn-
gere ude på Amagerbro-
gade, og det har betydet 
at omsætningen er steget 
markant. Årligt omsætter 
vi for en lille million”, siger 
Aase Mathiasen, som er le-
der af butikken. 

BUTIKKEN FREMMER 
TANKERNE OM 
GENBRUG OG 
BÆREDYGTIGHED
Overskuddet går til Na-
thanaels og Sundby kirker, 
som bruger pengene på 
socialt arbejde i bydelen 
og til Samvirkende Menig-
hedspleje, som støtter det 
kirkelige-sociale arbejde 
for ensomme, syge og 
dårligt bemidlede. Sam-
virkende Menighedspleje 
finansierer bl.a. ferier for 
fattige familier, netværk 
for sårbare børnefamilier, 
besøgstjeneste, omsorgs-
besøg, aflastningstjeneste, 
sorggrupper, netværk for 
demensramte, julehjælp 
og økonomisk støtte til 
mennesker i akut økono-
misk nød.

Genbrugsbutikken op-
fylder to vigtige målsæt-
ninger: Den er med til at 
fremme tankerne om gen-
brug og bæredygtighed. 
Mange ting kan snildt gen-
bruges og behøver ikke 
blive smidt ud. Tværtimod 

kan andre få glæde af dem 
for et mindre beløb. Og 
butikken er med til at give 
mennesker i vanskelige 
økonomiske kår en hjæl-
pende hånd. 

SØGER NY 
BUTIKSLEDER
Aase Mathiasen har været 
med i butikken lige siden 
grundlæggelsen i 2009. 
Aase har haft en lang kar-
riere som institutionsleder 
i sundhedssektoren og 
ville gerne fortsat bruge 
sine kompetencer i det fri-
villige arbejde som leder af 
butikken. Nu har hun nået 
en alder af 79 år og synes 
det er på tide at andre 
træder til. Butikken søger 
derfor kontakt med men-
nesker, som kunne tænke 
sig at blive leder af butik-
ken. Også butikslederen er 
frivillig og ulønnet. 

Butikslederen har det 
overordnede ansvar for 
driften af butikken og 
for de frivillige. Det er et 
spændende arbejde. Kan 
man lide at organisere og 
få mennesker til at arbejde 
sammen om en sag, synes 
jeg man skal henvende sig. 
Butikslederens fornem-
meste opgave er at skabe 
trivsel i butikken og få tin-
gene til at glide, så butik-
ken bliver en god og efter-
tragtet arbejdsplads for de 
frivillige og et rart sted for 
kunderne at komme. Det 
er godt, hvis man har ledel-
serfaring og gode sociale 
kompetencer, og man skal 
kunne lide at arbejde med 
mennesker. Som butiksle-
der har man, sammen med 
de øvrige frivillige, meget 
stor indflydelse på butik-
kens drift, organisering og 
indretning. 

Butikken ligger et godt 
sted på Amagerbrogade 
og er velbesøgt med man-
ge venlige kunder.

Hvis du vil vide mere om 
stillingen, så kontakt 
venligst Birgit Nissen, 
formand for genbrugs-
butikkens bestyrelse, 
telefon 40847059. 
Mail: birgitovergaard-
nissen@gmail.com

Det syder af liv og godt humør i 
Kirkens Genbrug på Amagerbrogade 
103. Folk kommer ind med genbrugstøj 
i god stand, og andre går derfra med 
et godt køb. Der er mange kunder i 
butikken. De ser på tøj, sko, legetøj, 
porcelæn, bøger, CD’er og meget 
andet til meget rimelige priser. De 
mange varer tager sig godt ud i de 
smukke lokaler

AF RASMUS  
STEENBERGER

Efter lang ventetid er der 
henover nytår skudt et 
lyskryds op ved krydset 
Hedegaardsve j /Amager 
Strandvej. Det har længe 
været et behov på grund 
af de mange biler til og fra 
kontorer, metro, langtids-
parkering – og ikke mindst 
de store begivenheder på 
Tiøren og Femøren. Lys-
krydset er etableret på 
baggrund af talrige indstil-
linger fra borgere, grund-
ejere og lokaludvalg. Sam-
tidig er store dele af vejen 
blevet renoveret, hvilket 

virkelig har pyntet på den 
meget slidte vej.

Men hvor er de cykelstier 
på Hedegaardsvej, som skal 
sikre de mange cyklister på 
vej til og fra stranden? Der 
er bilparkering i lange ba-
ner på begge sider af vejen, 
men små og store cyklister 
skal køre om kap med bus-
ser, lastbiler og de førnævn-
te mange biler. Det virker 
en anelse mærkeligt, taget 
den ellers gennemførte og 
fine renovering af vejen i be-
tragtning. Man kan håbe, at 
lokaludvalgets forslag om 
at bruge de overskydende 
penge fra budget 2017 på 
cykelstier, bærer frugt.

Lys for enden af Hedegaardsvej – men hvor er cykelstien?

Deadline til næste nr. af Ama’røsten er fredag d. 18. maj.
Bladet bliver omdelt tirsdag d. 5. juni.

Deadline
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En erhvervspolitik 
for Amager Øst
Lokaludvalget i Amager Øst har nu sat erhvervslivet på 
dagsordenen i bydelen. Butikker og virksomheder er aktive 
i bydelen og derfor målgruppe for lokaludvalgets ønske om 
dialog med alle borgere i bydelen. Lokaludvalget ønsker en 
velfungerende bydel med en passende blanding af erhverv, 
boliger, institutioner og rekreative områder

AF LASSE ROSSEN

Bydelsplanen som lokalud-
valget udarbejdede sidste 
år, omfatter ønsker om at 
udbygge de gode forbin-
delser mellem bydelens er-
hverv og det omgivende 
samfund. Virksomhederne 
giver jo muligheder for be-
skæftigelse, indkøbsmulig-
heder, praktikpladser osv. 
Erhverv giver liv i området 
om dagen når mange af be-
boerne er på arbejde. Bør-
nene kan være heldige at 
se voksne mennesker der 
arbejder i butikker, kører va-
rebiler, graver huller i vejene 
osv. 

“Henover de næste 4 år 
ønsker lokaludvalget, i sam-
arbejde med det lokale er-
hvervsliv og øvrige lokale 
interessenter, at udarbejde 
en strategi for erhvervspoli-
tikken i bydelen. Hensigten 
med en lokal erhvervspolitik 
er blandt andet, at lokalud-
valget og kommunen får en 

rettesnor for sit arbejde med 
erhvervslivet og udviklingen 
af nye perspektiver i byde-
len, samt at sende et klart 
signal til resten af Køben-
havn om, at man i bydelen 
ønsker en aktiv erhvervsud-
vikling, samt i hvilken retning 
denne udvikling ønskes.” (ci-
tat: Bydelsplan 2018 Amager 
Øst Lokaludvalg)

BEVAR EKSISTERENDE 
ERHVERVLOKALER
Lokaludvalget arbejder i 
disse år med at bevare mu-
ligheder for erhvervslokaler 
i bydelen, der er under stort 
pres fra det omfattende bo-
ligbyggeri. Vi ser de mulig-
heder det eksisterende indu-
stribyggeri giver for rimelige 
huslejer for erhverv og ny-
startede virksomheder. De 
ældre industriområder huser 
også kunstnere og kreative 
erhverv. Der er også plads 
til spændende virksomheder 
i nye brancher og med nye 
teknologier. Vi ønsker at der 

bevares erhvervsområder til 
dette formål.

ERHVERVSMESSE I 
PRISMEN
For at styrke kontakten med 
bydelens erhverv har lokal-
udvalget startet et erhvervs-
netværk, som mødes med 
ca. 2 mdr. mellemrum til et 
morgen møde om et relevant 
emne, kaffe og tid til at tale 
med andre lokale virksomhe-
der. Næste møde: Onsdag 21. 
marts kl 8, Kvarterhuset. Op-
læg om valg af selskabsform.

Endvidere har lokaludval-
get støttet en erhvervsmes-
se d. 16. maj i Prismen. En 
nydannet forening ”Amager 
Øst Erhvervsråd”, står for 
arrangementet. Alle lokale 
virksomheder inviteres til 
at deltage og præsentere 
sig for hinanden. Gæster er 
også velkomne indenfor og 
se hvad det lokale erhvervs-
liv kan tilbyde. På erhverv-
smessen vil der bl.a være 
nogle foredrag.

Program
Velkommen - Rundstykker og kaffe
Kort præsentationsrunde

Oplæg om selskabsformer v. advokat Morten Jarnbak Wedel fra 
Øens Advokatfirma

”Speeddating” og networking

Om Amager Øst Erhvervsnetværk
Netværket er startet af Amager Øst Lokaludvalg. Formålet er at skabe netværk 
blandt lokale erhvervsdrivende, og mellem erhvervslivet og resten af bydelen. 
Netværket er apolitisk og tanken er at der holdes møder 4-6 gange årligt. 

Tilmeld dig Erhvervsnetværk Amager Øst på facebook - så er du altid 
opdateret.

Tilmelding: fj9b@okf.kk.dk senest mandag den 19. marts kl. 10.00

ERhVERVSNETVæRK
AMAgER ØST
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 8-10
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. sal

Kom til møde i

Skarp kritik af 
nedrivningsproces
I januar begyndte bygherren at rive Strandlodsvej 3 ned, 
samtidig med at spørgsmålet var i høring hos lokaludvalg 
og naboer. Lokaludvalget har rettet en skarp kritik ikke 
bare af forslaget om at nedrive bygningen, men også af 
hele processen

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Lokaludvalget modtog i 
starten af januar 2018 en så-
kaldt naboorientering om, 
at kommunen ville give dis-
pensation til nedrivning af 
bygningen på Strandlodsvej 
3. Der var en frist på tre uger 
til at indsende bemærknin-
ger til kommunen, men efter 
knap 14 dage viste det sig, at 
bygningen allerede var ved 
at blive revet ned. Amager 
Øst Lokaludvalg besluttede 
derfor at skrive direkte til 
Teknik-og Miljøudvalget og 
til Borgmesteren. Brevet in-
deholder en skarp kritik af, at 
bygningen var under nedriv-
ning, inden høringsproces-
sen var afsluttet. 

NEDRIVNING I 
MODSTRID MED 
LOKALPLAN
Lokaludvalget mener, at sa-
gen kan være med til at un-

derminere lokalplanens vi-
sion om, at byudviklingen i 
området skal tage udgangs-
punkt i de historiske spor. 
Den nye lokalplan for om-
rådet omkring Lindgreens 
Allé blev vedtaget af Bor-
gerrepræsentationen i maj 
2017. Her kan man læse, at 
“Det forudsættes, at Strand-
lodsvej 3, Lindgreens Allé 14 
samt de små baggårdsbe-
byggelser for Strandlodsvej 
9 bevares, da de med deres 
særegne udtryk er med til at 
skabe karakter i området og 
fastholde områdets egen-
art”. Og nu – under et år se-
nere – har forvaltningen lagt 
op til at give bygherren lov til 
at nedrive den eksisterende 
bygning på Strandlodsvej 3.  

SKARP KRITIK AF 
PROCESSEN
“Det er vigtigt, at borgerne 
og lokaludvalget kan have 
tiltro til de lokalplaner, der 
er politisk vedtaget”, skri-
ver lokaludvalget i sit svar 

til kommunen. ”En dispensa-
tion i den pågældende sag 
vil underminere kommunens 
troværdighed i forhold til 
borgerne og lokaludvalget. 
At give en dispensation til at 
give tilladelse til at nedrive 
bygningen på Strandlodsvej 
3, under et år efter at lokal-
planen er vedtaget, vil efter 
lokaludvalgets klare opfat-
telse således medføre en 
betydelig risiko for, at hele 
lokalplanen gradvist bliver 
udhulet og intentionerne i 
den oprindelige lokalplan 
derved undermineres. ”

For at undgå en ny ”Krims-
vej-situation” har lokalud-
valget på det kraftigste 
frarådet kommunen, at der 
gives dispensation. Lokal-
udvalget opfordrer derimod 
forvaltningen til at afvise 
nedrivningsanmodningen og 
meddele ejendomsselska-
bet, at de skal bringe byg-
ningen tilbage til den stand 
den havde, før nedrivningen 
startede.

     Sådan så huset ud for nedrivningen.

     Sådan ser huset ud i dag.
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Femøren st.  
– Sidste udkald for 
helhedsorienteret 
byudvikling
Lokaludvalget arbejder for en helhedsplan for området omkring Femøren 
St. og Hedegaardsvej. Området har ikke oplevet den store udvikling siden 
metroen blev bygget. Der er problemer med parkering, usikre cykelforhold, 
manglende offentlige faciliteter og byrum. Men nu er der muligheder, 
fordi nogle investorer har planer om at opføre bl.a. hotel, ungdomsboliger, 
supermarked og fitness i området

AF SVEN LØNTOFT OG 
RASMUS STEENBERGER, 
ARBEJDSGRUPPEN 
HEDEGAARDSVEJ/
FEMØREN ST.

I decemberkulden holdt Lo-
kaludvalget et borgermøde 
på Femøren st., med ud-
gangspunkt byggeplanerne. 
Mødet var velbesøgt og hyg-
geligt med masser af bor-
gere og repræsentanter fra 
forvaltning og bygherrer.

Behov for helhedstænk-

ning – også sammen med 
Tårnby kommune

Lokaludvalget er be-
kymret for, at kommunens 
bid-for-bid-tilgang til ud-

viklingen i området fører til 
uhensigtsmæssige lappe-
løsninger, hvor fx cykelin-
frastruktur, parkering og 
offentlige funktioner ikke 
indtænkes fra begyndelsen, 
til gene for de erhvervsdri-
vende og de 4 skoler i nær-
området. Vi opfordrer til, at 
Teknik og Miljøudvalget på-
lægger forvaltningen at ud-
arbejde en heldplan, ligesom 
den for Nordøstamager.

Området ligger op ad 
grænsen til Tårnby Kom-
mune. Her er problemet, at 
kommunerne normalt ikke 
arbejder sammen. Arbejds-
gruppen erfarer, at der plan-
lægges byggeri ved Bøjle-
vej samt en helhedsplan for 
Postparken (PAB). Vi ønsker 
derfor dialog mellem begge 
kommuner om en sammen-
hængende byudvikling. 

MULIGHED FOR HOTEL, 
UNGDOMSBOLIGER, 
SUPERMARKED OG 
FITNESS
Amager Øst Lokaludvalg 
er positivt stemt overfor de 
konkrete projekter, herun-
der særligt udsigten til ung-
domsboliger, opholdsarealer 
og udadvendte funktioner. 
Dog havde vi gerne set, at 
der også blev opført pleje-
hjem/seniorboliger. I dag 
må ældre borgere flytte fra 
bydelen, når de får behov 
for plejehjem. Lokaludvalget 
havde gerne set flere boliger 
frem for et hotel, og opfor-
drer til at man sikrer flest 
mulige almene boliger i pro-
jekterne. Lokaludvalget me-

ner ikke, at der er behov for 
flere fitnesscentre i området.

TRAFIKPROBLEMER 
BLIVER VÆRRE 
Hedegaardsvej er en af de 
få gennemgående veje til 
Amager Strandvej, og er me-
get trafikbelastet og særligt 
farlig for cyklister. Det skyl-
des kombinationen af mang-
lende cykelsti og mange 
parkeringspladser. Med flere 
boliger, supermarked og ho-
tel, vil trafiksituationen blive 
værre. Vi opfordrer derfor 
Københavns Kommune til 
at etablere cykelsti, hastig-
hedsdæmpning og fodgæn-
gerfelter på Hedegaardsvej. 
På Jorisvej er der risiko for 
trafikprop og parkeringspro-
blemer, med risiko for at de 
mange erhvervsdrivende mi-
ster kunder og må lukke. Vi 
forslår derfor at indkørslen 
til hotel/boliger sker fra Eng-
vej for at fordele trafikken. 

CYKELSTIPAKKE ET 
STORT ØNSKE TIL BUD-
GETFORHANDLINGER
Amager Øst Lokaludvalg har 
indstillet en cykelsti-pakke 
til forhandlingerne om sid-
ste års uforbrugte midler i 
Københavns kommune. Vi 
foreslår cykelstier på Strand-
lodsvej, Raffinaderivej, Eng-
vej og Hedegaardsvej, som 
er de veje i Amager Øst som 
trænger mest til en sikker-
hedsopgradering. I den for-
bindelse er vi opmærksom 
på, at Hedegaardsvej i løbet 
af foråret 2018 får ny as-
faltbelægning. Det vil være 

smartest at udføre en cy-
kelsti i forbindelse med det 
asfaltarbejde. Med de nye 
byggeplaner bliver behovet 
for en cykelsti endnu større.

”Der mangler en fortsæt-
telse af den nuværende cy-
kelsti på Strandlodsvej foran 
Kvickly. Den stopper hur-
tigt og så kører man ud og 
ind mellem bilerne på vejen, 
det er ret usikkert på begge 
sider af vejen.” siger Said 
Chayesteh, beboer på Stran-
dlodsvej.

PARKERING KRÆVER 
EN LANGTIDSHOLDBAR 
LØSNING
Områderne ved metrostatio-
nerne er i dag allerede fuldt 
udnyttet som langtidsparke-
ring, og flere funktioner vil 
øge presset på parkerings-
pladserne. Der er i perioder 
så mange langtidsparkerede 
biler på vejene, at f.eks. red-
ningskøretøjer og renovati-
onsvogne ikke kan komme 
igennem. Lokaludvalget op-
fordrer Københavns Kom-
mune til at revurdere parke-
ringsnormen i de kommende 
byggeprojekter samt at se 
på muligheden for at etable-
re den parkeringszone, som 
efterspørges blandt mange 
af de borgere og grundeje-
re vi har talt med. Amager 
Øst Lokaludvalg opfordrer 
til at der findes en løsning 
på parkeringsproblemerne 
langs hele metrostræknin-
gen, frem for de nuværende 
bid-for-bid tiltag eksempel-
vis som 3-timers zonen ved 
Lergravsparken.

Der mangler en 
fortsættelse af 
den nuværende 
cykelsti på 
Strandlodsvej 
foran Kvickly. 
Den stopper 
hurtigt og så 
kører man ud 
og ind mellem 
bilerne på 
vejen, det er 
ret usikkert på 
begge sider af 
vejen.” siger 
Said Chayesteh, 
beboer på 
Strandlodsvej.

      Ivrig diskussion af planerne i området ved Femøren station. 

Fix din elkedel og lap 
din pladespiller 

AF: MAJA F. GULDAGER, 
PROJEKTLEDER HOS 
MILJØPUNKT AMAGER

Receptionen kommer til at 
foregå på Prags Boulevard 
43, hvor elektronikværk-
stedet kommer til være 
fremover. I forbindelse 
med receptionen vil der 
være en workshop med 
elektronik for børn fra de 
lokale skoler. Tidspunktet 
for receptionen vil blive 
oplyst på vores hjemmesi-
de: www.miljopunkt-ama-
ger.dk under kommende 
arrangementer, så følg 
med på hjemmesiden for 
yderligere detaljer. 

HVAD KAN MAN 
I ELEKTRONIK-
VÆRKSTEDET?
Tanken med elektronik-
værkstedet er at skabe et 
sted, hvor det er muligt at 
komme og få repareret sin 
elektronik af frivillige, så 
det får en længere levetid 
inden det ender i skralde-
spanden. Ud over repa-
rationer vil der komme til 
at foregå arrangementer 
og workshops, hvor man 
kan lære at reparere selv 
samt lære om genanven-
delse og genbrug gene-
relt. Samtidig skal stedet 
fungere som et eksempel 
på, hvordan man gennem 
lokal samarbejde og fæl-
lesskaber kan bidrage til, 

at flere ressourcer bliver 
sat i kredsløb og ikke går 
til spilde.    

HVEM STÅR BAG 
ELEKTRONIK-
VÆRKSTEDET?
Elektronikværkstedet er 
startet af Miljøpunkt Ama-
ger i samarbejde med fri-
villige borgere og andre 
aktører på Amager. Ons-
dag d.21.februar havde vi 
det første arbejdsmøde 
med de frivillige, hvor vi 
blandt andet havde besøg 
fra Reparationsværkste-
det i Høje-Tåstrup, som 
delte deres erfaringer med 
os. Frem mod åbningen af 
værkstedet kommer vi til 
at afholde flere arbejdsda-
ge med henblik på at gøre 
klar til åbningen.  

Elektronikværkstedet er 
støttet af Pelican Self Sto-
rage, som stiller lokaler til 
rådighed samt midler fra 
Genanvendelsespuljen fra 
Københavns Kommune og 
Tuborgfondet. Åbningsre-
ceptionen og workshop-
pen for børn er støttet af 
Amager Øst Lokaludvalgs 
bydelspulje. 

Vil du vide mere om 
elektronikværkstedet el-
ler har du lyst til at blive 
frivillig, så kontakt Miljø-
punkt Amager på: maja@
miljopunkt-amager.dk. 

Fredag d.13. april åbner Amagers nye 
frivilligt drevne elektronikværksted. 
I forbindelse med åbningen vil der 
være en åbningsreception, hvor du er 
inviteret til at komme forbi og fejre det 
med os
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Nyt busnet forringer den 
kollektive trafik på Amager
Movia sendte i januar sit forslag til det nye busnet i København i høring. 
Det såkaldte bynet skal træde i kraft, når Metrocityringen åbner i 2019. 
Lokaludvalget ser det nye forslag til bynet som en forringelse af den kollektive 
trafikbetjening af Amager og især Amager Øst bydel

AF FRIDA JANS, AØLU 
SEKRETARIATET

75 amagerkanere var mødt 
op, da de to lokaludvalg 
holdt borgermøde om de 
nye busruter. Her var det 
også muligt at give sine 
kommentarer til de fore-
slåede ændringer. Lokal-
udvalget har efterfølgende 
sendt et høringssvar til Mo-
via, hvor både udvalgets 
og borgernes synspunkter 
fremgik.  

METROEN LØSER IKKE 
ALLE PROBLEMER
Et af argumenterne for at 
ændre på buslinjerne er, at 
mange passagerer fremover 
vil tage metro i stedet for 
bus. Derfor vil den nuværen-
de linje 2A blive erstattet af 
en lokal buslinje 31. Lokalud-
valget mener at Linje 31 bør 
køre lige så ofte som 2A gør 
det i dag, da metroen ikke 
har kapacitet til at håndtere 
de mange passagerer, der i 
dag tager 2A. 

Der bør også fortsat køre 
natbusser på strækningen, 
for ”der er mange unge, 
som skal hjem om natten 
fra byen og der er langt og 
utrygt at gå fra de to metro-

stationer i området”, som 
en borger skriver til lokal-
udvalget. Generelt mener 
lokaludvalget, at der bør 
køre flere af de lokalbusser, 
der skal erstatte de nuvæ-
rende A-busser. Som forsla-
get er nu, vil det medføre 
ventetid for passagerer, 
som stiger om fra A- eller 
S-busser og metro til det 
lokale busnet. 

Metroen på Østamager al-
lerede godt fyldt op, og det 
er derfor tvivlsomt, om me-
troen vil være et alternativ til 
den eksisterende busbetje-
ning. Indtil der er fundet en 
løsning, som kan give større 
kapacitet i metroen, opfor-
drer lokaludvalget til at ka-
paciteten på det nye busnet 
bliver den samme som i det 
nuværende.

FLERE BUSSER 
TIL NORDØST OG 
STRANDEN
Mange publikumsoriente-
rede aktiviteter skyder i 
disse år op i det nordøst-
lige Amager, herunder Tap1, 
Amager Bakke og Fodbold-
fabrikken. Sammen med alle 
idrætsaktiviteterne på Klø-
vermarken kalder det på, at 
der bør køre flere busser til 

området. Og særligt i som-
merhalvåret er der brug for 
flere busser, der kan fragte 
haveentusiasterne til deres 
kolonihaver langs Kløver-
marksvej.

I det nye bynet vil der ikke 
køre busser langs Amager 
Strandvej. Der vil være bus-
linjer som kører på tværs af 
øen som kører forbi Strand-
lodsvej/Engvej (se kort), og 
ellers lægges der op til at 
man tager metroen. Lokal-
udvalget påpeger overfor 
Movia, at der særligt i som-
merperioden er behov for 
busbetjening langs stran-
den. Og som en borger skri-
ver: ”Der er langt at gå fra 
Øresund eller Lergravspar-
ken – eks. når man skal be-
søge restaurant Sundby Sejl, 
som har pensionisttilbud, 
som mange ældre benytter 
sig af.” 

ØNSKE OM DIREKTE 
BUSLINIE TIL HVIDOVRE 
HOSPITAL
Lokaludvalget foreslår des-
uden at der etableres en 

direkte buslinje mellem 
Amager Hospital og Hvid-
ovre Hospital. Det vil gøre, 
at både medarbejdere, pa-
tienter og besøgende let-
tere kan bevæge sig mellem 
de to hospitaler, der indgår i 
et fællesskab på såvel med-
arbejder- som på patientsi-
den.

De høringssvar, Movia 
modtager om det lokale net 
indgår i den politiske beslut-
ningsproces for det samlede 
busnet. Movia forventer at 
busnettet senest 1. maj 2018 
bliver godkendt politisk. Det 
nye busnet forventes i drift 
fra sommeren 2019.

Movia er i gang med at 
tilpasse busnettet til Met-
rocityringen, som åbner i 
2019. I januar og februar 
2018 har lokaludvalgene i 
København haft Movias bud 
på ændringer af de lokale 
buslinjer i høring. Se Movias 
oplæg fra borgermødet på 
aoelu.dk

FAKTA

AF HEGE K. LINDEBERG

Sundby lægger rammen for 
den første version af Gård-
havernes Dag. Det er en 
dag, hvor de normalt aflå-
ste baggårde åbnes op for 
besøgende og vist frem. 
Gårdhavernes Dag er en fej-
ring af byens mange grønne, 
fælles gårdhaver – ”hem-
melige” små, grønne oaser. 
Når vi taler om byudvikling 
og indretning af byens rum, 
glemmer vi ofte baggår-

dene og de grønne oaser, 
der findes der. Søndag den 
6. maj bliver dagen, hvor 
du kan gå på opdagelse i 
kvarteret, med en kop læk-
ker kaffe i hånden, og se 
en række forskellige gårde. 
Nogle gårde sørger selv for 
at vise rundt, andre gårde 
kan opleves ved at deltage 
i guidede ture.

VIS DIN GÅRD FREM 
OG FÅ TILSKUD TIL 
AKTIVITETER OG 
FORPLEJNING
Din gård kan modtage til-
skud til aktiviteter og forplej-
ning på op til 5000 kr. Det 
kan være plantedag, fælles-
dag, loppemarked, bytte-
marked, uddeling af kaffe og 
kage, eller noget helt andet. 

Meld jeres gård til Gårdha-
vernes Dag og vær med til at 
skabe en grøn og hyggelig 
dag, hvor naboer mødes på 
tværs og byens grønne bag-
side bliver værdsat. 

MØDESTED MED 
WORKSHOPS OG 
FAGPERSONER
Vi mødes i gårdhaven ved 
Augustagade 2-32, også 
kaldet Blomsterhaven, kl. 11-
16. Her vil der være et sam-
lingspunkt med forplejning, 
workshops og repræsentan-
ter for Områdefornyelsen, 
Købehavns gårdhaver, Mil-
jøpunkt Amager, Lokalud-
valg Amager Øst, Affald og 
Genbrug m.fl. Her kan du få 
en kop lækker kaffe og et 
program i hånden til den vi-

dere tur i kvarteret. Man vil 
også kunne få mere at vide 
om klimatilpasning, byna-
tur og biodiversitet, affalds-
håndtering og indretning af 
affaldsområder, byfornyelse, 
etablering af nye grønne 
gårdhaver, Områdefornyel-
sens arbejde og meget mere. 
Her vil der være workshops, 
hvor man kan lave urtepot-
ter af gamle aviser og andre 
genbrugsmaterialer og man 
kan komme hjem med stik-
linger, planter og frø til at 
plante ud i egen gård. Det 
er også her de guidede ture 
starter. 

Ønsker du at vide mere? 
Kontakt Hege K. Linde-
berg på hz8d@tmf.kk.dk 
eller telefon 30 32 74 97

Gårdhavernes dag
Vær med til 
at fejre byens 
grønne bagside 
den 6. maj 2018

       Foto: Troels Heien

Slut med gratis 
IT hjælp i 
AmagerCentret

AF: OLE PEDERSEN

Fra centrets side, anbe-
falede man at indstille 
aktiviteten, grundet en 
forestående omfattende 
renovering af centret. Som 
man kan se, når vejen fal-
der forbi AmagerCentret, 
så er man allerede godt 
igang med forandringerne.

“Vi har været glade for 
at være i AmagerCentret 
første lørdag i måneden 
fra kl. 11-13. Vi har ikke stå-
et der forgæves - mange 

frekventerede vores lille 
bord og fik hjælp til mangt 
og meget vedrørende IT. 
Mobil IT hjælp projek-
tet har været en succes”, 
fortæller initiativtageren, 
John Knudsen, som tilfø-
jer, at man har meget lyst 
til at fortsætte eller genta-
ge projektet andre steder, 
hvor mange mennesker 
har deres vej. Så kender du 
et egnet sted, er John me-
get interesseret i at høre 
nærmere - ring eller send 
en SMS til 2758 1095.

Siden marts 2017 og indtil september, 
har  Senior IT Stuen stået på torvet i 
AmagerCentret og tilbudt gratis mobil 
IT hjælp. Nu er det slut

Det har lokaludvalget 
støttet  økonomisk 
siden sidst:
AF OLE PEDERSEN

 ❚ Koncert med Sys Bjerre i Filips Kirke  
 ❚ Morgenmadskoncerten forår 2018  
 ❚ Cover, kunstudstilling der tager udgangspunkt  

i pladecoverets format.  
 ❚ Udsatte unge ind i foreningslivet
 ❚ CPH:DOX – Ama’r i virkeligheden 
 ❚ Amager Øst Erhvervsmesse
 ❚ Arrangementet for lokale erhvervsdrivende  

i Amager Øst.
 ❚ HOME IS…60seconds 2018
 ❚ Amager Summer
 ❚ GENKLANGE   
 ❚ Mobil legeplatform
 ❚ Skam dig med os
 ❚ Amager Majfest 2018 
 ❚ Barselsformiddage i Kvarterhuset
 ❚ COMPOST 
 ❚ Puppet Jr. 2018  
 ❚ Tirsdags Barok  
 ❚ Udsmykning af gangtunnel  

under Amagerbrogade

Se mere om lokaludvalgets  
puljemidler på lokaludvalgets  
hjemmeside: 
http://www.aølu.dk/bydelspuljen
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Områdefornyelsen er over 
os – er vi med?
I de næste fem år har vi sundbyboere et sekretariat og en frivillig styregruppe, 
som i samarbejde med området skal skabe et bedre og federe Sundby. Vi 
kan alle indgå i projektudviklingsgrupper og være med til at definere vores 
fremtidige fælles rum. Der er 60 mio. kr. til projektet

AF MAJKEN ASTRUP

Områdefornyelse anno 2018 
handler om fornyelse og 
forbedringer af vores fæl-
les byrum i Sundby.  En lokal 
styregruppe bestående af 
beboere, ildsjæle og kom-
munale aktører blev nedsat 
sidste år. Sammen med et 
lokalt sekretariat sætter de 
retningen for områdeforny-
elsen de kommende fem år. 
Men der vil blive sat gang 
i en lang række projekter, 
som kun kan lykkes hvis vi 
lokale deltager i udformnin-
gen. For at blive lidt klogere 
har Ama’røstens udsendte 
taget en snak med Nanna 
Sørensen, som er leder 
af Sekretariatet. I løbet af 
foråret flytter de ind i det 
gamle mandskabshus i Fi-
lipsparken, Parmagade 45, 
hvor dørene åbner ud til le-
gepladsen og parken. Nanna 
Sørensen håber, at det giver 
anledning til mange gode 
snakke med dem som kom-
mer forbi, gamle som unge.

EN ØL I SOLEN
”Vi vil gerne være der hvor 
der er mennesker og skabe 
aktiviteter for at komme i 
snak med folk. Særligt vo-
res campingvogn Trille har 
været vidt omkring og givet 
os mulighed for at snakke 
med alle slags mennesker” 
fortæller Nanna Sørensen. 
Der er mange forskellige 
måder, hvor områdefornyel-
sen kommer i kontakt med 
os lokale. Der har været 
borgermøder, hvor især de i 
forvejen engagerede og op-
mærksomme borgere mø-
der op, men campingvognen 
har givet nye muligheder: 
”På Sundbyøster Plads kom 
f.eks. øldrikkerne på besøg. 
De var bekymrede for om 
der var plads til dem i de nye 
planer. Alt de ønskede sig 

var et læskur, hvor de kunne 
sidde i solen og nyde deres 
øl. De ville helst ikke forvi-
ses til busskuret, hvilket de 
heller ikke mente at de ven-
tende ved busstoppestedet 
ønskede” forklarer Nanna 
Sørensen. 

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN 
BYDEL
Netop Sundbyøster Plads 
er et af de første projekter, 
der nu skydes i gang. Der 
er nedsat en projektudvik-
lingsgruppe af lokale bebo-

ere, foreninger og erhvervs-
drivende, som skal udvikle 
og definere den nye Sund-
byøster Plads. Gruppen er 
åben for nye medlemmer, 
da man håber at involvere 
så mange som muligt. ”Vo-
res vision er at udvikle byen 
sammen med alle dem som 
vil være med. I har hver især 
et kæmpe netværk i områ-
det og ved bedst, hvad der 
er brug for. Alle projekter er 

valgt af borgerne. Ikke af os” 
forklarer Nanna Sørensen. 
Indtil videre er det planen, at 
Sundbyøster Plads skal ud-
vikle sig til Sundbys naturlige 
samlingspunkt, med mulig-
hed for forskellige aktiviteter 
og ophold for flere alders-
grupper, med udeservering, 
bynatur og nyt liv. 

MANGE PROJEKTER VI 
SKAL SKABE SAMMEN
Områdefornyelsen har også 
startet en projektgruppe 
kaldet ”Unge skaber byrum”, 

og senere starter også ar-
bejdsgrupper for Englands-
parken og ”Fra Fælled til 
Strand”. I 2020 påbegyndes 
udviklingen af Filipsparken 
og Sundby Kirkegård. Nanna 
Sørensen understreger, at 
kvarterplanen er et arbejds-
dokument, som kan ændre 
sig mange gange i løbet af 
de næste fem år. Det er op til 
styregruppen og os, som bor 
her og bruger Sundby. Ud 

over de fysiske projekter er 
der afsat midler til to puljer 
til borgernes egne projekter, 
kaldet ”Kultur der forbin-
der” & ”Nye mødesteder og 
nye genveje”. Puljerne åbner 
efter planen i april 2018. Si-
deløbende er der mulighed 
for at få hjælp til lejligheder 
uden bad og etablering af 
gårdhaver.

Områdefornyelsen består 
af en gruppe kommunale 
medarbejdere (Sekretari-
atet), samt en styregruppe 
af frivillige borgere fra 
foreningslivet, erhvervslivet 
og offentlige institutioner.
Læs mere på www.kk.dk/
omraadefornyelsesundby 
og facebook.com/omraade-
fornyelsesundby/
Skriv til:  
omfsundby@tmf.kk.dk  
eller ring på 21 79 32 35.

FAKTA

      Fra housewarmingen med Trille på Sundbyøster Plads Foto: Kasper Fjeldsted

AF JOHN KNUDSEN
 

 Vi mødes hver torsdag klok-
ken 10 til 12 i Foreningshu-
set, Sundholmsvej 8 og ser 
frem til at møde dig. Hvad 
enten du er første gangs 
bruger af en computer, tab-
let, smartphone eller en al-
mindelig telefon - eller du 
er kommet langt med det 
du bruger, men gerne vil 
noget mere, så kig indenfor. 
Så hjælper vi dig videre. Vi 
har stor tålmodighed og har 
ikke noget imod at gentage 
tingene, når du har brug for 
det. Vi er selv oppe i årene 
og kender udmærket til at 

hukommelsen  kan drille 
engang imellem.  Du er vel-
kommen til at komme lige så 
mange torsdage, som du har 
lyst til og brug for. Ind imel-
lem hygger vi os. Og oplever 
nogle sjove ting undervejs 
og får en griner, så tager vi 
gerne det med.

 ALT SAMMEN KOSTER 
NUL KRONER
Vores lærings aktiviteter 
foregår hele året - både som-
mer og vinter og i alt slags 
vejr i de hyggelige lokaler i 
Foreningshuset og her har  
vi har frisk kaffe indenfor 
rækkevidde, hvis vi har brug 

for en lille pause undervejs - 
det gør forløbet lettere.  Alt 
sammen koster nul kroner, 
det har vi det bedst med.

Nogen tager sin samlever 
eller en ven med, så kan man 
støtte hinanden, når man 
kommer hjem. Jo flere der 
kommer til os i Foreningshu-
set jo flere udfordringer får 
vi - og det nyder vi.

 ANDRES VIDEN ER 
ERFARING KOMMER DIG 
TIL GAVN
Det er meget forskelligt, 
hvad man har lyst til og brug 
for at lære - og muligheder-
ne er virkelig mange. Nogen 

har brug for at lære, hvordan 
man kommunikerer med an-
dre over nettet, enten som 
breve (email) eller som tale 
og levende billeder, hvor 
man kan se hinanden. An-
dre, hvordan man betjener 
sig selv, når man vil handle, 
betale regninger, læse breve 
fra det offentlige, se ople-
velses billeder, film, bestille 
billetter, høre musik, læse 
bøger eller få dem læst op 
eller  bruge sin computer til 
at lave kunst, slappe af med 
nogle af de spil  man kender. 
Ofte kan det være lidt af en 
jungle at finde ud af de for-
skellige programmer. Men 

her kommer vores viden og 
erfaring til gavn, så du kan 
komme videre.

Håber du lyst til at komme 
og besøge os - du kan altid 
bare forhøre dig, det står dig 
helt frit for og har du ikke tid 
den ene torsdag, så springer 
du bare den over - det er 
først og fremmest dig, der 
bestemmer farten. Og har 
du bare brug for at komme 
en gang, så gør du det. Men 
har du lyst til at lære en hel 
masse - trin for trin - så er 
du velkommen til at komme 
hos os år efter år - vi skal nok 
være der for dig !

Ses vi ?

Vi er en gruppe frivillige med stor og bred IT viden og erfaring, som vi nyder at 
dele den med dig og andre.

Frivillige yder gratis privat IT undervisning

Senior IT Stuen søger 
en “kronprins”

AF OLE PEDERSEN
 

 I dag er der tilknyttet ialt 
8 frivillige hjælpere fordelt 
på de ugentlige onsdage 
og torsdage fra formidda-
gen til sen eftermiddag - 
oplyser John Knudsen, der 
har stiftet Senior IT Stuen, 
den 4. februar 2009. I for-
bindelse med John’s ned-
trapningsplan søger Senior 
IT Stuen efter en såkaldt 
”kronprins”, der skal vare-
tage en række opgaver på 
de 2 dage.  Man skal have 
lyst til at undervise i IT em-
ner efter elevernes ønsker 
eller som man selv vurde-
rer de ældre kan få praktisk 
glæde af at lære.

Undervisningen foregår 
i hyggelige omgivelser i 
Foreningshuset, Sund-
holmsvej 8, støttet af andre 
frivillige. “Vi har en hygge-
lig omgangstone, garneret 
med lidt humor og så nyder 
vi kaffepauserne”, slutter 
John, som opfordrer in-
teresserede til at ringe el-
ler SMS til 2758 1095 (alle 
ugens dage) eller sende 
en mail til SeniorITStuen@
gmail.com.

GAMMELT 
PROJEKT SPØGER I 
BAGGRUNDEN
Vi spørger John Knudsen, 
hvorfor nedtrapning og 
han oplyser, at han i 10-
året for Senior IT Stuen 
fylder 75 og føler, at tiden 
er inde til at prøve nye ud-
fordringer. Han har bl.a. et 
12 år gammelt frabrikshi-
storisk projekt, som han 
kalder ”Tiden før Amager-
Centret”.

Det har ventet på at han 
har bearbejdet det omfat-

tende materiale han ind-
samlede i 2006 blandt 30 
tidligere medarbejdere af 
tovværksfabrikken Jacob 
Holm & Sønner A/S, Reber-
banegade 3.

Hver af disse har han in-
terviewet og båndet, samt 
digitaliseret en stor mæng-
de billeder, dokumenter, 
avisudklip og meget andet.

Planen er, at det skal 
samredigeres til en historie 
fra omkring 1935 til fabrik-
ken lukkede i 1971.

Og så har han lyst til at 
holde foredrag - udover 
”Tiden før AmagerCen-
tret”, som han allerede har 
afholdt et antal gange - 
både for kulturforeningen 
Liv i Sundby, i Forenings-
huset, Sundby Lokalhisto-
risk forening og arkiv og 
senest i Aktivitetscentret 
Sløjfen på Øresundsvej.

Af andre foredrag han 
vil kaste sig over er ”Mit liv 
med EDB/IT igennem hen-
ved 50 år”, ”Beboerdemo-
kratiet i Urbanplanen fra 
1973-1989”, ”Mit Urbanpla-
nen - på godt og ondt”.

I de ledige stunder vil 
han fortsat følge IT udvik-
lingen og ved passende lej-
ligheder søsætte nye bor-
ger relaterede projekter. 
Alt det, er der ikke plads til, 
med det engagement han 
frivilligt har ladet sig binde 
til i Senior IT Stuen.

Han er desuden for ti-
den igang med at afprøve 
en lille computer på stør-
relse med en cigaretpakke 
for at finde ud af, om den 
egner sig for almindelige 
borgere, der ikke i forvejen 
har en computer - og vel at 
mærke til en pris, hvor alle 
kan være med.

Senior IT stuen har i snart 10 år hjulpet 
ældre med at lære IT og Digital 
Selvbetjening og Kommunikation på 
ugentlige kursus hold, og hjulpet med 
at løse “her og nu” problemer, hvad 
enten det drejer sig om PC, Tablet eller 
telefoner. Nu søger der en efterfølger, 
der kan føre projektet videre
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AF HEDVIG 
SKJERDINGSTAD - 
ARCHITECT MAA / 
PROJECT LEADER 

Hovedfokus for projektet har 
siden starten været at etable-
re gode rammer for et stærkt 
fællesskab, både for grun-
dens beboere og for det om-
kringliggende lokalområde. 
Her er det fuldt fokus på alsi-
dige fællesarealer og grønne 
områder, hvor man kan ’kom-
me hinanden ved’ og dyrke de 
uformelle sociale møder, for 
eksempel gennem et tilgæn-
geligt og publikumsorienteret 
erhverv i begge bygningers 
stueetager.  

Af samme grund er studie-
boligerne på Strandlodsvej 5 
udlagt således, at de private 
kvadratmeter holdes på et 
minimum, for til gengæld at 
maksimere fællesarealer, der 
blandt andet inkluderer fæl-
leskøkkener, opholdsrum, 
læse-nicher, en lille biograf, 
altaner, tagterrasse med til-
hørende taghus og en grøn 
gård med varieret beplant-
ning og zoner til forskellige 
brug. Disse fællesarealer bli-
ver også tilgængelige for 
beboerne på Strandlodsvej 
3, hvor der er planlagt min-
dre lejligheder, fra 1. til 3. sal, 
for unge familier eller venner 
med tilhørende fællesarealer.  

OMRÅDETS HISTORISKE 
SPOR
I udformningen af begge 
bygninger, sammen kaldt 
’Filmlageret’ inspireret af 
den gamle industribyg-
nings tidligere brug som 
netop dette, har det væ-
ret vigtig både at bevare 
og forstærke stedets eksi-
sterende unikke kvaliteter. 
Den nye bygning viderefø-
rer arkitektoniske elemen-
ter fra den eksisterende 
insitu-støbte lagerbygning, 
og genfortolker industri-
elle motiver såsom relief og 
skyggevirkning, industrielle 

rytmer, farvepalette, samt 
eksisterende geometri-
ske forme. På denne måde 
fremhæves områdets histo-
riske spor og industrielle 
arv, og de to bygninger – 
nyt og gammelt - etablerer 
et arkitektonisk slægtsskab, 
samtidig med at de opnår 
hver sine særegne udtryk.  
De kulturhistoriske referen-
cer går også igen i bygnin-
gernes interiør, hvor farver 
og filmreferencer skaber 
associationer til de tidligere 
funktioner på grunden. 

Et andet gennemgåen-
de element i projektet er 
grønne rum og beplantning, 
sammen med andre bære-
dygtige tiltag. Ud over den 
grønne gård, som begrønnes 
med nye træer og planter og 
vil fungere som et naturligt 
samlingspunkt på grunden, 
er der planlagt beplantning 
op af facader, tagterrassen 
vil forsynes med urtehaver 

og fællesrum beplantes for 
at skabe levende og invi-
terende rum.

RESPEKT FOR 
INDDRAGELSE AF 
LOKALOMRÅDET
Projektet har også tidligere 
været omtalt i lokalavisen, i 
forbindelse med nabohøring 
for nedrivning af Strandlods-
vej 3. Både arkitekt og byg-
herre understreger at de er 
meget kede af den situation, 
som er opstået særligt da 
vi har stor respekt for ind-
dragelse af lokalområdet og 
typisk arbejder meget med 
netop dette i vores projek-
ter. Der har været en tæt, 
god og grundig dialog med 
kommunen hele vejen, men 
desværre er der alt for sent i 
forløbets blevet oplyst at der 
var nødvendigt med dispen-
sation og nabohøring. Havde 
vi kendt til dette tidligere, 
var dette blevet indarbejdet 

helt fra starten, og alt ar-
bejde med miljøsanering af 
bygningen blev selvfølgelig 
standset da kravet om dis-
pensation og nabohøring 
fremstod. Den eksisterende 
bygning på Strandlodsvej 
3 har gennemgået flere un-
dersøgelser, samt en miljø-
sanering, og der har blevet 
konstateret at bygning har 
store mangler og er i me-
get ringe tilstand, der både 
påvirker bygningens udtryk 
og konstruktive forhold. Det 
er af denne grund blevet an-
befalet, at bygningen rives 
ned, og der menes, at det 
nye projekt muliggør øgede 
potentialer for både grun-
den og området. Vi håber 
at denne kedelige situation 
ikke hæmmer den videre ud-
vikling af det projekt, vi me-
ner, kan blive en katalysator 
for liv og aktivitet i området, 
og håber på et videre godt 
samarbejde. 

Filmlageret – Fællesskab, 
arkitektur og grønt 
Med renoveringen af Det Gamle Filmlager på Strandlodsvej 5 og opførelsen af 
en ny bygning på Strandlodsvej 3, ønsker arkitekt Spacon & X sammen med 
bygherre Mitco Ejendomme, at skabe et helt unikt sted for studerende og unge

      Renovering af det gamle filmlager og ny bygning på Strandlodsvej 3. Set fra hjørnet Strandlodsvej/
Lindgreens Allé.

AF OLE MELDGAARD, 
REDAKTIONEN

Der er stor forskel på ind-
komsterne mellem byde-
lene i København, og for-
skellen har været stigende 
siden krisen. Det skriver 
Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd i forbindelse med 
en analyse af familiernes 
indkomster efter skat. De 10 
rigeste sogne i København 
har alle haft en indkomst-
fremgang på 25-30 pct. 
siden krisen, mens de fat-
tigste sogne har haft stag-
nerende eller ligefrem fal-
dende indkomster mellem 
minus 2 pct. og 11 pct.

Dermed ser vi et billede 
af en polariseret hovedstad, 

hvor de rigeste områder 
stikker af, mens de fattig-
ste sakker agterud, skriver 
AE. I 2009 havde de fem 
rigeste sogne i gennemsnit 
en indkomst, som var 1,6 
gange så høj som de fem 
fattigste sognes. Det er nu 
steget til 2,1.Også inden 
for bydelene er der store 
forskelle. I Amager Øst er 
Sundby det fattigste sogn 
med en gennemsnitsind-
komst på 195.400 kr., mens 
gennemsnitsindkomsten i 
Sundkirkens sogn ligger på 
297.000 kr. Mellem 2009 
og 2016 er indkomsten i 
Sundkirkens sogn steget 
med 20,8 pct. Sundby har 
haft en fremgang på 4,4 
pct. Næstfattigste område 

er Nathanaels sogn med en 
gennemsnitsindkomst på 
213.200 kr. og en stigning 
på 10,7 pct. siden 2009.

SUNDBY ER  
DET TIENDE  
FATTIGSTE OMRÅDE
Det fattigste område i ho-
vedstaden er Tingbjerg. 
Her er gennemsnitsindkom-
sten faldet siden 2009 fra 
153.100 kr. til 149.900 kr. 
i 2016. Garnisons sogn er 
det rigeste område med en 
gennemsnitsindkomst på 
409.100 kr. og en stigning 
på 28 pct. siden 2009. Det 
vil sige at der er en ind-
komstforskel på 259.200 
kr. mellem det rigeste og 
fattigste sogn. De ti rigeste 

sogne i hovedstaden ligger 
i Indre By, Østerbro og på 
Frederiksberg. Ni af de ti 
fattigste sogne i hovedsta-
den er beliggende i områ-
derne Nørrebro, Nordvest 
og Brønshøj. Det tiende er 
Sundby på Amager. 

Tallene for indkomstud-
viklingen afspejler at ind-
byggerne i de rigeste sogne 
har en bedre tilknytning til 
arbejdsmarkedet og tjener 
markant mere end borgerne 
i de fattigste sogne. De har 
også en betydelig formue-
indkomst fra aktier, renter 
og afkast på ejerboliger. I de 
fattigste sogne udgør over-
førselsindkomster en bety-
delig større andel end i de 
rigeste.

De rige områder bliver rigere, de fattige sakker agterud

Amager Øst får to nye 
ladcykler til udlån

SKREVET AF 
MILJØPUNKT AMAGER.

Skal du en tur på gen-
brugsstationen eller øn-
sker du at tage familien 
med på udflugt, så er en 
ladcykel en let og sjov 
måde at komme rundt på 
Amager. Mod et deposi-
tum, kan du gratis låne 
en række forskellige slags 
ladcykler hos Miljøpunkt 
Amager. Nu er det også 
muligt at låne en trehjulet 
ladcykel, af mærket Boxter 
fra Triobike, som er udsty-
ret med sæde og seler til 
to børn. Og senest i april 
vil der også være en ny 
tohjulet Long-John model 
fra Bullitt med sæde og 
børnesele. 

Cyklerne er indkøbt af 
Amager Øst Lokaludvalg 
for at give borgerne mulig-
hed for at vælge miljøven-
lig transport i den tætte by. 
”Det er utroligt praktisk at 
kunne bruge ladcykel til de 
korte, og nogle gange læn-
gere ture, hvor der er læs 
på. Du skal ikke tænke på 
at finde en parkeringsplads 
eller ud og leje en bil. Vo-
res lånere kører med alt fra 
lænestole, flyttekasser og 
storskrald, til mormor eller 
veninden der skal ud og op-
leve København”, fortæller 
projektleder Lise Arre fra 
Miljøpunkt Amager.

AT CYKLE HANDLER 
OM MEGET MERE 
END AT TRÆDE I 
PEDALERNE
At udlåne ladcykler handler 
ikke kun om at skabe gode 
cykelforhold for beboerne 
på Amager, det er også et 
aktivt bidrag til kommu-
nens cykelstrategi og vores 
fælles sundhed og økono-
mi. Cykling giver nemlig et 
væld af gode effekter for 
både cyklisten og de andre 
i byen. Den enkelte får mo-
tion og bidrager til at ska-
be et levende gadebillede, 
uden at forurene luften. Og 
så sparer cyklisten også 
samfundet penge. Køben-
havns Kommune udarbej-
der hvert andet år et cy-
kelregnskab. I det seneste 
fra 2016 kan man læse, at 
kommunen sparer 0,99 kr. 
på sundhedsomkostninger 
per cyklet km. Og den sam-
fundsøkonomiske effekt er 
hele 4,04 kr. når vi i myld-
retiden bytter en km i bilen 
ud med en km på cyklen. 

SÅDAN LÅNER DU EN 
LADCYKEL 
På www.miljopunkt-ama-
ger.dk kan du se hvornår 
ladcyklerne er ledige og 
hvordan du booker en. 
Ved udlån lægger du et 
depositum på 500 kr., som 
du får retur, når ladcyklen 
afleveres uskadt tilbage.

Amager Øst Lokaludvalg stiller to nye 
ladcykler til rådighed i den populære 
låneordning hos Miljøpunkt Amager. 
Lån dem gratis i Kvarterhuset

     Den nye Triobike-ladcykel Foto: Miljøpunkt Amager
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AF OLE PEDERSEN

December 2017 var der valg 
til områdefornyelsen Sund-
bys formandskab, hvor fire 
beboere blev valgt af styre-
gruppen. De fire konstituere-
de sig derefter d. 15. januar. 

i et kollektivt formandskab. 
Formandskabet udgøres 
af; Kira Hulsart (repræsen-
terer områdets andelsboli-
ger), Rasmus Steenberger 
(repræsenterer områdets 
foreninger og ildsjæle), Ro-
bert Nielsen (repræsenterer 
Amager Vest Lokaludvalg) 
og Rune Hansen Rolsted 
(repræsenterer kultur og 
idrætsliv) 

SUNDBY FOR ALLE
”Det vigtigste for os som 
formandskab er at sætte 
rammerne for udviklingen 
og sørge for, at vi går i den 
rigtige retning. Jeg håber, at 
vi kan være med til at skabe 
et attraktivt Sundby og et 
Sundby for alle,” lyder det 
fra Rune Hansen Rolsted, 
der har været aktiv i Sundby 
i mange år blandt andet som 
formand for brugerrådet i 
Sundby Idrætspark og be-
styrelsesmedlem i Amager 
SK. 

Sundby for alle er en del 
af områdefornyelsens ker-
nevision og handler om at 
skabe fællesskab på tværs 
af Sundbys forskellige områ-

der - fra Urbanplanen i vest, 
over villaerne i Eberts Villaby 
til etageejendommene nær 
Amagerbrogade i øst. For-
mandskabet er enigt om, at 
et af målene er at beboerne 
bevæger sig mere på tværs 
af Sundby;

”Min drøm er, at vi om fem 
år ikke siger, at vi bor i en-
ten Sundbyøster eller Sund-
byvester. Vi ser i stedet os 
selv som beboere i Sundby. 
Det ville gøre mig fantastisk 
glad, siger Robert Nielsen, 
der repræsenterer Amager 
Vest Lokaludvalg og som 
beboer i Urbanplanen har 
været aktiv lokalt i mange år. 

BYLIV OG ENGAGEMENT
Mere liv i Sundby og flere 
gode mødesteder skal ifølge 
formandskabet give folk lyst 
til at bruge Sundby på en an-
den måde. ”Vi skal arbejde 
for, at der er plads til folk i 
de åbne rum og ikke som nu, 
hvor bilerne fylder meget. 
Når man bevæger sig i Sund-
by, skal man føle en ro og en 
tryghed. Vi skal arbejde for, 
at der er mere menneskeliv i 
mellemrummene”, lyder der 
fra Kira Hulsart, der kommer 
med 20 års erfaring fra mu-
sikbranchen og blandt andet 
har været med til at udvikle 
BETA. Udover at være med 
til at sætte områdefornyel-
sens projekter godt i søen 
og skabe liv i området, er 

det nye områdefornyelses-
firkløver enige om én ting; 
deres vigtigste opgave bliver 
at få engageret endnu flere 
beboere i områdefornyel-
sens arbejde; 

”Som formandskab skal vi 
arbejde for at så mange som 

muligt bliver engagerede. Vi 
skal være med til at uddanne 
den nye generation af lokale 
ildsjæle. Den dag område-
fornyelsen er slut, håber jeg, 
at vi er en stor god gruppe af 
engagerede, der kan arbejde 
videre for Sundby langt ud 
i fremtiden,” siger Rasmus 
Steenberger, der blandt an-
det sidder som suppleant i 
Amager Øst Lokaludvalg og 
her har været en af ildsjæle-
ne bag trafiklegepladsen på 
Formosavej. 

En af Formandskabets 
mest konkrete opgaver bli-
ver at tilrettelægge styre-
gruppemøder og fungere 
som løbende sparringspart-
ner for områdefornyelsens 
sekretariat. Ud over de fire 
borgere indgår projektche-
fen og en repræsentant for 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen i formandskabet.

Info: 
Web: www.facebook.
com/omraadefornyelse-
sundby  / www.kk.dk/
omraadefornyelsesundby 
Telefon: 21 79 32 35 Mail: 
omfsundby@tmf.kk.dk

Stærkt kollektivt 
Sundby-
formandskab i 
områdefornyelsen 
Områdefornyelsen Sundby har taget et vigtigt skridt 
fremad i årets første måned. Fire beboere konstituerede 
sig 15. januar i et kollektivt formandskab, der skal lede 
områdefornyelsen fremad de næste fem år

      Øverst: Kira og Robert - nederst Rune(tv.) og Rasmus

!  

Hjerteforeningen i København S 
fortsætter med de populære hjertecaféer 
med foredrag. 
Caféerne er gratis – og alle er velkomne. 
Ingen tilmelding – bare mød op.  

Tidspunkt: Torsdage klokken 15- 17. 

Sted: Sundhedshus Amager, Hans Bogbinders 
Allé 3, Indgang 7, mezz, 2300 København S. 
OBS: Indgang 7 er inde i gården. 

Landsindsamling 22. april 2018 
Hjerteforeningen holder for tredje år i træk lands-
indsamling. Formålet er både at samle penge ind til 
navnlig forskning - men også at synliggøre Hjerte-
foreningen. 

Det er hermed en stærk opfordring til at deltage i 
indsamlingen. Igen i år har vi fået lov til at låne  
lokaler i Sundhedshus Amager på Hans Bogbinders 
Alle 3, Indgang 7. Man kan melde sig som indsamler 
på dette link https://indsamling.hjerteforeningen.dk 

Rent praktisk vil indsamleren få udleveret et ind-
samlingshjerte og rute (som man eventuelt selv kan 
vælge på ovenstående link). Man samler ind mellem 
kl. 9:00 og 15:00. Vælger man på forhånd en rute og 
alligevel bliver forhindret på dagen, hører vi meget 

gerne fra jer, så ruten kan blive dækket af en anden 
person, hvis vi vurdere dette som muligt.  
På indsamlingsstedet vil der være te, kaffe, slik og 
balloner og en hyggelig stemning. 
I 2017 var vi positivt overraskede over, at der var så 
mange børn, der deltog i indsamlingen sammen med 
en voksen. 
Efter indsamlingen bliver de indsamlede penge talt 
op i hvert enkelt indsamlingshjerte, så hver især kan 
gå ind under hjertets nummer og få at vide, hvilket 
beløb, man selv har indsamlet. 

!  

Gåture på Amager Fælled 
Hver søndag kl. 10:00 til og med 16. december 2018. 
Startsted: DR Byens metrostation, og vi slutter 
samme sted. Turen varer ca. 1,5 time. 

Ruten er Hjertestien på Amager Fælled. 
(Ruten er i alt på mellem 4,5 og 5,5 km). 

Kalender og Facebook 
Vores aktiviteter indsættes løbende i vores kalender, 
og ligeledes omtales de på vores Facebook-side: 

Kalender: http://kbhs.hjerteforeningen.dk/ 

Facebook: www.facebook.com/hjerte2300s  

Med de venligste hilsener og på vegne af 
Hjerteforeningen i København S 

Margit Grome

Dato Emne

5. april ”Med Sisyfus ombord” – en fortælling 
om en hjertepatients forsøg på 
singlehanded jordomsejling-  en uhyre 
interessant og spændende beretning.  
v. Henning Böhm

3. maj Mavetarmsystemet – et overset 
kæmpeorgan. 
Systemet har nu fået forskernes 
bevågenhed og det vil blive 
gennemgået kort og godt. 
Foredragsholderen vil bla komme ind 
på forstoppelse og diarre og dets 
indvirkning og dermed betydning for 
medicinen. 
v. farmaceut Lene Rasmussen.

Hjerteforeningen København S, Ramundsvej 19, 2300 København S

Vellykket 
julefodboldturnering  
og familiefest

AF CLIFFORD 
JAMES PHILLIPS - 
PROJEKTKOORDINATOR 
BURET

Januar kulden er kommet og 
jule tiden er snart et minde 
forbi, men det betyder ikke at 
vi  glemmer de dejlige dage 
med en masse aktiviteter vi 
havde mellem Jul og Nytår.

Under mottoet: Enkeltvis 
kan vi meget, sammen kan vi 
mere , bød de to Fritidscen-

tre Nordøst og Midt "op til 
dans"  i Prismen og Sundby 
Idrætshal. Eller rettere sagt 
til at deltage i aktiviteter, 
nemlig et fodbold stævne og 
en familie fest. 

Der blev holdt fodbold 
turneringer over 2 dage for 
unge mellem 10 og 17 år 
hvor i alt 22 hold deltog med 
mere end 130 unge talenter 
på banerne. I samme uge 
blev der afholdt  et forældre 
arrangement ( Julefest ) i 

Prismen i  samarbejde mel-
lem fritidscentrene, Fædre-
gruppen og Bydelsmødrene 
med underholdning og mad 
til over 150 fremmødte for-
ældre og deres børn. 

Målet er at opbygge et po-
sitivt fælleskab imellem fri-
tidscentrene og forældre.

Tak til KFF for lån af 
Prismen og Sundby 
Idrætshal og en stor 
tak  til alle som deltog. 

      To af hovedmændene bag turneringen, Thomas Rindom (tv) og Clifford Phillips
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Byudvikling af Amagers mest 
sammensatte område  
– Det nordøstlige Amager
At bo og færdes i den nordøstlige del af Amager er som at gå rundt i 
en collage. Det er kontrasternes bydel. Her finder du både store grønne 
områder, nærheden til kyst og hav, nyt boligbyggeri samtidig med at området 
stadigvæk karakteriseres af industri- og erhvervsbyggeri. Men nye initiativer 
knopskyder og byudviklingen banker på

AF SUSANNE 
PALUSZEWSKI-HAU

Amager har i tidens løb væ-
ret mest kendt for Amager-
maden og som lorteø og 
bilø. Men de seneste år  er 
der sket store forandringer 
især i det nordøstlige Ama-
ger  med kvarterløft,  strand-
parken og det omfattende 
boligbyggeri på de tidligere 
industri og erhvervområder.  

Selvom en stor del af det 
nordøstlige Amager er ud-
lagt til perspektivområde i 
den gældende kommune-
plan, hvilket betyder, at der 

tidligst kan byudvikles fra 
2027, så har investorer og 
grundejere for længst fået 
øje på potentialerne i byde-
len.  Eksempelvis har PFA 
Ejendomme for nyligt købt 

AGA-grunden ved Verm-
landsgade. PFA har pla-
ner om at renovere i ”New 
Yorker”-stil, samt nybyggeri 
på grunden efter 2027. 

KUNSTEN OG 
KREATIVITETEN 
BLOMSTRER I AMAGER 
NORDØST
I øjeblikket lejer en række 
kunstnere sig ind i AGA byg-
ningen, hvor der er indrettet 
kontorer, værksteder og ate-
lierer. 

Prags Boulevard 61, som 
er en gammel erhvervsvil-
la, huser Atelierforeningen 
Prag 61og det nye kunst-
nerdrevne galleri, Eks-rum-
met.  Anna Taina Nielsen, 
som er aktiv i Eks-rummet 
fortæller:”Områdets di-
versitet er en god ting. Vi 
arbejder på, at etablere 
Eks-rummet som et seriøst 
udstillingssted på linje med 
andre kunstnerdrevne ud-
stillingssteder i København. 
Eks-rummet arbejder med 
at skabe udfordrende og 
stedsspecikke udstillinger til 
glæde for lokalbefolkningen 
og resten af byen. Lejekon-
trakten for Prags Boulevard 
61 udløber om 5 år, og hvis 
vi ikke kan få den forlænget 
ophører Eks-rummet med at 
eksistere. Vi frygter, at der så 
ikke længere vil kunne findes 

plads til initiativer, som vores 
i området og dermed for-
svinder det blomstrende kul-
turliv, som findes her også”.

GRUNDEJERE OG 
IVÆRKSÆTTERE MED 
LOKALT ENGAGEMENT
På Siljangade er en større 

erhvervsejendom opkøbt 
og istandsat af iværksæt-
tervirksomheden, FACO, 
og lægger nu lokaler til en 
række kreative erhverv samt 
en åben gård, som fungerer 
som fælles byrum og udstil-
lingssted. 

På Raffinaderivej, har 
Øens Invest opkøbt en del 
af Kløverparken, hvor blandt 
andet det nye TAP 1 er åbnet 
i den gamle sukkerfabrik, og 
en række mindre kreative er-
hvervsvirksomheder er flyt-

tet ind. Jan Elving, direktør 
i Øens Invest har store visio-
ner for området: “Potentialet 
for at gøre dette unikke om-
råde endnu mere unikt, ser 
vi som enormt. Med Kløver-
marken og Fodboldfabrik-
ken som naboer og TAP1, 
Xjump og alle de andre krea-
tive virksomheder her i vores 
Kløverby.”

På sigt drømmer vi om en 
promenade langs vandet 
samt boliger, der kan være 
med til give grobund for re-
stauranter, caféer og andre 
bylivsskabende initiativer.”

Jan Elving ser dog også en 
række udfordringer i områ-
det, som vokser i takt med 
byudviklingen og interessen 
for området: “De største ud-
fordringer, som jeg ser det, 
er den hyppige tunge trafik, 
der går gennem Raffinade-
rivej fra Amager Strandvej 
mod Holmen og Refshale-
øen. Med udbygningen af 
Refshaleøen, skibakken, 
madmarkedet og alle øvrige 
aktiviteter på vej derude, kan 
vi jo næsten kun forvente, at 
trafikken fra Lufthavnsmo-
torvejen bliver yderligere 
øget.Det kunne være rart, 
med en forlængelse af Ama-
ger Strandvej parallelt med 
Raffinaderivej og en havne-
tunnel på sigt.”

NY KOMMUNEPLAN PÅ 
VEJ
I foråret 2018 sender Køben-
havns Kommune en ny Kom-
muneplan Strategi i intern 
høring hos lokaludvalgene. 
Kommuneplanstrategien er 
en forløber for den nye kom-
muneplan. I Amager Øst er 
der i forbindelse med denne 
høring igangsat en omfat-
tende dialogproces med 
grundejere, foreninger og 
erhvervsliv i det nordøstlige 
Amager. Lokaludvalget har 
igennem flere år arbejdet 
med en helhedsplanlæg-
ning af området for at sikre 
at området bliver udviklet 
med udgangspunkt i lokale 
ønsker og behov. Formand 
for Amager Øst Lokaludvalg, 
Ole Pedersen udtaler: “En 
demokratisk byudvikling er 
baseret på, at borgerne og 

især interessenterne bliver 
indraget i planlægningen af 
nye bolig- og industriområ-
der. Inddragelsen skal sikre, 
at der tages videst muligt 
hensyn til nuværende bru-
gere og at omdannelsen sker 
således, at bevaringsværdier 
i området fastholdes og in-
tegreres i den fremtidige 
planlægning. Inddragelse af 
interessenter sikrer samtidig, 
at forståelsen og accepten af 
omdannelsen bliver større.”

KOM TIL WORKSHOP 11. 
APRIL
Har du holdninger til udvik-
lingen af det nordøstlige 
Amager, inviterer vi dig til at 
deltage, når vi holder work-
shop om byudviklingen i om-
rådet d. 11. april på Kofoeds 
Skole. Her kan du få indblik 
i nogle af de lokale interes-
senters udviklingsplaner, 
visioner og udfordringer og 
dele dine synspunkter med 
lokaludvalget samt Amagers 
politiske repræsentanter i 
Borgerrepræsentationen. 

De input, som lokaludval-
get får fra den igangvæ-
rende dialogproces samt 
fra workshoppen d. 11. 
april, kommer til at indgå 
i lokaludvalgets hørings-
svar i forbindelse med ny 
kommuneplan strategi 2018

Vi arbejder 
på, at etablere 
Eks-rummet 
som et seriøst 
udstillingssted 
på linje 
med andre 
kunstnerdrevne 
udstillingssteder 
i København

På sigt drømmer 
vi om en 
promenade 
langs vandet 
samt boliger, der 
kan være med 
til give grobund 
for restauranter, 
caféer og andre 
bylivsskabende 
initiativer.

En demokratisk 
byudvikling 
er baseret på, 
at borgerne 
og især 
interessenterne 
bliver indraget i 
planlægningen 
af nye bolig- og 
industriområder

Mellem Kløvermarken og Amagerbanen, maj 2017

      Nyt og gammelt møder hinanden i det nordøstlige Amager 
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AF RASMUS STEENBERGER 
OG JENS WILLIAM 
GRAV, MEDLEMMER AF 
AMAGER STRANDPARK 
PARKBRUGERRÅD

I løbet af foråret bliver den 
ny udviklingsplan for Ama-
ger Strand 2018-2022 for-
håbentlig godkendt af po-
litikerne. Planen giver bl.a. 
mulighed for bedre toiletfor-
hold, flere legeområder, og 
mere butiks- og forenings-
liv. Planen tager højde for 
mange af de forslag der kom 
på det åbne parktræf i som-
mers og den borgerpanelun-
dersøgelse som Lokaludval-
get lavede. Der følger ingen 
penge med udviklingspla-
nen, som derfor kun kan lyk-
kes, hvis der gives penge fra 
borgerrepræsentationen, in-
vestorer eller fra fonde.

EN PARK TIL AKTIV 
NATUROPLEVELSE
Planen vil fastholde balancen 
mellem det rekreative og na-
turværdier. Amager Strand-
park skal være en attraktiv 
og tilgængelig park, hvor 
man kan udfolde sig fysisk og 
nyde naturen. Visionen er at:

 ❚ Amager Strand skal være 
hovedstadens foretrukne 
badestrand

 ❚ Amager Strand skal være 

et friluftsområde, der 
bruges hele året

 ❚ Der er bedre muligheder 
for ophold, leg, fysisk ak-
tivitet og arrangementer

 ❚ Strandens bygninger ska-
ber et levende og visuelt 
smukt bygningsmiljø

 ❚ Landskabelige karakte-
ristika tydeliggøres med 
hjemmehørende plante/
træartsvalg

MULIGHED FOR NYE 
BYGNINGER OG 
TOILETTER
Udviklingsplanen vil give 
mulighed for mere byggeri 
i byggezonerne, indenfor 
rammerne af fredningen, 
så stranden fortsat opleves 
som et frirum. Nye bygnin-
ger skal understøtte de ek-
sisterende, fx i form af for-
eningslokaler i den nordlige 
del, ved Naturcenteret. I den 
sydlige del kan opføres nye 
bygninger til fx restaurant, 
café og udlejning af små-
både. Derudover kan toilet-
faciliteterne langs Amager 
Strandvej blive udskiftet 
og suppleret med lokaler 
til brug for strandsportsud-
øverne. 

Amager Øst Lokaludvalg 
påpeger, at bebyggelserne 
bør få en mere ensartet ka-
rakter og overholde design-

manualen. Lokaludvalget er 
skeptisk over for mere byg-
geri, som kan bryde stran-
dens naturlige præg.

BODER, LYS, TANGDIGER 
OG LYSTFISKERI
I 2017 har Københavns Kom-
mune gennemført en for-
søgsordning med mobilt 
gadesalg fra ladcykler og 
kaffeknallerter (den såkaldte 
Blå Zone-ordning). Prøvepe-
rioden forlænges i 2018 og 
evalueres derefter.

Der blev i 2016 og 2017 
givet penge til belysning af 
Amager Strandpark. Lokal-

udvalget ønsker lav, perma-
nent, afblændet lys i terræn-
højde i strandparken. Vi har 
desuden gjort opmærksom 
på skæmmende eksempler 
på udvendig, blændende 
bygningsbelysning i strand-
parken, bl.a. ved den blå for-
eningsby. 

Hvis der opstår usædvan-
ligt store mængder tang, 
kan der anlægges tangdiger 
i forbindelse med cykelpar-
keringen. Tangophobninger 
er et levested for smådyr, 
og dermed en vigtig føde-
kilde for fugle. Det bør des-
uden overvejes at give udvi-

det tilladelse til lystfiskeri. I 
dag er det ikke tilladt efter 
30. april, men i praksis sker 
det senere, fordi hornfisken 
kommer i maj måned. Her er 
tale om historisk Amager-
tradition.

BEHOV FOR MERE 
PLADS OG BEDRE 
FORBINDELSER
Der bygges rigtigt meget 
på Østamager, og det øger 
presset på Standparkens fa-
ciliteter. Allerede nu er det 
fx svært for børn at få plads 
i det maritime foreningsliv 
ved stranden, og der kom-

mer stadigt flere brugere. 
Vi har derfor foreslået, at 
forvaltningen ser på mulig-
hederne i de kommunale 
arealer nord for Strandpar-
ken, samt sydspidsen af 
Prøvestenen, som er udlagt 
til rekreative formål. Her er 
et enormt potentiale. Flere 
kan få adgang til rekreative 
oplevelser ved kysten, uden 
at træde hinanden over tæ-
erne, hvis man planlægger 
områderne under ét. Vi fore-
slår desuden at etablere en 
gangsti langs hele kysten, 
for at binde de rekreative 
områder bedre sammen.

Amager Strandpark:  
Ny udviklingsplan - nye muligheder

Det har  
ama’rkanerne  
ønsket sig til Strandparken
AF RASMUS STEENBERGER, MEDLEM AF PARKBRUGERRÅDET FOR AMAGER 
STRANDPARK

Den 10. april er der møde i Amager Strand Parkbrugerråd, hvor rådet bl.a. skal beslutte, 
hvordan vi vil bruge de ca. 0,4 mio. kr. der er afsat til fysiske forbedringer i år. Rådet er 
nedsat af Københavns Kommune, men består af frivillige fra foreninger og butiksliv. Jeg 
har spurgt ud i Facebook-gruppen ”Amager”, som har 24.000 medlemmer, for at høre 
hvilke behov der er til fysiske forbedringer. Der er kommet 460 kommentarer ved redak-
tionens afslutning. Folk foreslår blandt andet:

 ❚ Istandsætte toiletter på den gamle strand + nye toiletter
 ❚ Skaterområder - fx omkring parkourområdet i syd eller for enden af Øresundsvej
 ❚ Vandposter til mennesker og hunde
 ❚ Mere grønt - særligt på den gamle strand, gerne med fokus på bier, sommerfugle, 

osv.
 ❚ Overdækning / skyggesteder / læstæder / shelters
 ❚ Flere bålsteder/ stationære grills / borde med grillrist /fastmonterede udekøkkener 

med gasgrill
 ❚ Mere lys, særligt i den sydlige ende og langs betonstierne
 ❚ Fjerne de grimme containers ved Kajakvej og bygge ordentlige huse
 ❚ Flere Cafeer som har ofte åbent, gerne hvor man kan sidde med udsigt til vandet
 ❚ Skraldespande, som er fuglesikre + Grillskraldespande
 ❚ Fodboldmål, så man kunne spille lidt fodbold på den gamle strand.
 ❚ Gynger, vipper, legehuse, svævebane, rutsjebane, vandlegeplads – gerne ved strand-

tutten
 ❚ Større fritløbsareal + agilitybane til hunde, gerne langs amager strandvej
 ❚ Standere med poser til hundelort
 ❚ Beskæring af tangskoven i lagunen
 ❚ Genetablering af handicaprampe + Kold bruser, så man kan vaske kørestol for salt-

vand
 ❚ Kunst på bunkerne
 ❚ Udvide træningsstationen i sydlige ende / Forhindringsbane i skoven ved 5-øren/ 

10-øren.
 ❚ Music Hill som i Malmø eller musikalske instrumenter udendørs som ved Rasmus 

klump legeplads
 ❚ Krabbefange-huller, som i Kastrup lystbådehavn og Rørvig havn
 ❚ Offentligt dampbad/sauna i den sydlige ende modsat Helgoland
 ❚ Reparation af den nordligste bro + Opdele den imellem cykler og gående
 ❚ Forskønne den gamle strand med nyt hegn, kratrydning, ny asfalt langs hækken
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Nordøst Amager
WORKSHOP

- OM BYUDVIKLING PÅ DET NORDØSTLIGE AMAGER

PROGRAM:

17.00-17.15: Tjeck Ind + kaffe/te

17.15-17.30:  Velkommen v. formand for Amager 
Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen

17.30-18.00: Introduktion til Amager nordøst 
med helhedsbriller på 

18:10-18.30: Aftensmad

18.30-20.30: 3 x Oplæg om udvalgte delområder 
og 3 x workshops

20.30-21.00:  Afrunding og tak for idag

At bo og færdes i den nord-
østlige del af Amager er lidt 
ligesom at gå rundt i en 

   collage. 
Det er kontrasternes bydel og området er mangfol-
digt, som det fremstår med store grønne områder, 
nærheden til kyst og hav, nyt boligbyggeri skyder op 
samtidig med, at området stadigvæk karakteriseres af 
industri- og erhvervsbyggeri. Nye initiativer knopsky-

der og byudviklingen banker på.

Hvad mener du, der skal ske i det
 unikke område? Kom og del dine syns-
punkter med Amager Øst Lokaludvalg 
og Amagers politiske repræsentanter i 

Borgerrepræsentationen.

Workshoppen indgår som led i lokaludvalgets samle-
de høringssvar i forbindelse med ny 

kommuneplanstrategi 2018

TID OG STED:
11.APRIL KL.17-21
KOFOEDSSKOLE

HOLMBLADSGADE 
120, KANTINEN

Læs helhedsanalysen om det nordøstlige amager her:
www.aoelu.dk/aktuelle-projekter/
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En ø af stærke 
fællesskaber
AF NIELS E. BJERRUM, 
MEDLEM AF KØBENHAVNS 
BORGERREPRÆSENTA-
TION SAMT FOLKETINGS-
KANDIDAT (A)

Amagerkanere i alle aldre 
skal opleve, at vi som politi-
kere og kommune arbejder 
benhårdt for at skabe de 
bedste rammer for deres liv 
og udfoldelse i vores fælles 
by. Vi skal understøtte fæl-
lesskaber og styrke sam-
menhængskraften på Ama-
ger og samtidig give plads til 
den forskellighed, der skaber 
dynamik og udvikling. Ama-
ger skal være en grøn og at-
traktiv ø med mange træer, 
altaner, grønne byrum, el-
biler og en gennemtænkt 
offentlig transport, cykelin-
frastruktur og et sprudlende 
kultur- og idrætsliv, der er en 
storby værdig! 

Heldigvis er alle disse ting 
noget, vi er godt i gang med 
at sikre, og som lokaludval-
gets bydelsplan ligeledes 
understøtter. Specielt er jeg 
glad for det stærke fokus på 
at udvikle og forbedre vores 

folkeskoler, så den i endnu 
højere grad opleves som 
åben og nærværende. Børn 
og unge skal kunne komme 
trygt og sikkert til og fra 
skole samt fritidsaktiviteter, 
og trygge trafikale forhold 
skal selvfølgelig også gælde 
for vores ældre medborgere. 
De mange anlægsprojek-
ter, som foregår på Amager, 
gør denne udfordring endnu 
mere central - og vi skal der-
for arbejde for bedre forto-
ve, cykelstier, fodgængerfel-
ter og adskillelse af svag og 
tung trafik i bybilledet.

Amager skal have kultur-, 
fritids- og idrætsfaciliteter, 
der er attraktive og moder-
ne. Vi skal bruge byens par-
ker, søer og tagtoppe mere 
progressivt, så vi kan give 
byens borgere bedre mu-
lighed for at dyrke sport og 
fritidsaktiviteter. Musiksko-

lerne samt kreative fag skal 
spille en mere central rolle i 
forhold til skoler og institu-
tioner; noget vi heldigvis har 
mulighed for at satse endnu 
mere på med den store ud-
skolingspakke, der blev ved-
taget i kommunens budget 
for 2018.

Jeg er fantastisk glad for 
at leve og bo på Amager 
sammen med min hustru og 
2 børn, og jeg glæder mig 
meget til de næste 4 års 
tætte samarbejde med loka-
le foreninger, områdeforny-
elsen, lokaludvalg og andre 
engagerede borgere, hvor vi 
sammen skal gøre Amager 
til et endnu mere attraktivt 
sted at bo.

Læs mere om mig og min 
politik på www.facebook.
com/nielsebjerrum samt 
www.bjerrum.weebly.com   

Amager for alle
AF JENS-KRISTIAN LÜT-
KEN, MEDLEM AF BORGER-
REPRÆSENTATIONEN (V)

Der er få steder i København, 
hvor der sker så meget som 
på Amager. Det er godt med 
udvikling og tilflyttere, men 
vi skal have alle med i udvik-
lingen og ikke blot rive ned 
og bygge nyt. København og 
Amager skal nemlig beholde 
sin sjæl. Det er vigtigt i de 
her år, hvor udviklingen går 
stærkt i København. Her er 
det afgørende med et aktivt 
lokalsamfund som kan råbe 
op, når udviklingen går lige 
lovlig hurtig. 

Der bor mange børnefami-
lier på Amager og derfor er 
det helt altafgørende at hver-
dagen fungerer så let som 
muligt. Derfor er det Venstres 
prioritet, at der skal være dag-
institutioner så tæt på hjem-
met som muligt. Det giver 

mindst mulig stress i hverda-
gen, at man ikke skal bevæge 
sig på tværs af byen eller øen 
for at bringe og hente. 

Der skal være plads til alle 
på Amager – det gælder både 
cyklister og bilister. For man-
ge her på Amager, så funge-
rer hverdagen bedst med me-
tro eller cykel for at komme 
frem og tilbage. Faktisk er det 
over halvdelen af borgerne i 
Amager Øst som tager cyk-
len.  For rigtig mange er bi-
len imidlertid helt uundvær-
lig. Det bliver desværre ofte 
glemt og dermed bliver dag-
ligdagen besværliggjort for 
mange. Venstre kæmper der-
for imod, at der bliver nedlagt 
parkeringspladser. 

I takt med at flere flytter 
til Amager bliver der også 
mere trafik. Jeg er derfor 
meget enig med lokaludval-
get i at der skal udarbejdes 
analyser af, hvordan trafik-

ken kan afvikles bedre på de 
overordnede veje på Ama-
ger, f.eks. Amager Strandvej. 
Med intelligent trafikstyring 
kan vi komme langt i forhold 

til at få trafikken til at glide 
lettere. 

København mangler idræts-
faciliteter – især i de områder, 
hvor der bliver bygget meget 
nyt. Det skal vi rette op på, 
men vi skal også sørge for at 
udnytte vores faciliteter me-
get bedre end vi gør i dag. 
Det samme gælder i forhold til 
skolerne. Det er mit helt store 
ønske at skolerne i højere grad 
bliver lokale samlingspunkter. 
Det er ærgerligt, at mange 
skoler står tomme efter sko-
ledagen og i weekenden, når 
de i stedet kunne være ram-
men omkring mere liv i lokal-
områderne. Vi skal finde nogle 
praktiske løsningerne, så det 
kan lade sig gøre. Det er helt 
oplagt, at den nye skole på 
Holmbladsgade bliver et lokalt 
samlingspunkt og derfor skal 
den fra starten af være klar til 
at kunne tjene flere formål end 
blot at være skole. 

AF MARIANNE FREDERIK, 
ENHEDSLISTEN, MEDLEM 
AF REGIONSRÅDET I 
REGION HOVEDSTADEN

DYR METRO
Problemet er, at kommu-
nerne har forpligtet sig til 
at tilpasse busnettet til Ci-
tyringen for at sikre passa-
gergrundlaget for metroen. 
Derudover er der tale om en 
‘dobbeltfaktormodel’, hvil-
ket betyder, at man regner 
med, at busserne kommer 
til at miste indtægter ved 
åbningen af mere metro, og 
når billetindtægterne skal 
fordeles mellem trafiksel-
skaberne, så beregnes den 

gennemsnitlige indtægt pr. 
metro solorejse med en me-
trofaktor, som fastsættes til 
1,49.

Denne ekstra overførsel til 
metroen vil Enhedslisten ar-
bejde på at ændre. Ligesom 
vi vil arbejde på at bremse 
busforringelserne.

KØBENHAVN OG 
AMAGER
Movia har udarbejdet en Tra-
fikplan16, som blev vedtaget 
i begyndelsen af 2017 på 
baggrund af politisk høring 
i alle 45 kommuner og 2 re-
gioner. Her blev det såkaldte 
strategiske Bynet vedtaget, 
altså busser der kører over 

lange strækninger. Det be-
tød bl.a. nedlæggelse af A- 
og S-busser på Amager, dog 
blev 5C og 500S bevaret, 
og en ny rute 250S oprettet, 
gældende fra 2019.

Her i starten af 2018 er næ-
ste fase af Bynettet i høring, 
de såkaldte gule buslinjer, lo-
kale busser, som til dels skal 
erstatte nogle af de nedlagte 
ruter, men de lokale busser 
kommer ofte langsommere 
frem og har færre afgange 
pr. time, især i ydertimerne.

Det er Amager Øst Lokal-
udvalg fuldt ud opmærk-
somme på og har sendt et 
høringssvar om dette. Så må 
vi se, hvad der besluttes på 

Rådhuset i begyndelsen af 
april.

REGION HOVEDSTADEN 
HAR UDSKUDT 
BESLUTNINGEN
Der er lagt op til mulige bus-
forringelser i Region Hoved-
staden. Der blev varslet bus-
forringelser i 2019; her blev 
bl.a. nævnt en nedlæggelse 
af 250S. Nu er forringelserne 
udskudt til 2020 og 2021, 
men vedtages ved budget-
forhandlingerne i år.

Enhedslisten vil i stedet 
for spare på turisme- og er-
hvervsfremme og bruge fle-
re penge på kollektiv trafik. 
Der er ca. 1 mia. kr. til regio-

nal udvikling og lige nu bru-
ges ca. halvdelen til kollektiv 
trafik. I f.eks. Region Sjæl-
land bruger man 75% på kol-
lektiv trafik. Beslutningen i 
Region Hovedstaden træffes 
ved budgetforhandlingerne, 
der så småt går i gang i april-
maj.

Der er brug for mere og 
ikke mindre kollektiv trafik. 
Metroen er allerede over-
fyldt på Amager på visse 
strækninger og tider af døg-
net. Der er brug for bedre 
fremkommelighed for bus-
serne. Der er brug for kol-
lektiv trafik for at minimere 
trængslen på vejene og støt-
te alle kommuners udvikling. 

Der er brug for bedre forbin-
delser, også på tværs af øen. 
På længere sigt bør der ud-
arbejdes en trafikplan med 
flere letbaner eller eldrevne 
hurtigbusser i eget spor og 
med perroner.

Der brug for mere og ikke mindre kollektiv trafik
Der har været en del medieomtale om busforringelser på Amager og i Region 
Hovedstaden. Det skyldes bl.a. Movias busplaner, når Metro Cityringen åbner 2019, 
samt kommunernes og regionens beslutninger om betaling for buslinjer.

Kan man regne med 
en lokalplan?
AF JENS-KRISTIAN 
LÜTKEN (V), MEDLEM AF 
KØBENHAVNS BORGER-
REPRÆSENTATION

Københavns Kommune 
bugner af nye og spæn-
dende boligområder. Vo-
res dejlige by vokser, og 
det er godt. Men for at 
sikre, at vi får mangfoldig-
hed i de nye områder, hvor 
der er plads til både kol-
legie- og ungdomsboliger 
og private boligkøbere, er 
vi nødt til at kunne stole 
mere på, at de lokalplaner, 
der ligger til grund for in-
vestering i en ejendom, 
holder. Og selvom det kan 
virke indlysende, er virke-
ligheden desværre ofte en 
anden. Ofte bliver lokal-
planerne ændret markant, 
og borgerne kan blot se til 
imens.

Eksempelvis har Køben-
havns Teknik- og Miljøfor-
valtning to gange givet 
byggetilladelse til større 
byggerier end hvad lokal-
planen tillader på Amager 
Strandvej. Konsekvensen 
har været, at Københavns 
Teknik- og Miljøudvalg har 
måtte give dispensation til 
byggeriet og endnu værre 
har beboere i nabobygnin-
gerne måtte acceptere, at 
de forudsætninger, som 
de købte deres lejlighed 
under, er ændret. Selvom 
daværende Enhedslisten-
borgmester, Morten Ka-
bell, har været stærk 
kritisk overfor sin egen 
forvaltning og at center-
chefen for Center for By-
udvikling i forvaltningen 
har undskyldt sig med ”det 
er simpelthen en fejl, hvor 
vi overser, at man overskri-
der byggefeltet”, er det et 
symbol på den arrogance, 
der lader til at gennemsy-
re hele systemet omkring 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen.

Et andet eksempel er År-
husgadekvarteret i Nord-
havn. I øjeblikket er der en 
ny lokalplan i høring, hvor 

forvaltningen vil give til-
ladelse til en markant be-
byggelsesudvidelse, både 
størrelsesmæssigt og be-
boelsesantal, af en nabo-
grund fra 100 op til 300 
ungdomsboliger.

For mig handler det be-
stemt ikke om, at jeg ikke 
ønsker ungdomsboliger i 
området. Det er vigtigt, at 

de nye boligområder i Kø-
benhavn består af forskel-
lige grupper af mennesker, 
så vi styrker mangfoldig-
heden i vores by, ligesom 
vi skal arbejde for flere 
ungdoms- og kollegieboli-
ger. Der hvor jeg ser pro-
blemet er, når man ved et 
snuptag ændrer forudsæt-
ningen for boliginveste-
ringen. Selvom man har et 
godt forhold til sin genbo, 
så betyder det altså noget, 
hvor langt man er fra sin 
genbos soveværelse.

Jeg vil derfor opfordre 
Teknik- og Miljøudvalget til 
i højere grad at respektere 
de gældende lokalplaner 
og undersøge alle mulig-
heder først inden lokalpla-
nerne ændres. Det skaber 
mistillid og stor utryghed 
hos københavnerne, hvil-
ket i sidste ende kan be-
tyde, at færre tør investere 
i de nye boligområder.
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Der brug for mere og ikke mindre kollektiv trafik

Kampen for Cykelstier og 
Fixerum til Amager fortsætter
AF ANNA OVERLUND OG 
RASMUS STEENBERGER, 
BESTYRELSESMEDLEMMER 
SF AMAGER-KBH

Når der er penge tilovers på 
Københavns Kommunes års-
budget, er det almindeligt at 
fordele dem til mindre pro-
jekter som kan laves hurtigt 
og gøre en klar forskel. Som 
Ama’rkanere og SFere har vi 
en klar ide om, hvad der kan 
løfte Amager: Flere ordent-
lige cykelstier og et Fixerum 
på Amager. 

Cykelstier er vigtige fordi 

vi bliver flere og flere men-
nesker på Amager. Stør-
stedelen af øens beboere 
foretrækker cykel som trans-
portmiddel, men vi bliver 
nødt til at udbygge cykel-
forbindelserne, før et dårligt 
cykelnet tager pusten af den 
gode udvikling. Der  er mas-
sive problemer med cykel-
trafiksikkerheden på Strand-
lodsvej og ved de mange 
skoler på Engvej. Også Raffi-
naderivej og Hedegaardsvej 
trænger, ligesom turen hen 
over Englandsvej til Dyve-
keskolen. Derfor kæmper vil 

for en ”cykelsti-pakke” - og 
er glade for, at Amager Øst 
Lokaludvalg også har spillet 
emnet ind. Det vil give bedre 
trafiksikkerhed, forebygge 
trængsel, og reducere miljø- 
og CO2-belastningen på vo-
res skønne ø.

Vi vil også løfte byens so-
ciale opgaver - særligt er der 
behov i området omkring 
Sundholm, som bl.a. Amager 
Vest Lokaludvalg har peget 
på. Vi vil gerne have det fi-
xerum, som samtlige af de 
opstillede partier lovede at 
kæmpe for i kommunalvalg-

kampen - det vil give værdig-
hed til de udsatte borgere. I 
en by der vokser, skal vi have 
øje for samfundets svageste, 
og hjælpe dem, hvor de er. Vi 
håber at de folkevalgte by-
rødder bakker deres støtte 
op med penge.

DØDSFALD

ANDERS HJORTH KST. 
FORMAND FOR SUNDBY 
LOKALHISTORISKE 
ARKIV.

Der med stor sorg vi må 
meddele, at Jørgen Mel-
skens stille er sovet ind 
fredag den 16. februar 
2018 efter lang tids syg-
dom. Jørgen blev 74 år.

Jørgen blev valgt til 
Sundby Lokalhistoriske 
Foreningens og Arkivs be-
styrelse allerede ved dens 
stiftelse i 1996. Han var 
foreningens formand til sin 
død med få års undtagelse.

Jørgen vil blive husket 
for sit altid utrættelige ar-
bejde for foreningen og 
for sin store viden om 
Sundbys historie. Han var 
medforfatter til mange 
af foreningens bogudgi-
velser og til udgivelsen af 
mange forskellige skrifter 
om Sundby.

Jørgen var ofte initiativ-
tager til de mange aktivite-
ter som Sundby Lokalhisto-
riske Forening og Arkiv har 
arrangeret gennem årene 
og deltog gerne i dem alle.

 Vi kendte også Jør-
gen som aktiv vinterba-

der i Vikingeforeningen 
Det Kolde Gys på Amager 
Helgoland. I mange år var 
Jørgen ”showmaster” ved 
foreningens årlige dåb på 
Helgoland og han deltog 
også gennem mange år i 
DKG-bestyrelsesarbejdet.

Gennem mange år be-
søgte Jørgen årligt de to 
vinterbadeforeninger i 
både Berlin og Rostock, 
hvor han gerne gik i det 
kolde vand som både ud-
klædt viking eller i smo-
king med høj hat.

 Skuespillerkarrieren er 
en speciel del af Jørgens 
liv som har sin egen histo-
rie, men jeg vil nævne et 
område, som måske kun 
en lille gruppe kender til.

Jørgen var en eminent 
oplæser og havde en sær-
deles god og behagelig 
stemmeføring. Han har 
læst mange bøger ind på 
bånd som mange svagt-
seende og blinde har haft 
glæde af og stadig har 
glæde af at høre.

Jørgen vil blive savnet af 
mange.
Ære været Jørgens minde.

AF OLE PEDERSEN

I påskeferien kan alle børn 
hver dag mellem 10-16 kom-
me til Skolen på Amagerbro 
hvor de kan være med til at 
lave radio, lege, spille Futsal, 
svømme, lære capoeira og 
meget andet. Feriecamp har 
altid en camp-koordinator til 
stede, som guider børnene 
til de forskellige aktiviteter. 

Forældre er også velkomne 
til at være med.

HVORFOR LAVE 
FERIECAMP? 
Søs Nielsen fra Amager kul-
tur fortæller: ”Børn kan gå 
til meget i deres fritid – Fe-
riecamps mål er at tilbyde 
en stor mangfoldighed af 
lokale fritidstilbud til børn. 
Alle aktiviteter vi har med på 

campen igangsættes af for-
eninger eller andre organisa-
tioner, som til daglig har fri-
tidsaktiviteter for børn. Det 
er både idræt, bevægelse, 
dans og kultur. Og så kryd-
rer vi det indimellem med 
en koncert eller en tur til et 
spændende sted.” 

Målet for feriecamp er 
også ,at der deltager rigtig 
mange fritidshjem og klub-

ber, som derigennem kan 
guide børnene til en mere 
aktiv fritid.” 

Feriecamp finansieres 
af Kultur- og fritidsfor-
valtningen og organise-
res af Amager Kultur. 
Hvis du vil videre mere: 
www.feriecamp.dk

I 2018 er feriecamp også kommet til Amager øst. I alle skoleferier fremover vil 
der være gratis kultur- og idræts-aktiviteter for alle børn.  Udgangspunktet vil 
være Prismen i Holmbladsgade, men aktiviteterne vil i udvalgte ferier foregå 
andre steder. Til sommer rykker aktiviteterne naturligvis også på Stranden.

Feriecamp er kommet til Amager Øst

AF OLE PEDERSEN
 

Medio april 2018 kan idræts-
foreninger søge om øko-
nomisk hjælp til f.eks. nye 
idrætsinitiativer via DIF og 
DGI's foreningspulje.

Mangler I midler til idræts-
materiel i jeres forening, vil 
I lave en særlig indsats for 
at få flere medlemmer, har I 
lyst til at prøve at komme ud 
til helt nye målgrupper, vil I 

afprøve nye idrætsinitiativer, 
eller vil I udvikle jeres for-
ening ved at tilegne jer nye 
kompetencer?

Så er der økonomisk hjælp 
på vej.

DIF og DGI administrerer 
som noget nyt en forenings-
pulje, hvorfra der skal udde-
les cirka 45 millioner kroner 
årligt til de lokale idrætsfor-
eninger, der er organiseret i 
DIF eller DGI.

Midlerne skal være med 
til at skabe rum til udvikling 
i foreningerne. De skal gå 
til initiativer, som er med til 
at sikre idrætsforeninger-
nes daglige virke, og som 
understøtter, at flere skal 
være medlem af en idræts-
forening. Alle foreninger får 
direkte information 

Ansøgn ingsprocessen 
kommer til at foregå via Cen-
tralt ForeningsRegister (CFR 

- www.medlemstal.dk). Alle 
foreninger vil modtage yder-
lige information om DIF og 
DGI’s foreningspulje direkte 
fra CFR – blandt andet når 
det åbnes op for ansøgnin-
ger.

Selvom der går nogle må-
neder, før det er muligt at 
ansøge, så er det en god idé 
allerede nu at overveje, hvil-
ke initiativer der kan hjælpe 
jeres klub til at udvikle sig.

Ny foreningpulje på vej 
tilidrætsforeningerne
Cirka 45 millioner kroner er på vej til de lokale idrætsforeninger, der er 
organiseret i DIF eller DGI. Det forventes at der kan ansøges fra medio april

       Foto: Jens Astrup

Tak for lysene ved 
Milosvej

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
KONGOVEJ 11

Så kom der lys på den 
mørke sti ved mellem Mi-
losvej og Kastrupvej. Tak 
til Amager Øst Lokalud-
valg for at pege på vores 
lille sti i forbindelse med 
Københavns kommunes 
store tryghedsløft i 2017. 
Et lille skridt på vejen til 

et hyggeligere og mere 
trygt lokalområde. Jeg 
håber der kommer flere 
af den slags små initiati-
ver i fremtiden – fx nogle 
blomsterkummer mellem 
Netto og pizzeriaet ved 
Delosvej, eller nogle flere 
fo d g æ n g e rove rg a n g e 
på Kastrupvej, så det bli-
ver sikrere for børnene 
at komme til og fra Ger-
brandskolen. 
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AF MAJKEN ASTRUP

På et lille indhak af Ama-
gerbrogade, skråt overfor 
WeFood, ligger den nye café 
Bingo 156. Fortovet er bredt 
rundt om caféen, som ligger 
på hjørnet af Hans Bogbin-
ders allé, og de nye ejere har 
fået tilladelse til udeserve-
ring om sommeren. Caféen 
ligger på Amagerbrogade 
156, hvor Bingo Boghandel 
lå i 40 år og indtil for nylig 
Ama’rdillo Café. De nye eje-
re, Rune Rieland og Brian 
Frostholm, har ladet sig in-
spirere af den gamle bog-
handel og ført lokalet tilba-
ge i tiden. Den store markise 
på facaden er fjernet, hvil-
ket har givet vinduerne de-
res elegante enkelthed igen 
med smukke mahogniram-
mer og matterede ruder fra 
1950'erne øverst. Derudover 
har det givet masser af lys, 
som før i tiden kun vanske-
ligt fandt vej ind i caféen. 

Indvendig er alle flader be-
klædt med bløde pastelfar-
ver udi blå, grå, grøn og et 
skvæt vovet gul. Der er fri-
ske blomster i sølvkanderne, 

glødepærer over bordene 
og stearinlys i mormoru-
nderkopperne. Maden er 
frisk, enkel og lækker. Ejerne 
fortæller, at menukortet ud-
vikler sig løbende efter-
hånden som de kommer på 
plads, men for øjeblikket 
tilbyder de en god blan-
ding af morgenmad og fro-
kostretter. Retterne er små 
og priserne acceptable, så 
man kan bestille flere og 
dermed selv bestemme 
sammensætningen. Vi prø-
vede morgenmadstallerke-
nen og en saftig avocado-

mad med hytteost, agurk, 
purløg, hakkede mandler 
og hårdtristede rugbrøds-
bidder. Det kan på det kraf-
tigste anbefales.

 AFTENÅBENT MED VIN 
OG ØKO-FADØL
Ejerne Rune og Brian er barn-
domsvenner, har arbejdet 
sammen i restaurantions-
branchen siden de var 15 år 
og aldrig bevæget sig væk 
siden. De startede som op-
vaskere, har arbejdet en del 
år på Ingolfs Kaffebar og be-
styret tre caféer på Nørrebro 
og Østerbro, men længe øn-
sket at få deres eget. ”Vores 
vision med Bingo 156 er at 
skabe et smørhul på Amager. 
Vi ønsker at lave en ukompli-
ceret og hyggelig kvalitets-
cafe” fortæller de to nybagte 
caféejere til Ama'røstens ud-
sendte. De har mange idéer 
og planer for deres nye sted, 
men skal lige have både øko-
nomien på plads og tiden til 
at planlægge. For øjeblikket 
arbejder de begge på den 
forkerte side af 100 timer 
om ugen. Men de virker ikke 
bekymrede: ”Inden for nogle 
uger udvider vi med åbent 
om aftenen. Vi ønsker at få 
lidt vinbar-stemning med 
gode vine og økologisk fad-
øl” fortæller de, og indrøm-
mer, at de nok snart får brug 
for nogle unge medhjælpere..

Amager-børn skal 
spille basketball i NBA

AF OLE PEDERSEN
 

 Jr. NBA League er ud-
bredt i mere end 25 lande 
verden over. I år udruller 
BørneBasketFonden den 
landsdækkende skoletur-
nering i samarbejde med 
Basketligaen, og det be-
tyder bl.a., at den danske 
Jr. NBA-liga er vokset til 
det dobbelte med i år 60 
deltagende folkeskoler og 
fritidsklubber. Hver skole/
klub stiller med 15 spillere 
fra 4.-6. klassetrin.

Fra Amager deltager 
Skolen ved Amagerbro. 
Skolen har selv udvalgt 
spillerne til holdene, som 
efter lodtrækning får til-
delt et ægte NBA-hold-
navn og dertilhørende 
originale NBA-spilleruni-
former.

NBA-SPILLERE 
BESØGER DK
I hver af de 12 divisioner 
skal der spilles otte kampe 
fordelt over fire stævner, 
og de 32 bedst placerede 
hold kvalificerer sig til et 
stort finalestævne, som af-
vikles i juni 2018. Her del-

tager også en NBA-spiller, 
som vil være med til at lave 
træningssessions for bør-
nene og stille op til foto, 
autografskrivning, snak og 
’highfives’.  

 MULIGHED FOR AT 
KOMME TIL USA OG 
SPILLE
Efter turneringen får to 
spillere mulighed for at 
blive udtaget til ”Jr. NBA 
Camp” i 2019, en femdags-
camp hvor de bedste spil-
lere fra forskellige lande 
skal konkurrere om at blive 
udtaget til et officielt ”Jr. 
NBA Team” bestående af 
10 drenge og 10 piger, som 
skal til USA og spille den 
internationale turnering 
”Jr. NBA Global”, hvor i alt 
12 hold fra forskellige dele 
af verden, herunder hold 
fra USA og seks hold fra 
resten af verden, skal dy-
ste mod hinanden.

 
De kvalificerede del-
tagerhold, kamppro-
gram og den løbende 
stilling i turneringen 
vil løbende kunne ses 
på www.jrnba.dk

15 børn fra Skolen ved Amagerbro 
bliver del af verdens bedste basketball-
liga, når 60 danske folkeskoler og 
fritidsklubber fra hele landet skal dyste 
mod hinanden som hver sit officielle 
NBA-hold i skoleturneringen ”Jr. NBA 
League” i Danmark fra februar til juni 
2018.

Ny café med 50’er look og pastelfarver
En cykeltur ad Amagerbrogade 
afslører en intens og ambitiøs 
virketrang på caféområdet. De nye 
caféer har fokus på den vellavede, 
økologiske kaffe, hjemmebag og 
stilsikker indretning. Et af de nyeste 
skud på stammen er Bingo 156

AF ELLEN GRØNBORG

En flexuge handler om for-
dybelse, og ugens gennem-
gående tema for eleverne 
på årgangen var cirkus. For-
beredelserne startede efter 
juleferien.  Idrætslærerne 
lagde ud med at iscenesæt-
te små cirkusworkshops 
i idrætstimerne. Børnene 
prøvede de forskellige disci-
pliner, fx balancekunst, og 
fandt ud af, hvad de var 
gode til og syntes var sjovt.  

Linedansere balancerede 
på en plint, tryllekunstnere 
tryllede bolde frem, stærke 
mænd løftede en tung vægt-
stang, og akrobater kravlede 
på hinanden og fremførte 
flotte formationer under fore-
stillingerne, som rundede fle-
xugen af på 2. årgang i uge 6. 

” Det, de lavede, havde 
de selv fundet på. Det var 
børnenes egen fantasi, der 
skabte det kunstneriske, og 
de deltog i den fulde proces 
- fra idé til færdigt produkt 
– og lærte på den måde at 
konstruere et helt produkt,” 
fortæller lærer Christina Pal-
ludan Olsen, der var sprech-
stallmeister under forestillin-
gerne.

FÆLLESSKABET 
STYRKES
De blev opdelt i 8 grupper. 
Klovnene, dyrene, jonglø-
rerne, de stærke mænd, li-
nedanserne, akrobaterne, 
tryllekunstnerne og orkeste-
ret. De ønskede selv, hvilken 

gruppe, de ville være med i. 
Hver gruppe lavede rekvisit-
ter. Alle besøgte også Cirkus-
museet i Hvidovre og fik et 
indblik i de gode gamle dage 
i cirkus. Og i 2 dage øvede de 
intenst på deres numre.

”Jeg var selv tilknyttet 
klovnegruppen. Børnene 
så små filmklip, og vi le-
gede gæt og grimasser for 
at træne mimik i klovne-
øvelser. Gruppen lavede 3 
numre. De bestod af nogle 
små fortællinger. En af for-
tællingerne handlede om, 
at klovnene skulle rydde op 

efter de stærke mænd og 
flytte vægtstangen, og den 
ene klovn slog en prut, og en 
anden faldt på halen. Det er 
sådan noget, børn synes er 
ekstremt sjovt. Og det var 
imponerende, som de havde 
fanget det med at skabe hu-
mor i deres fortællinger”, si-
ger Christina.

Om grunden til, at børn 
kan drage nytte af at be-
skæftige sig med cirkus, for-
klarer hun:

” I cirkus kan alle være 
med. Alle har noget at byde 
ind med, for de fleste har haft 

oplevelser med cirkus og har 
derfor en fælles reference-
ramme.  Det motiverer og 
styrker fællesskabet. Nogle 
børn, som er lidt usynlige i 
den boglige dagligdag, kan 
pludselig blomstre op, fordi 
de finder ud af, at de er gode 
til at trylle eller jonglere. Og 
børnene har generelt fået en 
masse idrætskompetencer, 
bl.a. balanceevne og krops-
koordination, der har styrket 
deres kropsbevidsthed, og 
de har også lært at samar-
bejde på tværs af klasserne 
på årgangen.”

Elever fra 2. årgang på Gerbrandskolen præsenterede stur, 
stur cirkuskunst til to forestillinger fredag den 9. februar.

I cirkus kan alle være med 
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Amar:litt slipper 
litteraturen løs på 
Amager

AF PERNILLE 
SCHALDEMOSE, 
BIBLIOTEKAR

Amar:litt slipper litteratu-
ren løs på forskellige lokali-
teter på Amager, så mødet 
mellem litteratur og sted 
giver helt nye oplevelser. 
Publikum inviteres f. eks. 
til at høre forfatteren Anna 
Grue der på Amager nok 
især er kendt for den po-
pulære roman ’Italiensvej’, 
som foregår i 1958. Den 
har nu fået en efterfølger 
’De voksnes rækker’, hvor 
vi igen møder italienske 
Vittoria og danske Conny i 
1964. De er nu begge ble-
vet godt gift, men det be-
tyder ikke, at tilværelsen 
er uden problemer. Det 
vil Anna Grue fortælle om 
og også om researchen på 
Amager i perioden. Det 
foregår i Foreningshuset 
Sundholmsvej 8. arrange-
ret i samarbejde med ”Liv 
i Sundby” Billetter á 40 kr. 
købes på www.livisundby.
dk

Eller hvad med at høre 
Camilla Stockmann og 
Janus Køster-Rasmussen 
der fik Cavlingpris-prisen 
i 2017 fortælle om deres 
bog om Amagers egne 

rødder - Bullshit. Forfat-
terne er ikke bare kommet 
ind i rockerborgen, men 
også dybt ind i privaten 
med vold, druk, stoffer, 
ladte håndvåben, lig på 
bordet og evigt alarmbe-
redskab. Hør om forfat-
ternes store research bag 
bogen. Og om hvordan de 
har fået kilder, der har væ-
ret tavse i 30 år, til at tale. 
Få den virkelige historie 
om den første og ti år lan-
ge danske rockerkrig. De 
professionelle Hells An-
gels vandt og fik mest om-
tale. Bogen fokuserer på 
taberne, Bullshit og de en-
kelte menneskeskæbner. 

Arrangeret i samarbejde 
med “Kvarterhuset”. Billet-
ter á 50 kr. købes på www.
billetto.dk Sted: Kvarter-
huset, Jemtelandsgade 3.

Foreningen Amar:litt 
drives af frivillige, og 
kærlighed til litteratur 
og det at dele oplevelsen 
i fællesskab. Vi holder 
generalforsamling den 
22. marts kl. 19.00 i 
Bibliotekshuset Rodos-
vej 4. Kom og hver med 
til at skabe litteraturo-
plevelser på Amager.

Hvorfor tage over broen efter 
litteraturoplevelser, når foreningen 
Amar:litt slipper litteraturen 
løs på Amager. Amar:litt byder 
på et forårsprogram med 
litteraturarrangementer, der med fuld 
garanti er utraditionelle

Morgenmadskoncerten 
er på benene igen
AF OLE PEDERSEN

Forårssæsonen vil byde på 
lækker musik - fra Bach og 
Telemann til lieder af Mah-
ler og Brahms. De kom-
mende koncerter er:
11/4 - Brahms & Mahler
15/4 - Corelli +
13/5 - Frühling
Som alltid vil kaffe og the 
være inkluderet i billet-

prisen. Rabat på morgen-
mad/brunch i cafeen med 
gyldig koncertbillet. Billet-
ter på billett.dk

Morgenmadskoncerten 
er et samarbejde mellem 
Amager Klassisk og Kvar-
terhuset.

Yderligere information: 
Foreningen Amager Klas-
sisk - Tlf: +45 42403126

AF JOHNNY SKAANING

Foredragene udsendes fra 
Søauditorierne, Aarhus Uni-
versitet og vises på den 
store skærm i Kvarterhuset. 
Det betyder, at foredraget 
foregår samtidig med at du 
ser det. Der er mulighed for 
at stille spørgsmål til fore-
dragsholderen per SMS og 
Twitter efter foredraget. 
Foredragene har fri entré og 
begynder kl. 19. 

KOMMENDE FOREDRAG
13. marts: handler om men-
neskets evolutionsproces. Vi 
mennesker er et tilfældigt 
resultat af en broget evoluti-
onsproces, og vi er en ana-
tomisk rodebutik med lån 
af organer fra vores tidlige 
forfædre. Vores adfærd er i 

høj grad styret af menneske-
dyrets biologi og forhistorie 
og ikke vores frie vilje alene.

20. marts: er emnet jor-
den og livets udvikling. Jor-
dens udvikling har sat ram-
merne for livets udvikling, 
men de levende organismer 
har også påvirket jordens 
geologiske udvikling ved at 
udnytte energien i solens lys 
og overtage kontrollen med 
atmosfærens og oceanernes 
sammensætning og derved 
reguleret klimaet.

10. april: bliver der nok lidt 
at grine af og derefter tænke 
over. Ig Nobelprisen har net-
op dette credo. Foredraget 
holdes af prisens stifter Marc 
Abrahams med deltagelse af 
et par af prisvinderne. Prisen 
er tidligere givet til bl.a. op-
finderen af en brystholder, 

som hurtigt kan fungere som 
2 gasmasker, et studie som 
afslørede hvordan mænds 
venstre testikel fejlagtigt 
hænger lavest på antikke 
skulpturer, og til opfinderen 
af et vækkeur, som løber 
væk og gemmer sig.

17. april: handler vores 
sidste foredrag om myrer. 

Myrerne opfandt landbru-
get længe før mennesket 
opstod. De organiserer sig 
som superorganismer og er 
på flere måder mere succes-
fulde end mennesket. Hør 
hvordan forskerne er be-
gyndt at udnytte myrernes 
egenskaber til bl.a. biologisk 
bekæmpelse af skadedyr.

Livestreamede foredrag med ny 
forskning i Sundby Bibliotek
Sundby Bibliotek havde stor succes med sidste års serie af livestreamede foredrag, 
hvor forskere fra Aarhus Universitet fortæller om ny viden på hvert deres felt. Nu 
skruer vi op for mulighederne og har programsat 7 foredrag fra februar til april 2018

AF GRETHE LARSEN

Måske så du de flot udklæd-
te børn ankomme til faste-
lavnsfest i Red Barnets Gen-
brugsbutik og måske hørte 
du lyden fra de gungrende 
slag, der snurrede rundt i 
luften efter en tapper ind-
sats fra de fremmødte børns 
utallige slag med køllen på 
tønden. Det gjorde i hvert 
fald de børn, forældre og fri-
villige som var tilstede ved 
vores fastelavnsfest lørdag 
den 10. februar. Alle havde 
det sjovt i den festlige an-
ledning og havde endog tid 
og mulighed for hygge og 
forkælelse med bl.a. hjem-
mebagt kage. 

De seje og flot udklædte 

børn jublede og modtog be-
lønningen af deres indsats 
da tøndens bund og sider 
blev brudt og et indhold af 
lækkert guf i form af slik og 
frugt faldt til jorden.

Gik du glip af dette ar-
rangement - så fortvivl ikke. 
Dels lover vi at du får mulig-
hed for at være med til næ-
ste års fastelavnsfest og dels 
planlægger vi flere arrange-
menter i løbet af 2018. 

Første arrangement er 
invitation til deltagelse i vo-
res kreative påskeværksted 
for børnene i butikkens åb-
ningstid fra mandag den 
26. marts til onsdag den 28. 
marts. Kom når du har tid og 
få ideer til påskepynt i vores 
hyggelige lokaler. 

Foråret nærmer sig, vin-
tertøjet skal på lager og i 
stedet skal butikken sprudle 
med forårs- og sommervar-
me farver fra mandag den 19. 
marts.

Information om oven-
nævnte og fremtidige ar-
rangementer bliver slået op 
på butikkens Facebookside, 
”Red Barnet genbrugsbutik 
Amager”. Så glem ikke at 
holde øje med os der.

Du finder Red Barnets 
genbrugsbutik på adressen, 
Holmbladsgade 99.

Vi takker Regnbue Slik og 
Fakta på Holmbladsgade 
for deres sponsorering af 
slik, klementiner, kaffe, te 
og saft. Jeres hjælp gør en 
forskel.

Stærke Chewbacca slår til tønden

AF LINE FOG MIKKELSEN

Lørdag 5. maj kl. 10-15 åbner 
vi dørene for alle interesse-
rede – store som små. I løbet 
af dagen vil nogle af husets 
hold optræde med dans, tea-
ter og musik og der vil være 
udstillinger med arkitektur, 
design og billedværksteds-
hold. Måske er der lige det 
dansehold dit barn har lyst 
til at gå på – eller det baby-
rytmikhold du og din baby 
har savnet. 

Der vil være åbne værk-
steder med mulighed for 
selv at prøve kræfter med 
forskellige kultur- og krea-
tilbud sammen med nogle 
at husets dygtige kunstnere. 
Det kan også bare være, at 
man har lyst til at gå på op-
dagelse i husets mange hu-

ler og rum eller bestige klat-
revæggen.

Vi glæder os til at byde 
alle gamle og nye brugere 
af Børnekulturhuset vel-

komne og til at vise, hvad 
det fantastiske hus kan 
byde på.

Åbent Hus – Lørdag 5. maj 
kl. 10-15. Børnekulturhus 
Ama’r, Øresundsvej 8B

Tænker du nogen gange på, hvad der mon sker i det skæve hus på 
Øresundsvej. Eller har du et barn, som super gerne vil gå til en aktivitet, 
men ikke helt ved, hvad det præcist skal være, så kom til Åbent Hus i 
Børnekulturhus Ama’r.

Åbent hus i Børnekulturhus Ama’r
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AF RUTH LERCHE

Lidt gemt væk, over en bad-
mintonhal på Strandlodsvej 
69 på Amager, ligger nor-
dens ældste inter-nationale 
teaterskole. Den har eksiste-
ret i snart 40 år. Skolens ele-
ver kommer fra hele verden, 
blandt andet Finland, Tyrki-
et, Indien, Canada, Kroatien, 
Norge, Spanien og naturlig-
vis Danmark. 

Med støtte fra Amager Øst 
LokaLudvalg, Dansk Egyp-
tisk Dialog Institut, og Inter-
kulturelt Center bragte The 
Commedia School 20 unge 
scenekunstnere sammen i 
projektet ”Amager møder 
Kairo på gulvet”. Projektet 
ville gennem teater fremme 
interkulturel dialog på tværs 
af mellemøstlig og vestlig 
kultur i et partnerskab mel-
lem to scenekunst institutio-
ner – The Commedia School 
og Nahda Arts School for 

Social Theater i Egypten.
Derfor rejste elever og 

lærere fra The Commedia 
school til Kairo i december 
2017 for at arbejde sammen 
med unge egyptiske scene-
kunstnere. Sammen dykkede 
de ned i den italienske com-
media dell’arte stil.  Comme-
dia stammer fra den tradi-
tionelle italienske komedie, 
som er karakteriseret ved 
masker og arketyper, såsom 
Harlekino, Colombina, Pan-
talone - arketyper som man 
kan genkende i alle kulturer. 

KAN BRUGES I ALLE 
KULTURER
Projektet har givet eleverne 
en forståelse for, hvordan 
Commedia stilen kan bru-
ges i alle kulturer, og teatrets 
rolle som folkets stemme i et 
samfund, hvor demokrati og 
scenekunsten er under pres 
og censur. Samarbejdet kul-
minerede i skabelsen af en 

fælles forestilling, der blev 
vist flere gange i Kairo, bl.a. 
i en flygtninge lejr. I januar 
blev en tilpasset version vist 
på Amager, bl.a. på Kvarters 
Huset.  De sproglige for-
skelle har været en vigtig dy-
namo for forestillingen. Der 
tales både arabisk, dansk, 
engelsk, spansk, kroatisk og 
volapyk til stor morskab for 
publikum både i Egypten og 
på Amager. 

Vores næste forestillin-
ger Storytelling show: Tirs-
dag den 20. marts kl. 20 på 
Strandlodsvej 69. Det er gra-
tis og alle er velkomne.

Links til artikler om pro-
jektet og Egyptisk TV:
https://www.amager-
bladet.dk/amager-
kansk-og-egyptisk-
teatersamarbejde/
https://www.e-pages.dk/
nmamagerbladet/526/

Amager møder  
Kairo på gulvet
Dansk-egyptisk scenekunstudveksling kulminerede i 
skabelsen af en fælles forevisning, der blev vist flere 
gange i Kairo Fogh i en tilpasset version på Amager

The Commedia school er 
en international teater-
skole med base på Amager. 
Skolen er grundlagt af Ole 
Brekke og Carlo Mazzone i 
1978. Den er nordens æld-
ste uafhængige teaterskole. 
Skolen er en toårig fysisk 
orienteret skuespillerud-
dannelse. Der undervises i 
masker, mime, commedia 
dell’arte, klovn, cabaret, 
tragedie og buffon. 
Tidligere studerende har 
skabt teatergrupper som 
turnere rundt i hele verden, 
fx tyrkiske MISH MASH, 
Teater Patraske, tjekkiske 
Krepsko og Dansk Rakker-
pak m.fl.. Skolen har siden 
2015 ligget på Strandlods-
vej 69 på Amager. Se mere 
på: 
www.commediaschool.com 
eller tjek vores Facebook 
page

THE COMMEDIA 
SCHOOL 

Eks-rummet byder på 
oplevelser hele året

AF ANNA TAINA-
NIELSEN, SOM ER AKTIV 
I EKS-RUMMET PÅ 
PRAGSBOULEVARD 61.

Til dagligt arbejder 20 
aktive kunstnere i deres 
værksteder i Atelierfor-
eningen. Eks-rummet er 
frivillig drevet af 6 kunst-
nere fra Atelierforeningen 
Prag 61.

I december 2017 af-
holdt Eks-rummet et Open 
Call, hvilket vil sige, at alle 
kunstnere og kreative var 
velkomne til at søge om at 
afholde en udstilling i Eks-
rummet. 

Formålet med Eks-
rummet er at give udefra 
kommende kunstnere en 
mulighed for at vise de-
res kunst frem og eksperi-
mentere i rummet. 

D. 2. Februar 2018 af-
holdte Eks-rummet de-
res hidtil største event 
COVER. Her udstillede 61 
danske og udenlandske 
kunstnere hver et værk i 
formatet svarende til et 
LP-cover. Til åbningen 
blev der spillet livemusik 
fra bl.a. soloartisten The 
Victim, som har til huse i 
RUSK Musikforening, og 
lokale DJ’s underholdte 
gæsterne mellem live op-
trædenerne. Musikken 
blev støttet af Amager 
Øst Lokaludvalg. Fordi 
udstillingen COVER var 
sådan en succes, ikke blot 
i besøgsantal, men også i 
samarbejdet med lokale 
aktører, er det Eks-rum-
mets håb, at kunne holde 
et lignende event en gang 
om året.

HVAD KAN DU OPLEVE 
I 2018
På baggrund af de man-
ge ansøgninger har Eks-
rummet sammensat et 
program for 2018, som 
byder på intet mindre end 
11 soloudstillinger samt 3 
gruppeudstillinger, repræ-

senteret af kunstnere fra 
Danmark, Sverige, Finland, 
England og Colombia. 

I løbet af ART WEEK, 
som afholdes d. 22-25. maj 
vil Eks-rummet præsen-
tere et performativt værk 
“Amager Pedestrians” af 
en Colombiansk kunst-
ner, som i dag er bosat på 
Amager. Med værket øn-
sker han at invitere lokale 
Amagerkanere til prome-
nader i Amager Øst og 
omegn. I løbet af gåturene 
ønsker han at undersøge 
områderne og dets særhe-
der omkring Eks-rummet, 
ved at gå på opdagelse 
med friske og nysgerrige 
øjne i det landskab vi til 
dagligt bevæger os rundt 
i. Eks-rummet vil i løbet 
af udstillingen blive brugt 
som et rum for dokumen-
tation af foto og film og 
fundne genstande fra gå-
turene, og på denne måde 
skabe et anderledes kort 
over Amager Øst.

Atelierforeningen Prag 
61 har eksisteret i 38 år, 
og har siden 2008 lig-
get på Prags Boulevard, 
hvor de har kontrakt 5 år 
endnu. Så længe kunst-
nerne har værksteder i 
den gamle værkstedsvilla, 
vil Eks-rummet åbne op 
for spændende, eksperi-
menterende og stedsspe-
cifikke udstillinger. Om 
Eks-rummet vil eksistere 
efter kontrakten udløber, 
og finde et nyt sted at 
være, er svært at forudse, 
da udstillingsstedet netop 
er opstået ud af et “Eks-
atelier” i netop denne for-
ening, i den specielle og 
hyggelige værkstedvilla.

Man kan følge Eks-
rummet på Facebook 
ved at søge på ‘Eks-
rummet’ eller følge med 
i udstillingsprogram-
met på hjemmesiden: 
www.eksrummet.dk.

På Prags Boulevard 61 på Amager 
ligger et kunstnerdrevet udstillingssted 
kaldet Eks-rummet. Udstillingsstedet 
har eksisteret siden 2015 og er et lille 
hvidt rum uden vinduer, placeret midt 
i en gammel værkstedsville, som i dag 
huser Atelierforeningen Prag 61

COMPOST i eks-rummet
AF CHRISTIAN BANG 
JENSEN

Projektet COMPOST tager af-
sæt i fænomenet ’haven’, og 
vil blive præsenteret i form 
af en installation med fælles 
såvel som individuelle værker 
i Eks-Rummet. Udstillingen 
vil vise nye værker, fremdyr-
ket over en længere periode 
i relation til udstillingens titel 
COMPOST, der både fortæl-
ler om en kompositorisk og 
teoretisk tilgang, samt om en 
håndgribelig proces i et cir-
kulært system af forrådnelse 
og ernæring, nedbrydelse og 
kreation. 

KOMPOSTEN ER ET 
FORDØJELSESSYSTEM
En fortættet, lugtende at-
mosfære, oplyst af lavthæn-
gende violette vækst-lys. 
Rundt omkring står havens 
redskaber og remedier, der 
markerer sig som tærsklen 
mellem gartnerens hånd 
og den jord, de planter og 
væsner, som udgør havens 
ånd. Fragmenter af et red-
skabsskur, kirkegårdens af-
faldsbunker, et mørklagt 
drivhus og kolonihavens 
hverdagseskapisme. Når vi 
går i ’haven’ går vi en anden 
verden i møde, bevæger og 
bevæges af dets systemer 

og træffer dets agenturer. 
Her finder vi vores plads på 
havens betingelser. Ligesom 

kroppens tarme, er kompo-
sten et fordøjelsessystem, 
med sit panteon af orme, 
bakterier og andre mikroor-
ganismer. I al sin råddenskab 
og frugtbarhed, gæring og 
næring, står komposten som 
et essentielt organ i haven—
og som et forbillede for vo-
res udstilling. 

Udstillingen er åben i 
perioden 17. marts til 25. 
marts. Der er fernisering 
d. 16. marts kl. 17.00
Udstillingen støttes af 
Amager øst lokaludvalg. 
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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. Kende-
tegnende for alle aktiviteter 
er at det er gratis at deltage.

På koncertsiden er der 
mulighed for at komme til 
følgende koncerter: 

LØRDAG DEN 24. MARTS 
KL. 16:00
Pianist Uffe Fløng og Dan-
serinde Anne Claire Theissen   
spiller og danser Stravinskys 
Petrushka 

LØRDAG DEN 21. APRIL 
KL. 16:00
Dirigent og sanger Trille Pel-
lesson:  8. kors koncert

TORSDAG DEN 24. MAJ 
KL. 18.30 – 19.30
Sundbyøsters skoles kor ved   
dirigent Marco Lorentzo.

Vores populære arbejds-
højskole har følgende 
arrangementer:1Torsdag den 
15. marts kl. 19:00

Sognepræst   ved   Filips 
Kirke Gunvor Blichfeldt for-
tæller under teksten: Fra 
Jysk barndom til præstestil-
ling på Amager.

TORSDAG DEN 19.  APRIL 
KL. 19:00
Sogne og indvandrerpræst 
i Nathanaels kirke & Møde-
sted Amager Ellen Gylling 
med emnet: Fra Gården i 
Stenholt i midtjylland til livet 
som præst på Amager.

Ellen Gylling fortæller om 
sin opvækst med 7 søskende 
på et ”gammeldags” land-
brug og om vejen videre 
frem til tjenesten som gade-
præst og nu Sogne – og ind-
vandrerpræst

TORSDAG DEN 17. MAJ 
KL. 19:00
Københavns Biskop Peter 
Skov – Jakobsen fortæller 
om et liv i Folkekirkens tje-
neste, i en turbulent tid. Han 
kommer også ind på sin rejse 
til Jerusalem – Betlehem og 
Palæstina.

Kom i god tid. Der var stu-
vende fyldt til de seneste ar-
rangementer.

Derudover er der den 10. 
maj kl. 11:30 og den 23. maj 
kl. 17:00 pilgrimsvandring.

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

AF OLE PEDERSEN

Den nye koncertserien star-
ter den 22/5, og vil byde på 
swingende Händel-hits. Pub-
likum vil have mulighed til at 
købe et glas vin som kan ny-
des sammen med koncerten.

"Tirsdagsbarok" er et 
samarbejde mellem den ny-
startede foreningen Ama-
ger Klassisk og Kvarterhuset 
Amager. Koncerterne er ku-
rateret af Yngvild V. H. Ruud. 

Medlemmer af Amager 
Klassisk vil få 20% rabat på 
billetter på koncerter. Med-
lemskab koster 100 kr.  pr år 

og fås ved at sende en mail 
til amagerklassisk@gmail.
com. 

Amager Klassisk er stiftet 
af en gruppe unge musikere 
bosat på Amager, og ønsker 
at tilgængeliggøre klassisk 
musik for flere mennesker. 
Foreningens koncerter pas-
ser både for garvede klassisk 
fans og dem som er nyere i 
genren.

Kontakt: Yngvild V. H. Ruud
Foreningen Ama-
ger Klassisk
Tlf: +45 42403126

Foreningen Amager Klassisk og 
Kvarterhuset samarbejder om en 
ny koncertserie som vil finde sted i 
Kvarterhuset 3 gange i 2018 under 
navnet ”Tirsdagsbarok”. Publikum vil 
få serveret forrygende barokmusik 
spillet af et ungt og friskt barokband

De går “barok”  
i Kvarterhuset

AF OLE PEDERSEN

Sonya kæmper for at holde 
kærligheden på den anden 
side af jorden ved lige, sam-
tidig med at hun jonglerer 
rundt i alle de regler der er, 
for at få opholdstilladelse i 
Danmark til sin Australske 
partner. Det er ikke lige nemt 
at få alle reglerne på plads. 
Det kræver vilje som en 
sportsmand, hjerte som en 
elefant, og ikke mindst papir-
arbejde. Og der er åbenbart 
ikke noget der hedder 'too 
much information' ifølge im-
migrationsmyndighederne...

HISTORIEN HANDLER 
OM…
Skuespilleren Sonya har taget 
et penge-job. Hun skal spille 
et gammelt russisk stykke på 
et dansk provins-slot. Og hun 
skal danse, ikke just en spids-
kompetence for den mage-
lige og overgangs-aldrende 
aktrice. Svedig, iført pelskåbe 
og rollen som russisk grev-
inde, forsøger hun at lære 
koreografien til en russisk lan-

cier, mens hun funderer over 
ironien og ydmygelsen i altid 
at være den der hopper rundt 
og underholder folk, der har 
et rigtigt arbejde; kirurger, 
brobyggere, radiografer, jor-
demødre, bagere.. 

I dette ydmygende øjeblik 
finder hun en sjæleven i den 
smukke scenemanager Kate, 
og sammen begynder de to 
dagligt at mime til hinanden 
under prøverne. 

De kappes om forskellige 
forslag til hvordan de kunne 
begå selvmord, for at slippe 
for denne håbløse teater-
produktion; stikke fingrene i 
stærkstrømskontakten, hæn-
ge sig i kulisserne, henrette 
sig selv med nakkeskud af en 
russisk pistol, tage gift eller 
hoppe et bassin med pirat-
fisk. Den uskyldige flirt bliver 
hurtigt til noget større, og de 
to umage kvinder forelsker 
sig hovedkuls i hinanden. Men 
Kate er fra Australien, og hen-
des arbejdsvisum i Danmark 
er ved at løbe ud, så efter få 
uger er de nødt til at skilles. 
Deres eneste håb for endnu 

en opholdstilladelse til Kate, 
er at at overbevise immigrati-
ons-myndighederne om at de 
reelt er 'et par', også selvom 
de er to af samme køn. Det 
endeløse papirarbejde der 
skal til for at overbevise 'visa-
folkene', fører Sonya på en 
global odyssé; fra et 'russisk 
slot' i Danmark til den ægte 
Australske outbush. I proces-
sen erfarer hun, at det er ikke 
let at få lov til at elske et men-
neske, der bor på den anden 
side af jorden! Sonya løber ind 
i store problemer med papir-
arbejdet, og ender med selv 
at drage til Australien for at 
forsøge at hente sin elskede 
hjem til Danmark.

HVORFOR FORTÆLLE 
DENNE HISTORIE?
Man fornemmer tydeligt at 
Sonya og Kates historie ikke 
kun er speciel for dem, men 
også for de mange tusinde 
kærestepar der holdes ad-
skilt rundt omkring i verden 
i dag. Ikke mange af disse 
historier har så komiske mo-
menter. Ikke alle disse hand-
ler om kærlighed mellem 

to af samme køn. Ikke alle 
disse historier har lykkelige 
slutninger. Men de handler 
alle om dig og mig, og den 
urmenneskelige trang til at 
være tæt på den man elsker

Den garvede skuespiller 
(og teaterleder) Mille Berg 
gestalter karakteren Sonya. 
Med sig på scenen har hun 
debutanten Andreas Forné, 
som akkompagnerer hende 
i samtlige biroller. Andreas 
har været tilknyttet Teater 
Play siden 2014. 

Forestillingen bliver isce-
nesat af Christina Sørensen, 
som har stået for Plays re-
pertoire i de seneste år, og 
udvælger nøje tekster hun 
mener passer til danskernes 
teatersmag, humor og sam-
fundsmæssig aktualitet.

Læs mere om teatret her: 
http://www.teaterplay.dk/
Direkte link til forestillin-
gens side, hvor der også 
kan downloades pressefo-
tos: http://www.teaterplay.
dk/teaterforestillinger/
mig-og-min-udlaending

At forelske sig er normalt 
et privat anliggende. Men 
ikke hvis man er kæreste 
med en udlænding! Det nye 
comedydrama: 'Mig og min 
Udlænding' er en meget, meget 
humoristisk og kærligt fortalt 
historie om at forelske sig, og 
være nødt til at bevise det over 
for regeringen

Mig og min udlænding på 
Teater Play april-maj 2018

AF VIBEKE NATHALIA 
NIELSEN - SPECIALKON-
SULENT, SUNDBY IDRÆTS-
PARKI

Det er et nordisk samarbejde 
der står bag udstillingen og 
de værksteder børn og fa-
milier kan deltage i. Udstil-
lingen kommer fra Nordisk 
institut på Åland og i den tid, 
den er hjemme på Amager, 
vil børn og familier bidrage 

til udstillingen, således at 
den tager noget med fra 
Amager, når den drager vi-
dere ud i verden. 

Velkommen Hjem udstil-
lingen vil gerne fortælle 
om, hvor vigtigt det er at 
have et hjem, for at vi kan 
blive hele mennesker. Den 
forholder sig til bæredyg-
tighed, den undersøger 
mangfoldighed og kigger 
på alt det vi har til fælles og 

der hvor vi er forskellige. 
Arkitekterne fra All about 

A står for at afholde ar-
kitekturworkshops hvor 
problemstillingerne i fæl-
lesskab undersøges via 
arkitektur.  Workshops er 
medfinansieret af Statens 
Kunstfond. Der søges for 
tiden midler til at udvide 
indholdet af workshops så 
de kan tilbydes til flere og 
andre målgrupper.

Velkommen Hjem er: 
 ❚ Arkitekten Michael Don-

alds’ Snailhouse. 
 ❚ Maria Rosenlöfs 

fortællinger. 
 ❚ Ålandske tilflytteres 

historier.  
 ❚ Værksteder med børn 

fra danske arkitekter All 
About A. 

Udstillingen kan ses i 
børnekulturhusets almindel-
ige åbningstid. 
Mandag-fredag 10-17.30, 
lørdag 10-15.
Skoleklasser kan booke 
workshops hos Diana på tlf. 
27156823
Børnekulturhus Amar - 
Øresundsvej 8b

FAKTA

Velkommen hjem: To ord der beskriver et grundlæggende 
behov i et menneskes liv. At have et hjem. At høre 
hjemme. At komme hjem. At være omgivet af trygge 
rammer. At være velkommen

Velkommen hjem

Start sommerferien i musikkens tegn 
AF LINE FOG MIKKELSEN

Sammen med fire knald-dyg-
tige professionelle kompo-
nister og musikere gentager 
Børnekulturhus Ama’r og 
Dansk Komponist Forening 
sidste års succes, når børne-
ne i en hel uge skal fordybe 
sig i musik, klange og lyd.

KomponistCampen vil byde 
på rig mulighed for at arbejde 
med stemme, krop, instru-

menter - både dem vi kender, 
og dem vi bygger selv – lyd, 
klange og elektronik.

De fire professionelle kom-
ponister og musikere Tho-
mas Sandberg, Tikki Hassel-
riis, Mette Nielsen og Kristian 
Hverring står i spidsen, når 
de via små inspirationskon-
certer og workshops i min-
dre grupper introducerer 
børnene til forskellige måder 
at gribe komposition og im-

provisation an på.
Og så skal ugen selvføl-

gelig fyldes med masser af 
hyggeligt samvær med an-
dre musikglade børn.

Campen henvender sig til 
børn i alderen 10-16 år. Til 
workshops og introduktioner 
inddeles børnene i grupper 
efter alder. Det kræver ingen 
forudsætninger at deltage i 
campen, kun lysten til at for-
dybe sig i musikken.

 ❚ Tid og sted: Børnekul-
turhus Ama’r, Øresundsvej 
8B, 2300 Kbh S

 ❚ Mandag 2. juli - fredag 
6. juli

 ❚ Pris: 600 kr.
 ❚ Læs mere og tilmeld dig 

her: https://billetto.dk/e/
komponistcamp-billet-
ter-260248

FAKTA
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Cph Krea Maker Space i Kvarterhuset

AF: ROSA SOFIE HALL 
-KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

Det huser både en strik-
keklub, Det Kreative Fæl-
lesskab, malegruppen ’ 
Tirsdags-malerne’ og for-
eningen Kidz United. Samti-
dig fungerer det som værk-
stedslokale, når skoleklasser 
besøger Kvarterhuset, el-
ler når der skal forberedes 
workshops til børnebibliote-
ket. Cph Krea Maker Space 
er også åbent for dig, der 
har nogle kreative ideer, du 
mangler plads til at føre ud 
i livet, og dig der vil benytte 
de tilbud vi allerede har.

PÅ BESØG I DET 
KREATIVE FÆLLESSKAB
Klokken er lidt over spisetid 
da jeg besøger Det Kreative 
Fællesskab en torsdag af-
ten. Der bliver nu ikke tænkt 
så meget på aftensmad. I 
stedet er der hæklepinde, 
skindstrimler, tegnepapir og 
tuscher linet op. Rundt om 
bordet sidder 7 damer og en 
ung pige. De i fuld gang med 
forskellige kreative sysler.

Karina, som er frivillig tov-
holder for Det Kreative Fæl-
lesskab, fortæller: ”Det er 
et frirum til at fordybe sig i 
kreative sysler, uden sam-
tidig at skulle tænke på at 
man burde tømme opvaske-
maskinen eller andet prak-
tisk.Her har man sat tid af til 
det, man holder af at lave”. 
Susanne og Sara supplerer: 

”Man kobler hjernen fra i det 
kreative frirum, er man helt 
flad en dag, kan man sag-
tens være med og blot sidde 
og lytte og hygge. Det bety-
der selvfølgelig også noget, 
at det er et gratis tilbud. Så 
er man ikke forpligtet på en 
træls måde. Vi føler en social 
forpligtigelse, men det er 
på den gode måde. Man gi’r 
lige en besked, hvis man ikke 
kommer eller lignende. Tina 
kan godt li’ at man har nogen 
at sparre med om de mange 
ideer: ”Vi hjælper og inspi-
rerer hinanden. Der er altid 
gode råd at hente og gode 
råd at dele ud af”.

NETVÆRK OG 
FÆLLESSKAB
Brugerne af Cph Krea Maker 
Space har fundet stedet på 
forskellige måder. Nogle har 
set opslagene i Kvarterhuset 
eller i lokale forretninger, an-
dre er kommet til via Face-
book. Og så er gode venner 
og venners venner blevet 
koblet til hen ad vejen.

Helle fortæller, at hun 
fandt det kreative fællesskab 
via Kvarterhusets hjemmesi-
de. For hende har det været 
en rigtig god måde at skabe 
sig et netværk på Amager, 
da hun er tilflytter. 

I det hele taget er der 
enighed i fællesskabet om, 
at det er fantastisk at kul-
turhus og bibliotek sætter 
rammen for at kunne samle 
så mange forskellige men-
nesker. Og set ud fra Kvar-

terhusets perspektiv, er det 
naturligvis også rigtig dej-
ligt, at det er lykkedes at få 
så mange mennesker samlet 
om Cph Krea Maker Space.

STØTTET AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG
Cph Krea Maker Space er et 
rummeligt lokale i Kvarterhu-
set, der er indrettet med sto-
re arbejdsborde. Der findes 
forskellige maskiner og red-
skaber, som man kan bruge. 
Bl.a. en 3D printer, en ’scan 
’n’ cut’ maskine, grej til linole-
ums tryk, staffelier og hånd-
værktøj. I udgangspunktet er 
det gratis at benytte maski-
ner og redskaber, og der er 
også begrænsede materialer 
til rådighed. Større mæng-
der materialer skal man dog 
enten selv medbringe eller 

købe af Kvarterhuset. For ny-
lig fik Cph Krea Maker Space 
bevilget støtte fra Amager 
Øst lokaludvalgs bydelspulje 
til at opgradere værkstedet 
yderligere. For støtten er der 
indkøbt gode arbejdsstole, 
reoler til opbevaring af mate-
rialer, to symaskiner og diver-
se redskaber og materialer til 
fremstilling af smykker, pa-
pirkunst, stoftryk mv. Vi tak-
ker Amager Øst Lokaludvalg 
mange gange for støtten.

FREMTIDSPLANER
De kommende måneder faci-
liteter Kvarterhusets kultur-

medarbejder og børnebib-
liotekarer et Litterært Maker 
Space for lokale børnehaver. 
Vi inviterer børnehaver in-
denfor i værkstedet, hvor vi 
præsenterer udvalgte bør-
nebøger og knytter kreative 
aktiviteter til dem. Samtidig 
arbejder en lokal kunstner 
på et projekt, hvor skoleklas-
ser inviteres til udstilling og 
snak om kunst og udtryks-
former. Afslutningsvis skal 
eleverne producere kunst-
værker.De forskellige grup-
per i Cph Krea Maker Space 
deltager desuden flittigt ved 
diverse arrangementer i og 

omkring Kvarterhuset, så der 
vil løbende være lejlighed til 
at møde dem, og se hvad de 
arbejder med.

Der er stadig rig plads til 
nye tiltag og ideer. Så har 
du lyst til at besøge Cph 
Krea Maker Space eller 
høre mere, er du velkom-
men til at sende en mail til 
Kvarterhusets kulturmed-
arbejder Rosa på rosa@
kvarterhuset.dk eller kigge 
forbi hos værkstedets 
brugere og få en snak.

Cph Krea Maker Space er et kreativt værksted i Kvarterhuset, der er åbent for 
alle. Cph Krea Maker Space er en udspringer af en central biblioteksindsats og 
har været i Kvarterhuset siden sommeren 2015

Kontakt:  
rosa@kvarterhuset.dk - 
Facebook/CphKreaMaker-
Space

Aktiviteter:
Tirsdag mødes Tirsdag-
malerne kl. 17-21. 
Onsdag har Kidz United 
Krea workshop for børn. Om 
onsdagen mødes desuden 
strikkeklubben fra kl. 16-19.
Torsdag åbner Det Kreative 
Fællesskab fra kl. 17-21. 
I dagtimerne i løbet af ugen 
bruges lokalet af medar-
bejdere, kunstnere og 
skoleelever til forberedelse 
af workshops og projekter. 

FAKTA

      Karina, frivillig tovholder i detKreative Fællesskab

Chokolademekka for feinschmeckere

AF: MAJKEN ASTRUP

En isnende kold vind fyger 
henover Kløvermarken da vi 
cykler ned ad Raffinaderi-
vej med to børn i ladcyklen. 
Jeg har stoppet min datter 
Frida på tre ned ved siden af 
naboens datter Ella på otte 
år. Ella har medbragt sin far 
Mattias, min nabo, som el-
sker at fotografere. Vi tænk-
te at de rette testpersoner 
af en chokoladefestival også 
må være børn. Vi nærmer 
os Tap1. Skilte er der ikke 
mange af, men vi kan se hvor 
folk strømmer hen. Snart 
møder vi de betonbygnin-
ger, som engang husede De 
Danske Spritfabrikker og nu 
er blevet til Tap1. Et event-, 
koncert- og messested med 
støtte fra RealDania og Kø-
benhavns Kommune. 

EN FRIVILLIG 
CHOKOLADEHIMMEL
Vi bliver budt velkommen af 
Thomas Schødt fra Chokola-
deselskabet, som er forenin-
gen bag festivalen. Han for-
klarer, at alle bag festivalen 

arbejder frivilligt: ”Vores fo-
kus er at udbrede diversite-
ten i god kvalitetschokolade. 
De fleste af os er erhvervs-
drivende og har en personlig 
eller faglig interesse i choko-
lade, men det kan kun løbe 
rundt hvis vi organiserer det 
på frivillig basis”. Indtæg-
terne fra boder og billetter 
giver dem et overskud på 

cirka 50.000 kr., så Ikke me-
get må gå galt. Festivalen 
er blevet afholdt 18 gange 
og har i de senere år tiltruk-
ket cirka 6-8.000 gæster. 
Thomas Schødt fortæller, 
at de for første gang har et 
børnehjørne og workshops. 
Han håber det vil tiltrække 
flere gæster, som har lyst til 
at prøve kræfter med choko-

laden selv. Han stikker os en 
bunke poletter og sender os 
ind i menneskemængden.

SÅDAN LIDT SURT – PÅ 
DEN SØDE MÅDE
Vi bliver bombarderet af 
lyde, dufte og farver. Ella 
styrer mod en bod med fi-
gurer i flotte farver, som 
vi håber er chokolade. Det 

er de desværre ikke, men 
Konrad Rasmussen fra Re-
aldream, forklarer ivrigt, at 
de fine plasticfigurer er ek-
sempler på, hvad hans fø-
devare-3D-printer kan lave 
i chokolade, marcipan og 
andet godt. Omkring os er 
guflende gæster, som nydel-
sesfuldt nipper til kreative 
kreationer. Ét sted smager 
vi Aalborg Chokoladen med 
passionsfrugt og nougat. Da 
der ikke er bænke, sætter 
vi os på betongulvet. ”Det 
er en god blanding. Sådan 
lidt surt, men på den søde 
måde” gumler Ella. Ved en 
anden bod bliver vi præsen-
teret for en serie chokolader, 
som ifølge ejeren, Rasmus 
Bo Bojesen, ”har fokus på 
de runde noter omgivet af 
en markant chokolade”. Fri-
da og Ella begynder at lege 
i et tomt hjørne imens jeg 
hører om Bojesens projekt 
Oialla. Pigenavnet stammer 
fra Bolivia, hvor chokolade-
bønnerne også kommer fra. 
”Jeg kunne ikke rigtig bruge 
mit eget navn, da Bojesen 
har for megen historie. Oialla 

var blødt, så det passede 
til chokoladerne - og så var 
det nemt at udtale på frem-
medsprog” forklarer Rasmus 
Bojesen. Jeg smager på en 
chokolade med vild kamille, 
som er intens og spænden-
de, inden vi bevæger os mod 
pølseboden.

EN PØLSE MED DET 
HELE!
Vores fødder er godt brugte. 
Vi får en pølse fra pølsevog-
nen, som stikker op imellem 
de avancerede chokolade-
boder. Desværre er man 
nødt til at stå op og spise. På 
vejen ud opdager jeg, at der 
findes en hal mere med en 
café og stole. 

Vi glemte også at gå til 
workshops, foredrag og bør-
nehjørne. Men det er ikke 
rigtig til diskussion om vi skal 
fortsætte ind i den anden 
afdeling, for Frida ligger på 
gulvet og nægter at rejse sig. 
Hun har chokolade ud over 
hele ansigtet og ligner én 
der trænger til Ramasjang. 
Så anden del af festivalen 
gemmer vi til næste år.

I slutningen af februar fandt Chokoladefestivalen for første gang vej til Amagers nye Tap1. Der var chokolade tilsat 
enhver tænkelig plante, chokoladekunst og 3D-printer til chokolade. Det var et sansebombardement uden lige, uden 
pauser. Det trak tænder ud – især for dem med små ben

       Foto: Mattias Andersson
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Mange og store 
oplevelser i 
Bibliotekshuset

AF PERNILLE 
SCHALDEMOSE, 
BIBLIOTEKAR

Gennem flere år har vi til-
budt forfatterværksted for 
børn og der har været efter-
spørgsel på et lignende til 
bud for voksne, som vi nu vil 
afprøve. 

Torsdage den 14.3 og 22.3 
kl. 19.00-20.30 - To skrive-
værksteder  ved Roberta 
Montanari  - ”Leg og skab 
med ord” . Har du lyst til at 
finde på historier, gå på op-
dagelse i sproget eller sætte 
ord på erindringer? Så kom 
til skriveværksted i Biblio-
tekshuset. Vi arbejder med 
sanser, vinkling af historier 
og basale fortælle-struktu-
rer. Du får skrivetips og lit-
terære virkemidler, og inspi-
ration til selv at skrive mere. 
Alle kan deltage og skriveer-
faring er ikke nødvendig. Ar-
rangementet er gratis, men 
tilmelding er nødvendig hos 
pescha@kff.kk.dk OBS! Husk 
dine yndlingsskriveredska-
ber!

På Ældresagens hjemme-
side kan man læse om, hvor-
dan Vågetjenestens vågeko-
ner- og mænd støtter ikke 
kun døende uden pårørende, 
men også pårørende, der har 
brug for et hvil. Antropolog 
Karl Georg Laursen, har i et 
halvt år fulgt nogle vågeko-
ner for at undersøge, hvor-
dan vi har det med døden. 

Torsdag den 12. april kl. 
19.00 -20.00 - Foredrag om 
Vågekoner 

Hvis man ikke har familie, 
eller hvis de pårørende ikke 
har mulighed, kan en våge-
kone sidde ved den døende 
i den sidste tid. Antropolog 
Karl Georg Laursen vil i fore-
draget fortælle om sit feltar-
bejde og om vores holdning 
og forståelse af døden samt 
give praktiske råd, hvis man 
selv kommer til at stå i den 
situation, at ens nærmeste er 
døende. 

Der har været stor efter-
spørgsel på Mette Hansen, 
som besøgte os i efteråret. 
Vi gentager succesen. Til-
mel-ding på mail fj2i@kff.
kk.dk 14 dage før.

Eventyrfortælling for børn 
- Onsdage den 11. april kl. 10 
og den 9. maj kl. 10

Mette Hansen – der har 
studeret på Commedia 
School på Amager - fortæl-
ler eventyr med dukker og 
rekvi-sitter og laver under-
vejs remser sammen med 
børn i alderen 3-5 år. 

Bibliotekshuset har læse-
klubber med forskellige te-
maer. Nogle af dem har ven-
telister, som interesserede 
kan blive skrevet op. Vi vil i 
dette forår afprøve et andet 
tilbud lidt i samme genre, 

hvor der vil være mulighed 
for både at få nye ideer til 
læsning og mulighed for at 
låne flere efterspurgte nyere 
udgivelser. 

Onsdag den 18. april kl. 
19.00 – Bogcafe 

Kom og bliv inspireret 
til gode bøger. Vi hygger i 
biblioteksrummet, hvor bib-
liotekarerne byder på vin 
og boganbefalinger. Der vil 
være stakkevis af populære 
titler fra det sidste års udgi-
velser – lige til at låne med 
hjem. 

En ”gammel” kending, 
som vi griber igen, er Biblio-
tekshusets hyggelige børne-
loppemarked.

Lørdage den 21. april og 5. 
maj kl. 10-12 - Loppemarked 
for børn

En god mulighed for at 
købe nyt tøj, legetøj og ud-
styr til børnene for få penge 
- og for at nyde bibliotekets 
nye, indbydende indretning 
med børnehjørne samt gra-
tis saftevand og kaffe. Øn-
sker du at have en bod, så 
tilmeld dig til pescha@kff.
kk.dk.

Også i foråret tilbyder Bib-
liotekshuset film for børn. 
Der er tilmelding på mail 
fj2i@kff.kk.dk 14 dage før. 

Onsdag den 18. april kl. 
10-10:45 - Film for børn i 
vuggestuealder

Onsdag den 16. maj kl. 10-
10:45 - Film for børn i børne-
havealder.

Planteklubben på Amager 
- der er tilknyttet Biblioteks-
huset - slår i maj ”dørene op” 
for det traditionsrige Plante-
byttemarked – kom og gør 
et kup.

Lørdag den 19. maj kl. 10-
12 - Plantebyttemarked på 
Bibliotekshuset 

Kom med planter og løg i 
potter, og byt til en ny plan-
te, få en gang have-snak, 
samt en kop kaffe og hyg-
geligt havesamvær. Alle er 
velkomne.

Lige inden sommeren ta-
ger fat inviteres børn i al-
deren 2-7 år til show med 
”Den store tryllenørd”. Der 
er tilmelding på mail fj2i@
kff.kk.dk

Lørdag den 26. maj kl. 10-
10:40 - Den store tryllenørd!

Showet giver de yngste lå-
nere en uforglemmelig ople-
velse. Det magiske element, 
den fjollede humor og det 
interaktive i forestillingen 
gør, at de små ikke mister 
koncentrationen. 

Kom glad og deltag i 
det, som passer til dig 
og/eller din familie.
Bibliotekshuset finder du 
på adressen Rodosvej 4.

Bibliotekshuset Rodosvej tager fat på foråret 
og byder i den kommende tid på en vifte af 
spændende arran-gementer

      Journalist Roberta Montanar underviser i Skriveværksteder

AF EMIL GRØNKÆR 
SVENDSEN

Når Amager Bio står færdig, 
bliver det med et helt nyt 
indgangsparti. Flere toiletter 
til både herrer og damer og 
én samlet publikumsgarde-
robe til erstatning for de to 
små, dårligt placerede som 
findes i dag.  ”Vi vil gerne 
sikre os, at vi kan tilbyde 
endnu bedre koncertople-
velser, og derfor får vi nu en 
ny foyer og indgangen bliver 
flyttet.  Med den udvidede 
garderobe og nye toiletfa-
ciliteter, vil publikum opleve 
langt mindre kø,” siger Eva 
Rehling, der er chef for Ama-
ger Bio og Beta.

Inde i selve koncertsalen 
vil balkonen blive udvidet og 
de nuværende toiletter blive 
fjernet.

”Under meget stille numre 
på scenen, så kan man fak-
tisk overhøre samtalerne 
ude på herretoilettet. Det 
glæder vi os til at slippe for 
med denne ombygning,” gri-
ner hun.

AMAGER BIO OG ZEBUS 
LOKALER VIL KUNNE 
SLÅS SAMMEN
Amager Bio og Børnetea-
teret ZeBU ligger klods op 
ad hinanden, og med om-
bygningen bliver det bliver 
muligt at bruge de to scener 
sammen. Derfor bygges der 
en skydedør mellem de to 
foyerer, så der for fremtiden 
kan gennemføres events på 
tværs af de to steder, der 
indtil nu har været helt ad-
skilte. ”Det er simpelthen et 
krav fra kommunens side, da 
det var en betingelse for at 
få bevilget pengene til om-
bygningen i sin tid. Det er en 
flere år gammel sag, men det 
er altså først nu at det rigtig 
kan lade sig gøre,” fortæller 
Eva Rehling.

Ombygningen af Amager 
Bio og ZeBU er tredje og af-
sluttende etape af et større 
projekt der har tilvejebragt 
Børnekulturhus Amager, Mu-
siktorvet og en ombygning 
af torvets centrale bygning, 
der huser spillestedet BETA 

– under et kaldet Amager 
Kulturpunkt. Initiativtagerne 
bag var blandt andre Områ-
defornyelsen i Øresundsvej-
kvarteret og Københavns 
Kommune. 

AMAGER BIO ON TOUR
Selv om spillestedsbygnin-
gen vil være lukket i det me-
ste af 2018, vil Amager Bio 
arrangere koncerter rundt 
omkring i regionen med 
den faste samarbejdspart-
ner Musikforeningen 5-øren 
– eksempelvis Chick Corea i 
Kulturværftet i Helsingør og 
Bonnie Raitt i Tivolis Kon-
certsal.

”Vi kalder det ’Amager Bio 
On Tour’ og vil gerne holde 
jernet varmt henover somme-
ren, og derudover vil Amager 
Bio også lægge et par kon-
certer i vores mindre spille-
sted Beta, som i øvrigt kører 
på fuld damp i hele perioden,” 
slutter Eva Rehling af.

Den gamle 
biograf på 
Øresundsvej har 
længe trængt 
til en større 
renovering 
for at være et 
tidsvarende 
spillested, så 
fra marts og til 
december vil 
bygningen være 
under ombygning

Amager Bio bygger om  
og tager på turné

Den 28. marts 1928 kl. 13.30 slog 
kordegn Hans Christian Kofoed 
dørene op til Kofoeds Skole for 
første gang. Dette bliver natur-
ligvis fejret i stor stil - blandt 
andet med en fest for alle elever, 
en række foredrag om Kofoeds 
Skole gennem tiden, det største 
sommermarked nogensinde, sen-
sommerbanko og meget, meget 
mere.

Derudover kan du allerede nu 
sætte kryds i kalenderen ud for 
onsdag den 13. juni, hvor vi invi-
terer til den officielle åbning af 
vores nye butikker, fejrer 90 års 
jubilæum og afholder Det Sociale 
Sommermarked.

I anledning af 90 års jubilæet har 
Kofoeds Skole også fået den an-
erkendte kunstner HuskMitNavn 
til at lave en jubilæumsplakat, der 
illustrerer hvordan vi igennem 
90 år har forsøgt at få alle med - 
også dem, der ofte sakker bagud 
i samfundet. 

Plakaten måler 70x50 cm og ko-
ster 150 kr. Al overskud fra salget 
går naturligvis til Kofoeds Skole 
sociale arbejde med udsatte 
mennesker.

I ÅR FEJRER 
KOFOEDS SKOLE 
90 ÅRS JUBILÆUM
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AF IBEN LINDEMARK OG 
RASMUS STEENBERGER, 
FORENINGEN 
TRAFIKLEGEPLADSENS 
VENNER

LEVETIDSFOR-
LÆNGELSE 1 ÅR – HVAD 
HAR I LYST TIL?
Oprindeligt var pladsen de-
signet til at holde ét år – nu 
kører vi på 3. sæson. Derfor 
er der planlagt en arbejds-/
plantedag for alle lørdag 
den 21. april, hvor vi sam-
men gør pladsen klar til brug 
igen. Lige nu ser den ret grå 
og trist ud, så der skal plan-
tes og sås i plantekasserne, 
der skal males lidt, stakittet 
skal sættes ordentligt fast, 
skiltene skal skrues fast igen 
- og det sorte hegn skal va-
skes. Men når det nu er det 
definitivt sidste år, skal der 
også være mulighed for at 
slippe fantasien løs, så skriv 
til os på trafiklegeplads@
kardia.dk, hvis du har nogle 
ideer til midlertidige tiltag, 
der kan gøre det sidste år 
ekstra sjovt for legepladsens 
brugere. 

Derudover afholder vi en 
lukke-ned-dag til efteråret i 
stil med de forrige års æble-
dage/høstfest koncepter. 
Her får alle deltagere des-
uden mulighed for at tage 
planter med hjem, inden alt 
fjernes og plantekasserne gi-
ves videre til andre projekter 
under Amager Øst Lokalud-
valg.

SOMMERFEST OG 
SIDSTE INPUTS TIL DEN 
NYE CYKELLEGEPLADS
Den 23. juni holder Trafik-
legepladsens Venner den 
traditionsrige sommerfest 
på pladsen, og her kan man 

også tale med repræsen-
tanter fra Teknik- og Miljø-
forvaltningen og den en-
treprenør, der skal stå for 
at bygge den permanente 
legeplads, og komme med 
de allersidste input i forhold 
til den endelige udformning 
af pladsen. Designet vil sik-
kert afvige en del fra det 
arkitektoplæg, der blev teg-
net i 2017, selvom der tages 
udgangspunkt i de allerede 
eksisterende erfaringer, teg-
ninger og modtagne inputs 
gennem de seneste par år. 
Derfor er det vigtigt at møde 
op, hvis man vil have indfly-
delse på den endelige ud-
formning. 

For at tydeliggøre lege-
pladsens tilbud og adskille 
den fra trafiklegepladsen i 
Fælledparken, bliver det nye 
navn ”Cykellegepladsen” -  
for at signalere at det er en 
legeplads for primært cykler 
og løbehjul. Men også rul-
leskøjter og skateboards vil 
kunne bruge pladsen. Des-
uden kommer der et toilet 
og en vandpost på pladsen. 
Pladsen forventes færdig i 
juni 2019.

CYKELBIBLIOTEK SKAL 
ÅBNE PLADSEN FOR 
FLERE
For at gøre pladsen så brug-
bar som mulig, er der plan-
lagt et selvbetjent cykelbib-
liotek, hvor man kan låne en 
ekstra løbecykel eller løbe-
hjul til venner og familie, el-
ler hvor en børnehavestue 
eller skoleklasse kan låne 
udstyr. 

Vi har i foreningen Trafik-
legepladsens Venner tilbudt 
at stå for etablering og drift 
af inventaret, fordi det ikke 
er muligt for Københavns 
Kommune på nuværende 

tidspunkt. Cykelbiblioteket 
vil formentlig bestå af et af-
låst rum med kodelås. For at 
få koden skal man melde sig 
ind i foreningen og betale et 
årligt gebyr, som bruges til 
at holde cyklerne ved lige og 
sørge for relevant tilbehør, fx 
hjelme. 

BIDRAG OG FORSLAG 
TIL CYKELBIBLIOTEKET 
MODTAGES GERNE
Køretøjerne tænker vi pri-
mært at skaffe via lokal ind-
samling af brugte børnecyk-
ler og løbehjul, med mindre 
andre kommer med en mere 
funky idé. Strukturen for cy-
kelbiblioteket besluttes på 
generalforsamlingen i for-
eningen Trafiklegepladsens 
Venner, som afholdes den 
21. april i forlængelse af ar-
bejdsdagen på pladsen. Det 
er indtil videre gratis at være 
medlem af foreningen. Hvis 
man ønsker at melde sig ind i 
foreningen, eller har forslag i 
øvrigt, kan man skrive til tra-
fiklegeplads@kardia.dk

 GIV EN HÅND MED AT:

•Reparere skilte

•Drikke kaffe/spise kage

•Male

•Reparere stakit

•Plante i kasser

•Cykle og lege

•Sige hej til din nabo

•Meld dig ind i: 

Trafiklegepladsens Venner

KOM TIL 
ARBEJDSDAG PÅ

CYKELLEGEPLADSEN
FORMOSAVEJ 1

LØRDAG D. 21. APRIL KL. 13-15

 TAG GERNE VÆRKTØJ OG

   ARBEJDSHANDSKER MED

FORENINGEN

TRAFIKLEGPLADSENS VENNER

Sidste aktivi-
teter på den 
midlertidige 
trafiklege-
plads
Ved årsskiftet 2018/19 går 
gravemaskinerne i gang, og den 
midlertidige trafiklegeplads bliver til 
en permanent cykellegeplads, takket 
være en bevilling på 4 mio. kr. fra 
Københavns Kommune og 0,5 mio. 
kr. fra Realdania. Dermed sættes 
der foreløbigt punktum for et af de 
store projekter for Lokaludvalgets 
Kastrupvej/Backersvej- arbejdsgruppe

”Hvor der tidligere lå en 
sporvognsvendeplads og 
senere en busvendeplads [..] 
skal der i fremtiden være en 
cykellegeplads, hvor børn 
gennem leg, læring og mo-
toriske udfordringer kan øve 
sig på at færdes i trafikken 
og styrke deres færdigheder 
på to hjul. Et sted hvor 
cykelglæden har optimale 
betingelser for at blomstre 
under trygge rammer, og 
hvor kvarterets børnefami-
lier og institutioner kan 
mødes i attraktive
omgivelser.” 

(kilde: TMF  
udbudsmateriale)

VISION FOR PLADSEN
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”Børnene kom tit med 
deres cykelhjelme, og så 
ville de altså ud og cykle” 

SKREVET AF BICYCLE 
INNOVATION LAB

Mette er enlig mor til tvillin-
ger på 2 år og nytilflytter til 
Amager. Det kan være svært 
at komme rundt som fami-
lie, når børnene endnu er for 
små til selv at cykle eller gå.

”Jeg har ikke bil, og jeg 
synes til tider godt det kan 
være tungt og bøvlet at tage 
det offentlige med vores 
kæmpe tvillingebarnevogn 
eller klapvogn. Nogle gan-
ge syntes jeg, der var langt 
til nærmeste supermarked 
selvom det bare er 15 minut-
ters gang.” 

EN FED CYKEL MED TO 
BØRNESÆDER
Mette stiftede bekendtskab 
med Cykelbiblioteket hos 
foreningen Bicycle Innova-
tion Lab i somme-ren 2017. 

Inden da havde hun prøvet 
forskellige ladcykler som 
hun overvejede at investere 
i. Fami-lien havde kørt små 
ture i lokalområdet på en 
lånt ladcykel. Den var fin til 
små ture, men ret tung.

”Da jeg besøgte Cykelbib-
lioteket første gang fandt 
jeg den her fede cykel med 
to børnesæder bagved fø-
rersædet og lad foran. Jeg 
bookede den og troppede 
op i butikken med ungerne 
i paraplyklapvogn, og så tog 
vi turen hjem med klapvog-
nen på ladet. Den var let at 
køre, selvom der jo er vægt 
på, så føltes det ikke sådan. 
Ungerne var vilde med den, 
de kunne sidde med i samme 
højde som mig og følge med, 
og der blev pludret og sun-
get på bagsædet.”

Derefter kom børnene tit 
med deres cykelhjelme, og 

så ville de altså ud og cykle. 
Mette blev også glad for cyk-
len og nu tog de tit lige ned 
og handle, og de kunne tage 
cyklen med i toget når de 
skulle besøge bedstemoren i 
Husum. Så var rejsetiden den 
halve. 

”Jeg havde egentlig tænkt, 
at vi skulle prøve nogle for-
skellige cykler og finde frem 
til hvilken model der pas-
sede bedst til vores behov. 
Men det kom vi aldrig til, jeg 
havde den cykel og vi kunne 
slet ikke undvære den. Jeg 
bookede den igen og igen 
og til mit held har resten af 
byens tvillingeforældre ikke 
opdaget denne ordning – så 
cyklen var fri.”

FOLK BEUNDRER VORES 
FINE CYKEL
Efter at have lånt den flere 
gange besluttede Mette sig 

for at det var den rette cy-
kel til familien. De kunne ikke 
undvære den. Cyklen er af 
det tyske mærke Kempler og 
der er ingen butikker i Dan-
mark som sælger dem. Det 
er dog muligt for medlem-
mer at bestille Kempler-cyk-
ler og tilbehør hjem gennem 
Cykelbiblioteket med rabat. 

”Jeg bliver tit stoppet af 
folk der beundre vores fine 
cykel, der gerne vil snakke 
om at den er ander-ledes og 
hvor den kommer fra. Sidst 
en tvillingemor i metroen der 
gerne ville have kontaktop-
lysnin-ger til forhandleren.”

Du kan selv besøge Cykel-
biblioteket online på www.
bicycleinnovationlab.dk 
eller mandag og tors-dag 
mellem kl. 17-19 i de sorte 
containere ved rundkørs-
len på Prags Boulevard.

       Foto: Bicycle Innovation Lab

Mette har fundet den perfekte cykel til hende og hendes 
tvillinger i det lokale cykelbibliotek på Prags Boulevard

Naturcenter holder 
stor fødselsdagsfest 
på stranden

TINA BJERRE NIELSEN, 
NATURCENTER AMAGER 
STRAND

Det er nu tre år siden, 
at Naturcenter Amager 
Strand kunne åbne op for 
undervisning af instituti-
ons- og skolebørn fra Kø-
benhavn og Frederiksberg. 
Samtidig er det lidt mere 
end et år siden, at det også 
blev muligt at holde åbent 
i weekender og ferier. Det 
har betydet, at også børn 
og deres familier i deres 
fritid har kunnet nyde godt 
af naturcenteret og dets 
aktivitetstilbud.

Akkurat som sidste år 
fejrer naturcenteret sin 
fødselsdag med et stort 
arrangement. Her kan 

man opleve en række ak-
tiviteter omkring livet på 
stranden, arrangeret af na-
turcenteret og deres sam-
arbejdspartnere. Tag imod 
en udfordring, bliv klogere 
og lær især noget om de 
smådyr, der kribler frem i 
forårsvejret. Arrangemen-
tet er gratis og rettet mod 
børnefamilier, men alle er 
velkomne.

Arrangementet afholdes 
lørdag d. 5. maj kl. 10-14. 

Adressen er Øresunds-
stien 7, 2300 København S.

Find det nøjagtige 
program på naturcen-
teramagerstrand.dk 
eller følg dem på Face-
book og Instagram for 
løbende information.

AF OLE PEDERSEN
 

Computeren er mindre end 
en smartphone, men lidt tyk-
kere.

Senior IT Stuen lancerer 
den sammen med gratis 
"Komme i gang" vejledning. 
I Senior IT stuen har man 
valgt at kalde den "Lilleput" 
computeren. Den er så billig, 
at alle kan være med og den 
kan bruges til alt, email, surfe 

på nettet, udføre digital selv-
betjening på Borger.dk med 
NemID, Netbank, lave hus-
holdningsbudgetter, skrive 
opgaver, afspille musik, vise 
billeder, se film på nettet 
og den har naturligvis både 
Bluetooth og WiFi og meget 
meget mere.

Senior IT Stuen tilbyder 
gratis "Komme i gang" vej-
ledning så længe man har 
behov - om torsdagen mel-

lem kl. 10 og 12 i IT stuen. 
“Den er fantastisk let til-
gængelig - både for første 
gangs brugere og øvede. Vi 
er selv blevet meget over-
rasket over, hvor meget den 
kan, trods størrelsen, oply-
ser John Knudsen, der står 
for den nye aktivitet i For-
eningshuset, Sundholmsvej 
8, sammen med andre frivil-
lige hjælpere.”, siger John 
Knudsen .

Den skal naturligvis sup-
pleres med skærm, tastatur 
og mus men det skaffer vi 
fra vores genbrugs PC pro-
jekt, ting som folk har væ-
ret så venlige at donere os. 
Disse ting følger gratis med 
"Lilleput" computeren. “Vi 
forventer stor interesse for 
"den lille ny" - så der gælder 
"først til mølle" siger John 
Knudsen, der tilbyder at man 
kan få "syn for sagen" med 

en demo i Senior IT Stuen i 
Foreningshuset,

 
 
 
 
 
 

Sundholmsvej 8, hver 
torsdag formiddag 
mellem kl. 10-12.
Alle er velkomne..

NYHED: "Lilleput" computerens indtog på Amager
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ADRESSEBOGEN KALENDER

RETTELSER TIL 
ADRESSEBOGEN PÅ 

TLF. 23314332
ELLER  MAIL:

 info@aoelu.dk

12-25/3  CPH:DOX 
  Dokumentarfilm for børn og unge 

16-25/ 3 COMPOST kunstudstilling 
Eks-Rummet, Prags Boulevard 61 

21/3   Møde i Amager Øst Erhvervsnetværk 

5/4   Konstituerende møde i lokaludvalget 

11/4   Nordøstamager-møde 

12-22/4  Kunstudstilling 
  Amager Strand Minigolf 

13/4   Åbning  
af elektronik-reparations-  værksted 

15/4   Morgenmadskoncert 
  Kvarterhuset (billetter på billetto.dk) 

18/4   Møde i Amager Øst Erhvervsnetværk 

19/4   1. møde i det nyvalgte lokaludvalg 

21/4   Arbejdsdag på Trafiklegepladsen 
Formosavej/Backersvej

24/4   Plantekasse-workshop for de små 
Miljøpunkt Amager. Kvarterhuset 

6/5   Gårdhavernes dag 

13/5   Morgenmadskoncert 
Kvarterhuset (billetter på billetto.dk) 

16/5   Amager Øst Erhvervsmesse 

22/5   Tirsdags-Barok, Kvarterhuset 

24/5   Lokaludvalgsmøde (Foreløbig dato) 

25-27/5  Amager Majfest, Amagerbrogade, 
Musiktorvet, Øresundsvej 8 

9/6   Havnens dag, Sundby Sejlforening 

10/6   Puppet Junior 
  Musiktorvet, Øresundsvej 8 
 

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

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

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

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

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

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu

  

NYHED: "Lilleput" computerens indtog på Amager

 AKTIVCENTRET SLØJFEN
Aktivcenter for pensionister
Øresundsvej 69 - 32 97 25 10
Åbent dagligt 9-16 
sloejfen6@gmail.com
www.sloejfen-amager.dk
 
AMAGERBRO HELHEDSPLAN
Sundholm- og 
Holmbladsgadekvartererne
Sundholmsvej 8 – 26 30 33 07
Leder: Mikkel Josephsen
mj@vibo.dk
www.amagerbrohelhedsplan.dk
 
AMAGER KULTURPUNKT
Øresundsvej 6 - 32 86 08 80
info@amager-kulturpunkt.dk
amager-kulturpunkt.kk.dk
amagerbio.dk
beta2300.dk
 
AMAGER UNGERÅDGIVNING
Lyongade 25 - 32 96 07 96 (9-18)
ungeraadgivning-amager@sof.kk.dk
 
AMAGER ØST LOKALUDVALG
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4.
Udvalgssekretær:
Louise Lind: 28 11 94 54
info@aoelu.dk
www.aølu.dk
 
BIBLIOTEKSHUSET
Rodosvej 4 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
Betjent åbningstid: ma, ti, on 13-18
to, fr 13-16; lør 10-14
bibliotek@kff.kk.dk
www.bibliotek.kk.dk
 
BØRNEKULTURHUS AMA’R
Aktiviteter for børn fra 0-16 år.
Øresundsvej 8 B - 32 84 32 11
boernekulturhus-amar@
amager-kulturpunkt.dk
www.børnekulturhus-amar.dk
 
DET MARITIME UNDGOMSHUS
Erik Hauerberg, daglig leder
Amager Strandvej 13 – 27 59 77 27
erhaue@detmaritimeungdomshus.
kk.dk
http://fc-amagerstrand.kbhbarn.
kk.dk/
 
IT-CAFÉ I KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2.
Ti-to 14-16
Erfarne hjælpere er klar til at
hjælpe dig med IT-problemer,
jobansøgninger, sproglige
udfordringer, breve fra det off. mv.
Medbring evt. din PC, tablet eller
smartphone.
 
FAMILIERÅDGIVNINGEN AMAGER
Holmbladsgade 10, 1. - 33 17 23 14
Gratis anonym rådgivning til
forældre på Amager.
Socialrådgivere, familiekonsulenter,
sundhedsplejerske og psykologer
tilbyder samtaler. - Ring og bestil
tid hos koordinator Bodil Randklev.
 
FRIVILLIGCENTER AMAGER
Sundholmsvej 8 - 61 26 55 49
Ti - to 10-15
info@frivilligcenteramager.dk 
www.frivilligcenteramager.dk
 
KOFOEDS SKOLE
Holmbladsgade 120 - 32 68 02 00
(indgang via gården indtil 1/4-2018)
Ma-to 7.30-16, fr. 7.30-14
Hjælp til selvhjælp til mennesker
med sociale problemer.
ks@kofoedsskole.dk
www.kofoedsskole.dk
 

KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3 - 82 32 55 32
Telefontid: ti, on, to 12-14
Mange kulturarrangementer samt
mulighed for at leje lokaler
til møder og fest.
mail@kvarterhuset.dk
www.kvarterhuset.dk
 
KØBENHAVNS BORGERSERVICE, 
SUNDBY
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, st.
Få ordnet dine ærinder med
kommunen.
Ma-on 10-16; to 1-18; fr 10-15
borgerservice@kk.dk
www.kk.dk/borgerservice
Selvbetjening via nettet:
www.kk.dk/selvbetjening
 
LEKTIEHJÆLP i KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2.
Ma-to 17-18.30
Trænger du til en hjælpende hånd
med opgaverne, er der god hjælp
at hente: Dygtige og engagerede
lektiehjælpere er klar til at løse
opgaver sammen med dig.
 
MILJØPUNKT AMAGER
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 58 10
Ma-to 9.30-16; fr 9.30-15
post@miljopunkt-amager.dk
www.miljopunkt-amager.dk
 
MØDESTED AMAGER-COMMUNITY
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 55 27
Ma-fr 10-15
eg@km.dk
www.modestedamager.dk
 
N.A.B.O. CENTER AMAGER
Et socialt tilbud til dig, som er psykisk 
sårbar
Portugalsgade 10-12 – 30 36 80 70
Ma, on-fr 10-20; ti 10-16, lø, sø 11-16
www.nabocenter.dk
amager@nabocenter.dk
 
OMRÅDEFORNYELSEN SUNDBY
Projektchef: Nanna Sørensen - 21 79 
32 35
www.kk.dk/omraadefornyelsesundby
fd4g@tmf.kk.dk
 
PRISMEN
Holmbladsgade 71 - 82 32 55 40
Telefontid: ti, on, to 12-14
Åbningstider: ma-to 8-23; fr, lø 8-22,
sø 9-22
info@prismen.dk
www.prismen.dk
 
SUNDBY BIBLIOTEK
Jemtelandsgade 3 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
Betjent åbningstid:
Ma-to 10-18; fre 10-16; lør 10-14
bibliotek@kff.kk.dk
www.bibliotek.kk.dk
 
SUNDBY LOKALHISTORISKE 
FORENING
Amager Kulturpunkt,
Øresundsvej 6, 3.
Formand: Jørgen Melskens
32 58 17 53
www.sundbylokalhistorie.dk
 
TEATER PLAY
Strandlodsvej 7, st. tv. - 21 84 57 73
kontakt@teaterplay.dk
www.teaterplay.dk

 

VÆRESTEDET DRYS IND
Englandsvej 2 - 32 95 00 04
Kontakt: Ella Ramsdal Pedersen
Åbningstider: ma, ti, to 12-15
on, fr 18-21; lø 12-15; sø 14-21
drys.ind@mail.tele.dk
www.drysind.dk
 
VÆRESTEDET FUNDAMENTET
Holmbladsgade 73
30 34 46 92
Ma, to, fr, lø, sø 15-21
To kl. 18: Store suppedag
info@fundamentet.dk
www.fundaen.dk
 
VÆRKSTEDSHUSET
Hannovergade 10
Atelier, finmekanisk værksted,
modeljernbane, tekstilværksted,
træ- og metal-grov-værksted mm
Formand: Jens Lorentzen
post@v-hus.dk
www.v-hus.dk
 
TEATER ZeBU
Øresundsvej 4 - 38 77 38 77
www.zebu.dk
 
ÆLDRE SAGEN AMAGER
2300 Holmbladsgade 62 - 35 13 70 37
Kontortid: ma-to 10-12
(lukket juni, juli, december)
IT-café åben ma. 10-12
(undtagen helligdage)
amager2300.aes@gmail.com
www.kommunesider.aeldresagen.dk
facebook: Ældre Sagen Amager2300
 
KØBENHAVNS ÆLDRERÅD
Amager Østs repræsentanter:
Mona Silleman: moro1618@privat.dk
Svend Aage Sørensen:
solbjerg@kabelmail.dk

RETTELSER til
ADRESSEBOGEN:
Tlf.: 23314332
Mail: info@aoelu.dk
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AF JØRGEN GRANDT

En kystlinje er ikke ensbe-
tydende med en strand. 
Således heller ikke Øre-
sundskysten, hvor Amager 
Strandpark blev officielt åb-
net for publikum i 1934.

Amager Strand - som også 
den første hed i daglig tale 
- kan trods sine kun to km 
deles op i flere afdelinger: 
Ud for Øresundsvej lå ba-
deanstalten salig Helgoland, 
og derfra mod syd kom der 
både sandstrand og græs-
plæner. Ved Italiensvej blev 
strækningen skåret igennem 
af det åbne regnvandsud-
løb, men fortsatte med sand, 
græs og spredt bevoksning 
ud til næste kanaludløb ved 
Svend Vonveds Vej. Det sid-
ste stykke bestod af enorme 
græsplæner, de senere Ti-
øren og Femøren.

I årenes løb blev der pum-

pet kolossale mængder sand 
ind på stranden, og alligevel 
skulle man »halvvejs til Sve-
rige«, før vandet nåede en til 
livet. Vandet tog sandet med 
sig ud igen når det stormede, 
indtil man i 1949 byggede et 
lavt bolværk i næsten hele 
strandens længde. Stykket 
fra fortet og ned til Kastrup 
var derimod sikret med store 
kampesten til beskyttelse af 
denne stræknings asfaltpro-
menade.

Badebroer var der mange 
af, og mange forår måtte der 
bygges nye, fordi isskrunin-
ger havde ødelagt dem fra 
sidste år. Nogle år var der 
rækværk langs kanten af 
broen, som man kunne holde 
fast i for ikke at glide på de 
våde brædder. For enden af 
Kilometerbroen hængte man 
sit håndklæde op, mens man 
stod på svuppende kokos-
måtter, før man trådte ned 

ad trappen. Andre gange 
forcerede vi blæretangen og 
gik i vandet ud fra bredden. 

Mange brugte somrene 
som stamgæster på Helgo-
lands bræddegulve og bas-
siner. Syrebroen, en lille plat-
form ude ved Syrefabriksvej, 
var kun for svømmere, fordi 
vandet dér var tre meter 
dybt.

Adskillige sæsoner var 
vandet så forurenet, at al 
badning blev frarådet og vist 
endda forbudt. Så blev der 
endelig ryddet op, og i de 
seneste mange år har vandet 
hørt med til Danmarks rene-
ste.

For 60-70 år siden var 
den vand- og strandglade 
befolkning noget mere blu-
færdig i sin optræden end i 
dag. I 1930’erne var det ikke 
ualmindeligt, at også mænd 
var iført badedragter med 
skulderstropper. Omklæd-

ningen foregik i et af de utal-
lige høje, smalle enpersons 
telte eller ved udøvelse af 
utrolige kropsvridninger un-
der en badekåbe.

Hele familien tog på søn-
dagsudflugter til stranden. 
Vi halvstore børn - når vi ikke 
le- gede i vandet og talte 10-
20-30 - spillede minifodbold 
på en flad bane i sandet. Vo-
res spillere var indsamlede 
pinde fra is og bolden en 
kugleformet kapsel fra en 
mælkeflaske. 

Mellem de solbadende, 
idet de skubbede deres tun-
ge kassevogne foran sig, gik 
ismanden og avismanden og 
falbød ispinde, kandiserede 
æbler, B.T. og Aftenbladet 
Søndag. Der var ingen slik-
kiosker og livreddere den-
gang, kun toiletbygninger og 
samaritvagt.

Men i 50’erne lå der et po-
pulært dansested ved navn 
Strandpavillonen (kaldet 
Strandgrisen) med bar og 
jukebox ved gangstien over 
for Italiensvej. Desværre 
nedbrændte den i 1961, men 
der er stadig ar efter den i 
form af betonfundamentet, 
hvor der nu står bænke og 
en stor fællesgrill. 

200 meter derfra i en gry-
de nær Strandbobroen var 
det at artiklens forfatter, ef-
ter at have sjælet til Bobby 
Darins »Dream Lover« i en 
time, en julinat i 1959 miste-
de sin uskyld til en smækker 
hav- nymfe.

Den gamle Amager 
Strand- park ligner endnu 
sig selv, bare uden bare 
mennesker. De er alle søgt 
ud til den nye fancy strand 
som ligger og stråler som en 
sand Kystens Perle.

      Oven på betonplatformen til højre i Flemming Lamberths billede fra 1997 - næsten ud for Italiensvej, lidt 
forskudt mod syd - lå i 1950’erne spise- og dansestedet Strandpavillonen. I daglig tale kaldet Strandgrisen. 
Mellem venner blot Grisen. Desværre nedbrændte den i 1961.  Billedet krediteres Flemming Lamberth

NYHEDER

Amager Strand i 
halvgamle dage
Lokalhistorikeren Jørgen Grandt, skriver om Amagers 
historiske rødder, denne gang om den gamle Ammer 
strandpark. - Artiklen er bragt i amager bladet 4. dec. 2007

      Det var tider, da der var omklædningstelte på Amager Strand, her omkring 1930.verne
 Fotograf: Vagn Sloth Madsen - billedet tilhører SULFA

Læserbrev
I forbindelse med ombyg-
ningen af Amagerbrogade 
trækker en stor del af den 
trafik, som tidligere var 
på Amagerbrogade, ned 
på de omkringliggende 
gader, og Backersvej er i 
denne sammenhæng ble-
vet voldsomt ramt. Dette 
er til meget stor bekym-
ring for bestyrelserne ved 
de skoler og daginstitutio-
ner, der ligger langs Back-
ersvej/Østrigsgade, samt 
mange borgere i området, 
da trafiksikkerheden på 
strækningen er blevet væ-
sentligt forringet. 

Et af de tungtvejende og 
gode argumenterne for at 
ombygge Amagerbrogade 
var at skabe bedre forhold 
for cyklister og gående, og 
derfor ser vi også gerne, 
at kommunens store fokus 
på optimale løsninger for 
cyklister og fodgængere 
indtænkes i planerne for 
Backersvej, så trafiksikker-
heden på vejen bliver op-
timal og den tunge trafik 
minimeres. 

På Backersvej/Østrigs-
gade ligger der seks dag-
institutioner og to skoler, 
Lergravsparkens Skole og 
Skolen ved Sundet. Den 
store koncentration af in-
stitutioner skaber en na-
turlig trafik af bløde tra-
fikanter, hvor børnene er 
særligt udsatte som nye 
og uerfarne cyklister, og 
den høje hastighed fra bil-
lister samt den tunge trafik 
skaber potentielt farlige si-
tuationer.

Vejforløbet på Backer-
svej indbyder til hurtig og 
i visse tilfælde hasarderet 
kørsel. Det har allerede 
medført trafikuheld med 
gentagne nedkørte skilte 
i midterrabatten og på-
kørsel af biler. Vi ønsker 
derfor en trafiksanering 
af Backersvej til gavn for 
dagsinstitutioner, skoler 
og borgere gennem etab-
lering af forskellige for-
anstaltninger, der forhin-
drer hurtig og hasarderet 
kørsel og skaber tryghed 
for de bløde trafikanter. 
Det kunne for eksempel 
være indsnævringer, mid-
terrabat eller hastigheds-
nedsættelser på dele af 
strækningen, flere fod-
gængerovergange samt 
etablering af en cykelsti 
med kantsten mod køre-
banen. 

I første omgang ønsker 
vi, at kommunen undersø-
ger, hvordan en sådan tra-
fiksanering kan udformes. 
Vi er derfor glade for, at 
Amager Øst Lokaludvalg 
bakker op om forslaget og 
har indstillet det som et af 
de projekter, kommunen 
bør afsætte midler til at ar-
bejde videre med. Nu hå-
ber vi så, at medlemmerne 
af Borgerrepræsentatio-
nen – især de lokale her på 
Amager – vil stemme for 
en bevilling i forbindelse 
med Overførselssagen.

På vegne af borgergrup-
pen på Backersvej
Sine Thesbjerg Klitaa

Ældresagen skal  
have ny kasserer
AF PALLE 
KUMMERFELDT

Vores mangeårige kasse-
rer Leander Damsø går på 
”pension” efter at have va-
retaget jobbet sideløbende 
med en bestyrelsespost. 
Kassereren har sagt til i god 
tid – så derfor har du nu 
chancen for at skabe dig en 
”karriere” og deltage i det 
frivillige fællesskab i Ældre 
Sagen Lokalafdeling Ama-
ger2300. Der vil være god 
tid til at lære håndtering af 
regnskabssystem, samt til 
overlevering fra den nuvæ-
rende kasserer.

Kassereren har an-
svar for Lokalafdelingens 
Regnskab, som aflægges 
i tæt samarbejde med 
formanden, efter hvad 
bestyrelsen beslutter om 
anvendelse af afdelingens 
økonomiske midler, som 
udgør knap 400.000 kr. 
på årsbasis.

Regnskabet føres og 
aflægges i Ældre Sagens 
regnskabssystem, og for 
at kunne anvende det, 
skal en ny kasserer gen-
nem en oplæringsperiode 
hos Ældre Sagens cen-
trale regnskabsafdeling. 
Hertil kommer deltagelse 
i kurser sammen med an-
dre kasserer fra andre lo-
kalafdelinger.Herudover 
vil kassereren også skulle 
deltage i indførelse af et 
bookingsystem, til vores 
arrangementer, der også 
omfatter medlemmernes 
betaling for deltagelse i 
arrangementer og aktivi-
teter.Kassereren behøver 
ikke at varetage en besty-
relsespost

Vi håber dette har vakt 
din interesse og i så 
fald bedes du venligst 
kontakte Palle Kum-
merfeldt på 21256698.


