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Høringssvar - Liv og udfoldelse på vandet 

Hermed Amager Øst Lokaludvalgs tanker og ideer som svar på idekata-

loget: Liv og udfoldelse på vandet – Idekatalog 2021. Høringssvaret er 

vedtaget på lokaludvalgsmødet den 26. august 2021.  

 

Hele Amager Øst bydels østlige side vender direkte ud mod Øresund 

og bydelen er præget af et stort foreningsliv, der bruger Øresund som 

arena for deres aktiviteter. Foruden Amager Strandpark, med badean-

stalten Helgoland, ligger der langs stranden en mangfoldighed af for-

eninger og institutioner med maritime formål. 

Centrale foreninger er Sundby Sejlforening, Sundby Kajakklub og vin-

terbadeforeningen Det Kolde Gys, men ud over dem, er der foreninger 

så som Søspejdergruppen Fribytterne, og de mange foreninger, der er 

tilknyttet Den Blå Foreningsby. 

 

Desuden findes en del haveforeninger langs stranden, som gør stor 

brug af stranden, særligt i sommerperioden. 

Det er vigtigt at der skabes et konstruktivt og effektivt samarbejde mel-

lem forvaltningerne og foreningslivet. Alt for ofte oplever foreningerne, 

at det er svært at trænge igennem “forvaltningsmuren”, og for ofte sy-

nes der at være en manglende dialog om foreningernes mangfoldige 

udfordringer.  

 

Tre vigtige kommunale institutioner er lokaliseret ved Amager Strand. 

Det drejer sig om Naturcenter Amager Strand, Det Maritime Ungdoms-

hus og Amager Strand Sejlklub. I dag er Det Maritime Ungdomshus og 

Amager Strand Sejlklub organiseret i Fritidscenter Amager Strand.  

Alle disse organisationers målgruppe er børn og unge. Lokaludvalget 

ønsker, at der skabes den størst mulige synergieffekt af disse institutio-

ners arbejde og at man i dette samarbejde i størst mulig udstrækning 

også inkorporerer Den Blå Foreningsby. Der er et stort ønske om flere 

og bedre faciliteter i Den Blå Foreningsby. 
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Endvidere er vi i lokaludvalget forundret over, hvor svært det har været 

for friluftsklubber som Amager Beachvolley at få nogle rimelige vilkår at 

drive foreningsaktiviteter i. Vi stiller os uforstående for, at det ikke er 

muligt at blive en del af kommunens ”booking” system. 

 

Lokaludvalget lægger vægt på at fastholde den mangfoldighed der er i 

aktiviteterne langs stranden, men vi er åbne over for nye tiltag af mari-

tim karakter.  

Vi er til gengæld ikke så glade for tankerne om at bruge vandet til 

events, hvor det er musikken der er i centrum. Vi ønsker at fastholde 

områdets karakter af natur og arena for maritime aktiviteter i videst mu-

ligt omfang.  

 

Det rekreative område på Prøvestenen er nu åbnet, og bliver pt. brugt til 

naturvandring, fiskeri og meget andet. Der er dannet en forening (Prø-

vestenens Natur- og Fritidsforening), der samarbejder med By & Havn 

om udvikling og drift af området. Vi ønsker at områdets karakter af natur 

opretholdes, men er åben over for aktiviteter, der kan give yderligere til-

bud til borgerne. F.eks. kan der skabes anløbspladser for både, kajakker 

og SUP. 

 

Amager Øst lokaludvalg arbejder for, at der bliver en trafiksikker forbin-

delse til det rekreative område på (Prøvestien), et projekt som åbner 

forbindelsen til vandet op for borgerne.  

Vi anbefaler, at forvaltningen arbejder for at udvikle det rekreative om-

råde på Prøvestenen i samarbejde med By & Havn og Prøvestenens Na-

tur og Fritidsforening, og at man skaber en trafiksikker forbindelse til 

området. 

 

I 2011 udviklede Amager Øst lokaludvalg projektet Den Blå Sti med det 

formål at etablere en kanal, der kan tilbyde en oplevelsesrig og sikker 

sejltur for roere mellem Amager Strand og de mange kanaler i Køben-

havns Havn og på Christianshavn, uden at skulle ud i det åbne og uro-

lige farvand omkring Refshaleøen.  Med Den Blå sti kan man opleve en 

fantastisk og varieret tur langs vandet, fra Lufthavnen og Den Blå Planet 

til Islands Brygge og Sluseholmen. Langs denne kanal vil der også være 

cykel- og gangsti med mange spændende og forskellige måder at 

møde og nyde nærheden til vandet på, uanset om du bor i området, er 

på søndagstur i robåden eller er på vej til arbejde i kajak.  

 

Med den planlagte lukning af Lynetteløbet i forbindelse med planerne 

om etablering af Lynetteholm bliver det endnu mere vanskeligt at ro ka-

jak fra Amagersiden og ind i havnen. Vi vil anbefale, at forvaltningen ta-

ger planerne om Den Blå Sti med i det videre udviklingsarbejde. 
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Vi har kendskab til, at Søspejderne Fribytterne oplever at deres forhold 

er af en sådan karakter, at de har svært ved at imødekomme det pres, 

der er for at blive medlem af foreningen. Vi opfordrer til at der tages 

kontakt til Søspejderne med henblik på en dialog, der kan føre frem til 

en forbedring af deres forhold.  

 

Lokaludvalget indgår gerne i den fortsatte dialog om områdets videre 

udvikling, bl.a. er vi opmærksomme på, at der generelt mangler om-

klædnings- og opbevaringsmuligheder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Møller 

Formand for Amager Øst Lokaludvalg 


