
AMA’RØSTEN

UDGIVES AF  

  
20. ÅRGANG 
NR. 101 
MARTS 2019

N.A.B.O. CENTER SÆTTER  
FOKUS PÅ NYE FORMER ... 5 VISIONEN FOR 

KETCHERSPORTENS HUS ... 9 NEW INITIATIVE TO STRENGTHEN 
LOCAL DEMOCRACY IN AMAGER 15

NR. 101

15

AMA’RØSTEN

ORIGINAL TEXT BY OLE MELDGAARD. TRANSLATED BY NICOLE 
SCHMITT.

The Local Committee's pri-
mary tasks are to develop 
citizen involvement and lo-
cal democracy. The ration-
ale behind is that a strong 
local democracy warrants 
that citizens are connected 
to the decision-making pro-
cesses in the municipality 
and that the district itself 
contributes to the develop-
ment of the municipality's 
policies. In addition to the 
local committee's tasks in 
public hearings, funding of 
local initiatives, contribu-
tion to district plans and 
advocacy for the district's 
citizens and the district's 
interests, the local commit-
tee has an important task in 

developing local democracy 
so that as many citizens as 
possible are involved.WHAT MOTIVATES ENGAGEMENT IN LOCAL 

POLITICS?The new working group ‘De-
mocracy’ aims to uncover 
the citizens' experience of 
the Local Committee's work 
using a questionnaire in the 
Citizens' Panel. Citizens are 
asked, among other things, 
what motivates them to 
partake in local politics 
and what prevents them 
from engagement. Other 
questions deal with which 
types of participation they 
are most motivated for and 
which themes they are con-
cerned about. Citizens are 
also asked about how they 
assess the importance of 
participation in local affairs.

In addition, the working 
group will investigate how 
others approach how to in-
crease engagement and in-
volvement of citizens with 
special attention towards 
groups who are underrepre-
sented in local democracy. 
The working group ‘Democ-
racy’ is tasked to deliver pro-
posals for new initiatives that 
promote local democracy.THE LARGER PERSPECTIVE – CITIZEN 

INVOLVEMENT IN COPENHAGENThe work of the Democracy 
Group takes place in paral-
lel with an initiative by the 
City of Copenhagen to de-
velop new methods for a 
more diverse Copenhagen 
involvement - Københav-
nerinddragelse. At the end 
of January 200 citizens 

came together at the City 
Hall to discuss proposals 
for stronger cooperation 
and dialogue between citi-
zens and the municipality. 
The resulting proposal will 
be politically treated after 
the summer holidays. As 
stated in the municipality's 
presentation, "Dialogue 
with Copenhageners is a 
core task for the munici-
pality, and we work to en-
sure that it takes place as 
early, clear, engaging and 
diverse as possible". There 
has been great interest in 
the municipality's initiative. 
Over 10,000 citizens have 
submitted proposals to the 
municipality in a Copenha-
gen survey.

NEWS

The Ama’rican theater is back 
- grand re-opening of ZeBU

During the last year, both theater and foyer have been renovated. Now the 

children's and youth theater ZeBU is again bursting with activities. You can 

look forward to the big international chil-dren's theater festival - SpringFestival 

- which runs from 20 - 26 May 2019 at Amager Kulturpunkt

ORIGINAL TEXT BY MARIA AHRENSBERG 
-PR CONSULTANT, ZEBU. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

For the sixth time, Amager 
will be packed with theater 
plays, music and perfor-
mances from all over the 
world, when Children's Cul-
ture House Ama ŕ and ZeBU 
join forces and arrange one 
of the country's largest in-
ternational theater festivals 
for children and families - 
SpringFestival 2019.Denmark is famous for its 

children's theater. In addition 
to unique Danish productions, 
the SpingFestival will also 
present international plays of 
outstanding quality. The pro-
gram offers more than 50 in-
ternational acts spanning per-
formances, music, exhibitions, 
street theater as well as other 

activities for both children and 
adults – spread over six mar-
velous days in May.

INTERNATIONAL THEATER – JUST AROUND THE CORNER
SpringFestival brings the in-
ternational children's theat-

er and cultural life to the 
Amager. Always having a 
child’s perspective in mind, 
the festival seeks to expand 
the creative horizon of chil-
dren and families with chil-
dren. In addition to the many 
performances, there will also 
be the opportunity to par-
take in workshops, network-
ing, seminars, and parades. 
Join and enjoy the festival's 
long-legged 'mascots' - the 
famous Spanish giraffes that 
once again will populate 
Amager’s streets to enter-
tain young people and those 
young at heart.ZeBU grate-
fully acknowledges the great 
support for the SpringFesti-
val from the two local com-
mittees, Amager East and 
Amager West.

ZEBU BACK ON ITS OWN 
STAGE The last year, ZeBU theater 

performed in locations and 
schools all around Copen-
hagen. Finally, ZeBU is now 
back at Amager Bio. The re-
construction was a true up-
grade to both Amager Bio 
and ZeBU, resulting in bet-
ter accessibility and a brand 
new foyer with ample space 
for the audience. The spring 
program offers Theater Ap-
ropos' youth performance 
"Hva’ tror du selv?" that 
challenges perceptions of 
faith and identity. The play is 
shown from 21 to 29 March. 
From 9-14 April 2019, ZeBU 
shows a puppet play based 
on Kim Fupz Aakeson's dra-
ma “Søndag”. Subsequently, 
‘Teater Morgana’ stages with 
the musical and cheerful fair-
ytale 'Otto' from 23-28 April.

There will be stories and 
performances for every 
taste, so take your kids and 
enjoy theater at ZeBU!

      Fra Spring festivalen 2018

Do you fancy greener streets?
When it comes to planting greenery, it can be difficult to figure out what is allowed 

in the public space. Join us on March 21 for a presentation on urban gardening. Learn 

about street planting and exchange seeds and plants. Time to get ready for the 

green season….ORIGINAL TEXT BY MAJA HOLMEGAARD, 
STUDENT ASSISTANT AT 
MILJØPUNKT AMAGER. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

Street planting establishes 
green oases just where you 
live. Urban gardening al-
lows you to take co-owner-
ship of the urban space and 
makes life so much greener. 
Miljøpunkt Amager gives 
examples of urban mini-

gardens. You will get advice 
how to get started, how to 
obtain necessary permissions 
and how to collaborate with 
neighbors. If you can’t join the 
event, you can get more infor-
mation at Miljøpunkt Amager.EXCHANGE PLANTS AND 

CUTTINGSThe same evening, the Li-
brary House opens the 
‘Seed Library’ for yet an-
other season. In the seed li-
brary you can donate seeds 

and take some others home. 
In addition, the Plant Club 
at Amager will tell about 
their work and share excess 
plants. Participants are also 
welcome to bring plants and 
cut-tings to swap or pass on 
to others.The presentation 
will take place on March 
21 at 19: 00-20: 30 in the 
basement of Library House 
(Bibliotekshuset, Rodosvej 
4). The evening is arranged 
by Miljøpunkt Amager, the 
Plant Club at Amager and 

the Library House and is 
supported by Amager East 
and Amager West Local 
Committees.The event is part of “Win-

tergreen”, a series of lec-
tures and workshops held 
by Miljøpunkt Amager dur-
ing winter season. Winter-
green aims at creating a 
network for gardening en-
thusiasts and plant aficio-
nados, teaching gardening 
skills and sharing knowledge 
about urban gardening.

Big swap market -  swap old to new at the Nordic Swap Day 

ORIGINAL TEXT BY HODAN OSMAN, MILJØPUNKT AMAGE. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

Amager joins ‘Nordisk Byt-
tedag’, the Nordic Swap 
Day, which is arranged on 
6 April 2019 all across the 
Nordic region. For the se-
cond year, the School on 
Amagerbro hosts this po-
pular swap market, where 
clothes, kitchen utensils, 
toys and other useful items 
change owners. Bring 
items in mint or good con-
dition that you no longer 
use (Larger items such as 
furniture not accepted). 
Items not finding a happy 
new owner will be donated 
to charity.

FOCUS ON RECYCLING 
AND AVOIDING WASTE 
OF RESOURCESMiljøpunkt Amager and 

the School on Amagerbro 
bring recycling and wa-
ste of resources into the 
spotlight when sixth grade 
students arrange the swap 
market in April. In addition 
to the marketplace, the 
initiative ‘Plastic-bag free 
Amager’ arranges a work-
shop, where you can help 
making tote bags from 
recycled fabric. Participa-
tion is free for everyone. 
Join and bring your family 
and friends along!Swap Market is sup-

ported by Amager Øst Lo-
cal Committee. If you like to get more in-

formation about the event 
at School on Amager or 
if you like to participate, 
please contact Hodan Os-
man (hodan@miljopunkt-
amager.dk).For more information on 

the Nordic Swap Day, see 
https://www.byttemar-
ked.nu/english/ 

Come to the free swap market at the 

School on Amagerbro on 6 April 2019 

(11 am- 2 pm). Clean up your cabinets 

and change your unused treasures to 

new favorites, when students at the 

School on Amagerbro invite to a swap 

market

     Last year’s Swap Market on Amager, leaving only 100 kg that 

did not find a new home.

New initiative to strengthen local democracy in Amager East

The local committee has established 

a working group to develop proposals 

for enhanced cooperation between 

the citizens of Amager East and 

the Local Committee. The working 

group aims to explore how to foster 

engagement, involve more citizens 

in public hearings, and encourage 

suggestions and proposals to the 

Local Committee

PAGE IN ENGLISH

Byudvikling frem for benzin
Virksomheden Oiltanking Copenhagen (OTC) overtog i 2015 det tidligere 
Shell-depot i den sydlige del af Prøvestenen og ønsker nu at tage det i brug. 
Lokaludvalget mener, at planerne spænder ben for byudviklingen i området

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

OTC har ansøgt Køben-
havns Kommune om at 
genoptage Shell's tidligere 
aktiviteter på Prøvestenen 
med oplagring og distribu-
tion af flybrændstof, samt 
kørsel af benzin med last-
biler. I december og januar 
var det muligt at sende sine 
kommentarer til en rapport 
om miljøkonsekvenserne af 
projektet og kommunens 
udkast til en miljøgodken-
delse. Projektet overholder 
de gældende planer for om-
rådet, som udlægger Prø-
vestenen til virksomheder 
med såkaldt særlige belig-
genhedskrav, altså risikobe-
tonet aktivitet. 

FLYT TANKENE NORDPÅ
Amager Øst Lokaludvalg 
mener, at perspektivområ-
derne langs Amager Strand-
vej, Ved Amagerbanen og 
Kløverparken skal udvikles 
i en bymæssig retning. Det 
kræver, at aktiviteterne på 
Prøvestenen trækkes væk 
fra kysten og på sigt for-
mentlig flyttes helt væk.

Derfor anbefaler lokal-
udvalget, at Københavns 
Kommune ikke giver tilla-
delse til projektet. I stedet 
foreslår lokaludvalget, at de 
pågældende tanke flyttes til 
en placering på den nord-
lige del af Prøvestenen, som 
nævnes i miljørapporten. En 
placering, som ikke står i ve-
jen for byudvikling.

Hvis projektet bliver til 
noget, vil 35 lastbiler med 
farligt gods dagligt køre til 
og fra Prøvestenen. Last-
bilerne skal benytte de af 
politiet angivne ruter enten 

via Uplandsgade eller Ama-
ger Strandvej, hvor der i dag 
kører 1000 lastbiler dagligt. 
Etablering af olietanke taler 
i øvrigt imod kommunens 
eget mål om at være CO2-
neutral i 2025. 

Eksplosionsfaren fra nye 
olietanke kan desuden for-
hindre udviklingen af de 
rekreative tilbud på Nord-
østamager. Sundby Bold-
klub, TAP1, Amager Strand 

Sejlinstitution, kolonihaver, 
Gocartbanen og motorbåds-
klubben ligger alle indenfor 
en meget kort radius fra tan-
kene. 

MIDLERTIDIG 
TILLADELSE KAN VÆRE 
ET ALTERNATIV
Hvis kommunen alligevel gi-
ver tilladelse, ønsker lokal-
udvalget at tilladelsen gives 
midlertidigt for en kortere 

årrække, fx 4 år. Lokaludval-
get peger i den forbindelse 
på, at nye planer for området 
går i retning mod at de om-
kringliggende områder skal 
udvikles til boligformål.

Lokaludvalgets hørings-
svar vil indgå i kommunens 
endelige beslutning om pro-
jektets realisering og med-
delelse af miljøgodkendelse 
til, at OTC kan gennemføre 
projektet.

      Fotos er fra miljørapporten/Rambøll 
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AF: NIELS FRISCH 
KJØLHOLT, 
UDVALGSSEKRETÆR

Ved Prags Boulevard har der 
siden 2011 været en byhave, 
først som en del af det davæ-
rende PB43, og siden 2016 
på kommunal jord på selve 
boulevarden. Byhaven drives 
af en forening som står for at 
dyrke, pleje og vedligeholde 
den lille have som består af 

en række højbede, der i som-
merhalvåret gør at Prags 
Boulevard fremstår lidt mere 
blomstrende og farverig end 
den ellers havde gjort. 

Prags Byhaver er et af 39 
frivillige grønne projekter som 
har indgået samarbejdsaftaler 
med kommunen om at låne 
et grønt område til projektet. 
I Amager Øst har projekterne 
Hundegården ved Sundby 
Kirkegård og Lergravens Vild 

med Vilje haft lignende aftaler 
og flere var på vej. 

I december fik projekterne 
imidlertid at vide, at samar-
bejdet med kommunen ville 
ophøre. En besked, der i ud-
gangspunkt vil betyde, at de 
frivillige projekter må lukke 
ned. Årsagen til opsigelser-
ne var at forvaltningen, på 
grund af besparelser, måtte 
nedlægge stillingen som 
”Frivilligkoordinator”. Frivil-
ligkoordinatoren har bl.a. 
udarbejdet og vedligeholde 
samarbejdsaftalerne med de 
frivillige projekter. 

PROJEKTERNE BØR 
FORTSÆTTE 
Forvaltningens besked 
skabte naturligt røre blandt 
de frivillige og flere prote-
sterede over beslutningen. 
I lighed med de frivillige er 
Amager Øst Lokaludvalg 
uforstående overfor, at de 
eksisterende projekter må 
lukke. Det er lokaludvalgets 
opfattelse, at projekterne i 
stor grad er selvkørende og 
bør kunne fortsætte uanset 

besparelser i forvaltningen. 
Lokaludvalget har skrift-

ligt tilkendegivet denne 
holdning overfor forvaltnin-

gen og politikkerne i Teknik- 
og Miljøudvalget og tilbudt 
at bistå de frivillige projek-
ter. Der er således indledt 

en dialog og lokaludvalget 
håber, at bydelens projek-
ter også fremover kan fort-
sætte. 
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Sæt dit 

Amager Øst
Tilmeld dig Amager Øst
Lokaludvalgs digitale 
borgerpanel på aoelu.dk

— tilmeld dig 
Amager Øst 
Borgerpanel

AOELU.DK Bliv en del af  
det digitale 
borgerpanel
Som borger i Amager Øst 
kender du din bydel, og 
ved hvad der rører sig i 
lokalområdet. Det digitale 
borgerpanel giver alle borgere 
i Amager Øst over 15 år 
mulighed for at komme med 
input til centrale spørgsmål, 
der vedrører udviklingen af 
bydelen

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT 

Borgerpanelet modtager lø-
bende undersøgelserne via 
e-mail. Alle besvarelser be-
handles naturligvis helt for-
troligt, og personfølsomme 
oplysninger vil aldrig blive 
videregivet til andre – heller 
ikke internt i kommunen. Du 
kan til enhver tid framelde 
dig borgerpanelet, hvis du 
ikke længere ønsker at være 
medlem.

Hvordan tilmelder man sig?
Du tilmelder dig via vores 

hjemmeside aoelu.dk/bor-
gerpanel. Når du klikker på 
tilmeldingslinket, åbner en 
side op med et felt, hvor du 
skal skrive din email. Når du 
har gjort det, får du en mail 
med et tilmeldingsskema, 
hvor du skal udfylde forskel-
lige baggrundsoplysninger.

Hvor mange undersøgel-
ser får jeg?

Når du er medlem af bor-
gerpanelet, får du 3-5 gange 
om året en invitation til at 

deltage i en spørgeskema-
undersøgelse. Undersøgel-
serne udarbejdes i relation 
til aktuelle emner i bydelen, 
alt efter hvad der er på den 
lokale politiske dagsorden. 
Vi bruger dine forslag, hold-
ninger og input i vores ar-
bejde i lokaludvalget, og de-
ler panelets holdninger med 
politikerne på Københavns 
Rådhus. 

Har du spørgsmål til bor-
gerpanelet? Skriv gerne 
til os på info@aoelu.dk

Frivillige projekter på grønne områder bør fortsætte
En beslutning om 
besparelser i Teknik- og 
Miljøforvaltningen har givet 
anledning til, at en række 
frivillige projekter med base 
på kommunalt ejede grønne 
arealer har fået besked 
om at samarbejdet med 
kommunen ophøre. Amager 
Øst Lokaludvalg er uenige. 

      Skal Prags byhaver lukkes ned? 
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 ❚ Juleaften i sognegården, 
13.400 kr. 
Traditionel juleaften i 
Nathanaels sognegård.

 ❚ Juleaften på Kofoeds 
Skole, 5.446 kr. 
Juleaftensfejring for be-
boere fra lokalområdet og 
skolens elever.

 ❚ Bydelsmødrenes julear-
rangement, 10.000 kr. 
Arrangement for især 
børnefamilier og enlige 
med få midler med juleklip, 
julebagning og julemiddag 

 ❚ Springfestival 2019, 
75.000 kr. 
Teaterfestival for børn. 
Støtte er rettet specifikt 
til teaterpædagogiske 
workshops for skoler og 
daginstitutioner.

 ❚ Barselsformiddage i 
Kvarterhuset, 5.000 kr. 
Foredrag og legestue for 
forældre på barsel i foråret 
2019.

 ❚ Sundby Lydvandring, 
5.000 kr. 
En lydvandring fra Sundby 
Kirkegård til Sundby Idræt-

spark i form af en fiktiv 
detektivfortælling fortalt 
som podcast.

 ❚ Amager Revyen 2019, 
25.000 kr. 
En helt ny revy i Danmark, 
som vil sætte Amager på 
landkortet

 ❚ Forestillingen En nat i 
Roskilde, 5.000 kr.  
Opsætning af teaterfores-
tillingen “En nat i Roskilde” 
på Teaterkassen i Have-
foreningen Vennelyst

 ❚ Stemmer fra Amager, 
25.000 kr. 
Podcastserie om steder, 
historier og det særlige 
ved Amager.

 ❚ Amager Børnemusikfes-
tival 

 ❚ Lysinstallation på Musik-
torvet som en del af Co-
penhagen Light Festival, 
30.000 kr.

 ❚ Byg en fantastisk 
fortælling, 5.500 kr. 
Kunstnerisk workshop for 
børn ved ‘Vi elsker bøger’ 
festivalen i Kvarterhuset 

 ❚ Åbning af Naturlegeplad-
sen på Amager Strand, 
8.000 kr. 
Fejring af den ny legeplads 
med lege og aktiviteter 
for børn og dialog med 
Amager Strand Parkbru-
gerråd

 ❚ Tirsdagsbarok 2019, 
10.000 kr. 
Barokmusik for alle, spillet 
af unge og engagerede 
lokale musikere.

 ❚ Morgenmadskoncerten 
2019, 20.000 kr. 
Koncerter, hvor publikum 
kan lytte til klassisk musik 
mens de spiser morgen-
mad.

 ❚ 60Seconds Kortfilmfesti-
val 2019, 25.000 kr. 
Kortfilmfestival med 
temaet HUMAN versus 
Nature, hvor filmene varer 
1 minut og er uden lyd. 
Vises ved Amagerbro og 
Lergravsparken St. og 
Musiktorvet. 
 
 

 ❚ Copenhagen International 
Dance Festival – Location 
Amager, 35.000 kr. 
Danseforestillinger for især 
børn og unge i Amager Bio 
og på Musiktorvet

 ❚ Korworkshop og koncert 
for skolebørn på Amager, 
5.000 kr. 
Børn fra tre skoler går sam-
men om et fælles korprojekt 
og efterfølgende koncert

 ❚ CPH:DOX – Klima, bære-
dygtighed og dokumen-
tarfilm på Amager Øst, 
20.000 kr. 
Dokumentarfilmfestival 
som foregår 20.-31. marts 
2019

 ❚ Studio Cité af Benjamin 
Vandewalle, 50.000 kr. 
Forunderlige og opfind-
somme installationer og 
performances på Amager-
bro Torv, der aktiverer 
vores legelyst og manip-
ulerer vores syn på byen.

Se datoer for kommende ar-
rangementer i kalenderen på 
sidste side af avisen.

SIDEN SIDSTE NR. AF AMA’RØSTEN HAR AMAGER ØST LOKALUDVALG GIVET STØTTE TIL: 

MØDEKALENDER OG 
  ANSØGNINGSFRISTER 
Lokaludvalgsmøde torsdag den 21. marts 
- frist for ansøgning om puljemidler: 21. februar

Lokaludvalgsmøde torsdag den 25. april 
- frist for ansøgning om puljemidler: 25. marts

Lokaludvalgsmøde torsdag den 23. maj
- frist for ansøgning om puljemidler: 23. april

Lokaludvalgsmøde torsdag den 20. juni
- frist for ansøgning om puljemidler: 20. maj

Lokaludvalgsmøde torsdag den 20. juni
- frist for ansøgning om puljemidler: 20. maj

Møderne holdes kl. 18.30-22. 
Se mødested på aoelu.dk.

Den første halve time kan du stille spørgsmål eller komme i 
dialog med lokaludvalget. Herefter holdes lokaludvalgs-
mødet, som alle interesserede er velkomne til at overvære. 

Dagsordener og referater kan findes på 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater 

Bydelspuljen støtter  
dine gode idéer
Amager Øst Lokaludvalg 
har en pulje til at støtte 
aktiviteter, der skaber 
netværk og dialog 
mellem borgere i bydelen. 
Aktiviteterne skal være 
offentligt tilgængelige 
og komme borgerne i 
Amager Øst til gode. Og 
lokaludvalget ser meget 
gerne, at der samarbejdes 
på tværs mellem foreninger, 
organisationer eller 
institutioner

AF FRIDA JANS

Du søger ved at udfylde et 
ansøgningsskema, lave en 
kort projektbeskrivelse samt 
et budget for de udgifter og 
indtægter, du forventer at 
have. Ansøgninger behand-

les en gang om måneden, 
undtaget i juli. Læs mere om 
hvordan du søger på www.
aølu.dk/bydelspuljen. Har 
du brug for hjælp eller spar-
ring er du velkommen til at 
kontakte lokaludvalgets se-
kretariat.

Frivillige projekter på grønne områder bør fortsætte

Lokaldemokratiet skal 
styrkes i Amager Øst

AF OLE MELDGAARD

Lokaludvalgets primære 
opgaver er at udvikle bor-
gerinddragelse og lokal-
demokrati, så borgerne 
kommer tæt på beslut-
ningsprocesserne i kom-
munen, og at bydelen 
selv bidrager til udvikling 
af kommunens politikker. 
Udover lokaludvalgets 
opgaver med høringssvar, 
puljemidler, bydelsplaner 
og fortalervirksomhed for 
bydelens borgere og by-
delens interesser har lokal-
udvalget en væsentlig op-
gave i at udvikle det lokale 
demokrati, så flest mulige 
borgere inddrages.  

HVAD MOTIVERER 
TIL LOKALPOLITISKE 
DELTAGELSE?
Demokratigruppen skal 
afdække borgernes op-
levelse af lokaludvalgets 
arbejde gennem et spør-
geskema i Borgerpanelet. 
Borgerne spørges bl.a., 
hvad der motiverer dem til 
lokalpolitisk deltagelse og 
hvad der afholder dem fra 
deltagelse. Borgerne spør-
ges, hvilke former for del-
tagelse, de er mest moti-
veret for og hvilke temaer, 
de er optaget af. Borgerne 
spørges ligeledes om de-
res vurdering af betydnin-
gen af deltagelse i lokale 
anliggender.

Demokratigruppen skal 
også se på hvordan andre 
har grebet det an med at 
få flere borgere inddraget 
og identificere grupper, 
som er svagt repræsen-
teret i lokaldemokratiet. 
Gruppen skal komme med 
forslag til nye initiativer, 
som fremmer lokaldemo-
kratiet. 

KØBENHAVNER-
INDDRAGELSE
Demokratigruppens ar-
bejde finder sted samtidig 
med at Københavns Kom-
mune har taget initiativ til 
udvikling af nye metoder 
til en mere mangfoldig 
københavnerinddragelse. 
200 borgere var i slutnin-
gen af januar samlet på 
Rådhuset for at diskutere 
forslag til et stærkere sam-
arbejde og dialog mellem 
borgere og kommunen. 
Et forslag herom vil blive 
politisk behandlet efter 
sommerferien. ”Dialog 
med københavnerne er en 
kerneopgave for kommu-
nen, og vi arbejder for, at 
den skal foregå så tidligt, 
tydeligt, engagerende og 
mangfoldigt som muligt”, 
hedder det i kommunens 
oplæg. Der har været stor 
interesse for kommunens 
initiativ. Over 10.000 har 
sendt forslag til kommu-
nen i en Københavner-
survey.

Lokaludvalget har nedsat en intern 
arbejdsgruppe, som skal udvikle 
forslag til et styrket samarbejde 
mellem borgerne i Amager Øst og 
Lokaludvalget. Arbejdsgruppen skal 
bl.a. se på, hvordan flere borgere 
kan inddrages i høringsprocesser og 
motiveres til selv at tage initiativer 
og stille forslag til Lokaludvalget 
  
    

ønsker alle sine læsere en 
god påske og et dejligt 
solskinsmættet forår.

Majfest 2019 - Sponsorer et gavekort 
på 250 kr. til din forretning
AF: METTE T. HEERULFF 
CHRISTIANSEN - ADM. 
DIREKTØR, BRODERS

Vi ønsker at skabe en aktivi-
tet, der kan samle Amager-
brogade om en fælles histo-
rie, samtidig med at vi som 
forretninger kan gøre os 
mere synlige i gadebilledet.

Vi har fået Amager Bladet 
med på at lægge Facebook 
til en fælles fotokonkur-
rence til majfesten. Det går 
ud på at deltagerne tager 
billeder af deres bedste op-
levelse til Majfesten og læg-

ger det på Amager bladets 
Facebook side i en tråd som 
Amager Bladet opretter. 

Alle der lægger billeder 
op deltager i konkurrencen 
om et gavekort på 250 kr. til 
en af de butikker som spon-
sorerer konkurrencen. Antal 
gavekort man kan vinde, 
afhænger af hvor mange 
butikker der ønsker at være 
med. Vinderne får direkte 
besked via Facebook og 
gavekortene fordeles tilfæl-
digt blandt vinderne.

Vi håber at rigtig mange 
butikker vil være med, så 

det er attraktivt at deltage 
i konkurrencen. Hvis du vil 
sponsorere et gavekort på 
250kr. vil din butik blive 
nævnt i forbindelse med ak-
tiviteten på Amagerbladets 
Facebook side og i avisen. 
Jo flere der er med, des 
flere kunder kan vi nok få til 
at deltage i konkurrencen 
og sprede de mange dejlige 
oplevelser vi skaber til Maj-
festen.

Vil du være med og bidra-
ge med et gavekort på 250 
kr. så skriv butikkens navn 
samt e-mail på kontakt per-

son til Mette@broders.dk 
senest den 15. marts 2019.

Mette sørger for at samle 
alle butik navne som delta-
ger i Fotokonkurrencen og 
sender dem til Amagerbla-
det.

Såfremt du har spørgs-
mål er du velkommen til at 
skrive til mette@broders.dk 
eller på tlf. 25 55 62 79.
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Anlægsloftet rammer 
også Amager Øst
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede i starten af januar, 
hvilke projekter der skal gennemføres i 2019 og hvilke der sættes i bero. I 
Amager Øst gav det bl.a. grønt lys til etablering af Trafiklegepladsen ved 
Formosavej, mens Områdefornyelse Sundby blev sat i bero

AF: NIELS FRISCH 
KJØLHOLT, 
UDVALGSSEKRETÆR

Det var ikke nogen let op-
gave politikerne i Teknik- og 
Miljøudvalget stod overfor 
i begyndelsen af det nye år. 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gens samlede ønske for an-
lægsprojekter for 2019 var 
knap 1,1 mia. kr., men der var 
kun plads under anlægslof-
tet til projekter for lige over 
0,5 mia. kr., det vil sige rundt 
regnet halvdelen af det øn-
skede beløb. 

DE DÅRLIGE NYHEDER
Den vedtagne model be-
tyder, at en lang række an-
lægsprojekter i hele byen 
foreløbigt må sættes på 
pause. I Amager Øst er det 
især nedprioriteringen af 
Områdefornyelse Sundby 
med et budget på 9,5 mio. 
kr. som konkret påvirker 

bydelen. Sekretariatet er 
lukket ned i hele 2019 og 
alle områdefornyelsens pro-
jekter sat i bero. Planlagt 
belysning i Amager Strand-
park for næsten 2 mio. kr. 
og øget tilgængelighed ved 
Lergravsparkruten er også 
blevet nedprioriteret og vil 
ikke blive etableret i 2019. 

Herudover er en række by-
dækkende projekter, som 
også gælder for Amager 
Øst, blevet nedprioriteret. 

DE GODE NYHEDER
Blandt de anlægsprojekter, 
der prioriteres i 2019, findes 
til gengæld Trafiklegeplad-
sen ved Formosavej. Etable-

ringen af trafiklegepladsen, 
som startede som et lokalt 
og midlertidigt initiativ, for-
ventes således at gå i gang 
i år. Der er afsat ca. 3,4 mio. 
kr. til projektet. Derudover vil 
der i 2019 også blive brugt 
0,5 mio. kr. til en analyse af 
sikre skoleveje for Skolen 
ved Sundet.   

 ❚ Hvert år fastlægger 
regeringen et loft over 
kommunernes forbrug til 
bygge- og renovering-
sprojekter (anlægsloftet). 
Det sker for at undgå 
overophedning af bygge- 
og anlægsbranchen, sær-
ligt når der er højkonjunk-
tur. En kommune må ikke 
bygge nyt eller renovere 
over det fastsatte loft, 
selv hvis der er penge i 
kommunekassen til det.

HVAD ER 
ANLÆGSLOFTET?

Dispensation til 
tagterrasser på Amager 
Strandvej
Nyt byggeri på Amager Strandvej 130 har fået dispensation til at etablere 
private tagterrasser – imod forvaltningens, naboernes og lokaludvalgets 
anbefaling

AF NIELS FRISCH 
KJØLHOLT, 
UDVALGSSEKRETÆR

I forbindelse med et bygge-
ri på 3-5 etager på Amager 
Strandvej 130 har bygherre 
søgt om at få dispensation 
fra den gældende lokal-
plan nr. 425 ’Krimsvej’ til at 
etablere private tagterras-

ser. Politikerne i Teknik- og 
Miljøudvalget besluttede i 
starten af februar at imø-
dekomme ansøgningen. 
Lokalplanen fastsætter at 
etablering af tagterras-
ser kræver dispensation 
og Tillæg 2 til lokalplanen 
foreskriver at flade tage på 
ny bebyggelse på Amager 
Strandvej 130 skal udføres 

som grønne tage og Tek-
nik- og Miljøudvalget har 
desuden tidligere vedtaget 
ikke at give flere dispensa-
tioner fra den pågældende 
lokalplan.  

Indstillingen fra forvalt-
ningen var derfor at give 
afslag på ansøgningen om 
dispensation. I den gennem-
førte naboorientering anbe-

falede Amager Øst Lokal-
udvalg også et afslag bl.a. 
af hensyn til at undgå en 
uhensigtsmæssig dispensa-
tionspraksis og understøtte 
grønne og æstetiske udtryk. 
Med syv stemmer mod fire 
valgte Teknik- og Miljøud-
valget at gå imod forvaltnin-
gens indstilling, naboernes 
høringssvar og lokaludval-
gets anbefaling ved at give 
dispensation til tagterras-
serne. 

 ❚ Kommunen kan efter 
planlovens § 19 meddele 
dispensation fra en loka-
lplans bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i 
strid med principperne 
i planen. Principperne i 
en lokalplan er navnlig 
fastsat i formålsbestem-
melsen og de anven-
delsesbestemmelser, som 
er fastsat ud fra formålet 
med lokalplanen.

 ❚ Inden der kan medde-
les dispensation fra en 
lokalplan, skal kommunen 
gennemfører en naboori-
entering.  

DISPENSATION FRA 
EN LOKALPLAN

Ny forskrift for 
musikarrangementer 
skruer op for reglerne 
og ned for lyden 
Et nyt udkast til reglerne for offentlige 
musikarrangementer giver generelt 
musikken i Amager Øst et løft, 
men det er ikke helt nok. I stedet 
bør støjgrænserne komme an på 
arrangementerne, og man bør hæve 
støjgrænsen, så Musiktorvet kan 
komme til sin ret, mener lokaludvalget

AF EMMA MALOU 
WULF - PRAKTIKANT, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

I januar har et udkast til reg-
lerne for offentlige musikar-
rangementer været i offent-
lig høring. Udkastet er en 
revidering af de eksisteren-
de regler fra 2017, og gæl-
der alle musikarrangementer 
med offentlig adgang. Som 
noget nyt introduceres der 
nu en generel støjgrænse 
på 70 dB alle steder med of-
fentlig adgang.

FLERE PLADSER FÅR 
BEGRÆNSNINGER
Udover en generel støjgræn-
se er der i det nye udspil be-
grænsninger på flere speci-
fikke pladser. Det drejer sig 
om begrænsninger på 60 
lokaliteter, hvor samme var 
tilfældet for 48 pladser i for-
skriften fra 2017. Begræns-
ningerne handler om i hvil-
ket tidsrum, og hvor højt der 
må spilles. Støjen måles ved 
nærmeste beboelse til arran-
gementet. De berørte steder 
i Amager Øst er Musiktorvet, 
Amager Strandpark, Fem- 
og Tiøren samt Kløvermar-
ken.

GODE NYHEDER TIL 
OFFENTLIGE PLADSER I 
AMAGER ØST
Der er umiddelbart lagt op 
til gode nyheder for Amager 
Øst. For eksempel er antal-
let af tilladte arrangementer 
i Amager Strandpark løftet 
fra 8 til 55 arrangementer 
årligt, og antallet af arrange-
menter for Fem- og Tiøren 
er løftet fra 10 til 30. Dog er 
støjgrænsen for Femøren og 
Tiøren strammet fra 70 dB til 
60 dB. Antallet af tilladte ar-
rangementer i Kløvermarken 
og Musiktorvet er uændret. 
For Kløvermarken løftes 
støjgrænsen fra 60 dB til 70 

dB. Musiktorvets støjgrænse 
er hævet fra 60 dB til 80 dB 
- men dette løft er for beske-
dent, mener lokaludvalget.

FOR LAV LYD ER 
HÆMMENDE FOR 
MUSIKTORVET
Selvom støjgrænsen er ble-
vet hævet lidt for Musiktor-
vet, gør begrænsningen på 
80 dB det alligevel meget 
svært at have aktiviteter på 
pladsen, mener lokaludval-
get. Faktisk påpeger lokal-
udvalget i sit høringssvar, at 
Musiktorvet må afvise arran-
gementer, fordi stort set alle 
arrangementer, falder ind 
under begrænsningerne. 

I stedet foreslår lokalud-
valget at man tilpasser støj-
grænsen efter hvilken slags 
arrangement det er, så der 
ikke gælder samme støj-
grænse for børneteater som 
for rockkoncerter. 

LOKALUDVALGETS 
ALTERNATIVE FORSLAG 
I stedet for faste begræns-
ninger på antallet af arran-
gementer og støjniveauer, 
så Lokaludvalget gerne at 
man i en periode undsagde 
sig begrænsningerne, målte 
støjniveauet og i samarbejde 
med naboerne til pladsen 
fandt et passende leje. Alter-
nativt foreslår lokaludvalget 
at man hæver antallet af til-
ladte arrangementer fra 20 
til 40 med en støjgrænse på 
80 dB, og tillader 20 arran-
gementer på 90 dB. Teknik- 
og Miljøforvaltningen skal 
nu forholde sig til lokalud-
valgenes og borgernes hø-
ringssvar på det nye udkast. 
Hvad det ender med, kan 
kun tiden vise. En ny forskrift 
forventes at blive vedtaget 
i Borgerrepræsentationen i 
foråret 2019.

Støj er lyd der opfattes 
generende. Her er nogle 
eksempler på dB-niveauer i 
hverdagen:  

 ❚ Hvisken: 30 dB
 ❚ Normal samtale: 60 dB
 ❚ Motorplæneklipper: 90 

dB 
 ❚ Ved støj på over 85 dB 

anbefales det at bruge 
høreværn.

 ❚
Kilde: Høreforeningen 

HVAD FORSTÅS  
VED STØJ?
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N.A.B.O. Center sætter 
fokus på nye former for 
fællesskab 
Aktivitets og -samværsstedet, N.A.B.O. Center, har søsat et nyt opsøgende 
tilbud, N.A.B.O. Satellitten. Tilbuddet er til mennesker med psykisk sårbarhed, 
som ønsker at komme ud af ensomhed og ind i nye fællesskaber

AF LINE ANDERSEN, 
KOORDINATOR FOR 
N.A.B.O. SATELLITTEN.

Meningsfulde fællesskaber 
er vigtige for alle mennesker. 
Nogen kan dog have svært 
ved, at opbygge et netværk, 
på grund af sin ensomhed. 
Derfor har N.A.B.O. Center 
ansat tre medarbejder til det 
frivillige og anonyme tilbud 
på Amager, N.A.B.O. Satel-
litten. Her vil medarbejderne 
være med til at støtte men-
nesker med psykisk sårbar-
hed, som bor i egen bolig og 
føler sig ensom, ud i ny øn-
skelige fælleskaber. 

FLEKSIBELT TILBUD
Tilbuddets er fleksibelt, så 
det kan tilrettelægges efter 
den enkeltes behov og øn-
sker. Efter aftale, har satel-
littens medarbejdere mulig-
hed for besøg i private hjem, 
mødes på en cafe eller hvor 
det giver mening. Satellit-
ten har også selv aktiviteter 
i små fællesskaber på Akti-
vitetscentret, Peder Lykkes 
vej 65. Alle kan komme med 
ideer til aktiviteter, og de vil 
ændre sig efter ønsker og 
behov. Mandag aften er  fast 
madaften efter aftale, hvor 
madlavning og hygge i små 
grupper er fokus. 

AFHÆNGIGE AF 
NÆRMILJØET
For at N.A.B.O. Satellitten 
kan få kontakt til målgrup-
pen, er et tæt samarbejde 
med nærmiljøet på Amager 
centralt. Derfor har Satel-
litten indgået samarbejds-
aftaler med kommunale 
og regionale aktører, her 
Støttekontaktpersonerne, 
Hjemmevejlederne, Bolig 
og –Bekræftelsesafdelingen, 
Distriktspsykiatrien, og Psy-
kiatrisk Center Amager 2A. 
”Samarbejdspartnere har al-
lerede nu udtalt, at de ser et 
stort behov for Satellitten. At 

det er et godt supplement til 
deres tilbud. Vi skal nu finde 
ud af det bedst mulige sam-
arbejde, så det gavner flest”. 
Udtaler Bente Clausen, Le-
der af N.A.B.O. Center. Hå-
bet er, et tæt samarbejde 
med flere samarbejdspart-
nere. Vi er ved at opbygge 
kendskab til sociale tilbud på 
Amager, så vi bedre vil kun-
ne brobygge og støtte til til-
bud, der svarer til ønskerne.

”Vores håb er at kunne 
hjælpe mennesker, som sid-
der hjemme i deres lejlighe-
der og føler sig ensomme. 
Gennem personlig relation og 
små fællesskaber, håber vi, at 
kunne støtte mennesker i at 
blive mere modige, så de tør 
tage (med) ud og lære andre 
at kende. Vore støtte vil være 
fuldstændig på personernes 
egne præmisser og ud fra 
deres egne ønsker. De kan 
få hjælp til at komme i vores 
aktiviteter på PLC eller vi kan 
følges med dem til interes-
ser, de har i andre regi - skak, 
gymnastik eller andre grup-
per”. Fortæller Ida Misfelt, 
pædagogisk medarbejder 
N.A.B.O. Satellitten.

IKKE ALENE MED SIN 
ENSOMHED
De flest stifter bekendtskab 
med følelsen af ensomhed 

igennem et liv. Ensomhed 
er en subjektiv, ubehagelig 
følelse, der opstår, når man 
ikke har så mange og så 
nære venner, som man har 
brug for. Vi ved det kan være 
svært selv at opsøge nye 
fællesskaber, når man netop 
har følelsen af ensom eller 
er socialt isoleret. Det at få 
brudt med ensomheden kan 
følelse overvældende, men 
er bestemt muligt. 

”Det kræver mod at over-
vinde sig selv og at række 
hånden ud til andre, man kan 
derfor have brug for en støt-
te til at komme ind i nye fæl-
lesskaber”. Fortæller Bente 
Clausen, Leder af N.A.B.O. 
Center.

Her vil Satellittens med-
arbejder fokuserer på den 
enkeltes behov og ønsker. 
Det vigtigste er motivatio-
nen for at komme ud i fæl-
lesskaber.

VAKT DIN INTERESSE?
Hvis du ønsker vores kontakt 
eller kender én, der vil have 
gavn af tilbuddet, så er du 
velkommen til at kontakte 
os. Mulige samarbejdspart-
nere eller andre interesse-
ret er selvfølgelig også vel-
komne til at kontakte os. Giv 
os endelig et kald, så vi kan 
mødes.

 ❚ Mail: satellit@nabocenter.
dk 
Telefonnummer: Line 21 
150 541 - Inge: 51 975 900 
- Ida: 51 700 790 
Vi kan kontaktes alle 
hverdage Satellittens 
faste aktiviteter 

 ❚ Mandage kl. 16 til 20 - 
Madaften   
Torsdage kl. 10 til 12 – Ak-
tivitet, hygge og kaffe 

 ❚ Sted:  Peder Lykkes Vej 
65, 2300 København S

 ❚ Læs mere her:: www.
nabocenter.dk

KONTAKT:

Lokaludvalget 
samarbejder med 
forvaltningen om 
gode cykelløsninger

AF KARL VOGT-
NIELSEN, SUPPLEANT I 
LOKALUDVALGAMAGER 
ØST FOR ENHEDSLISTEN. 

En kortlægning af borger-
nes ønsker til max. hastig-
hed på alle veje i bydelen 
og især skoleveje, kan bli-
ve et af resultaterne af et 
styrket samarbejde mel-
lem lokaludvalget og kom-
munens forvaltning som 
led i et mere formaliseret 
samarbejde om cyklisters 
forhold og prioritering af 
indsatser.Tilsvarende har 
vi foreslået en kortlæg-
ning af borgernes ønsker 
til cykelbaner (opmalede 
cykelstier) rundt omkring 
i bydelen, idet vi kan få 
langt flere sådanne cy-
kelbaner for de samme 
penge, som det koster at 
etablere en enkelt rigtig 
cykelsti, hvilket forvaltnin-
gen overvejer at foreslå i 
Østrigsgade. Hvis der er et 
stort ønske om cykelbaner 
mange steder i bydelen, 
vil det måske være en god 
ide at bruge pengene her-
til i stedet.

Det er kommunens Mil-
jø- og Teknikforvaltning, 
som har taget initiativ til 
at forvaltningen og lo-
kaludvalgene trækker på 
samme hammel i oplæg til 
fx budgetforhandlingerne 
om, hvilke forslag der skal 
bæres frem for politikerne 
om grønne bløde trafiktil-
tag. Et tilbud som lokal-
udvalget naturligvis tager 
godt imod, da det giver 

langt større lokal indfly-
delse på de lokale investe-
ringer og tiltag.

“PRØVESTIEN” KAN 
GIVE ADGANG TIL 
PRØVESTENEN
På et første møde mel-
lem lokaludvalget og for-
valtningen forelagde vi 
en række umiddelbare 
konkrete ønsker rundt i 
bydelen, og herunder ek-
sempelvis et ønske om en 
sammenhængende cykel-
stiforbindelse ad Strand-
lodsvej over Raffinaderi-
vej, da begge veje mangler 
grundlæggende cykelin-
frastruktur. Et andet mere 
visionært forslag er lokal-
udvalgets ønske om en 
cykel/gang-forbindelse 
fra Strandparken gen-
nem Sundby Sejlforening 
og videre langs stranden 
nordpå og gerne til de re-
kreative arealer på Prøve-
stenen, som lokaludvalget 
håber kan blive åbnet for 
adgang – et projekt som 
blev udviklet under navnet 
”Prøvestien” som led i en 
tidligere bydelsplan.

Såfremt der bliver sat 
gang i de ovennævnte 
kortlægninger, vil vi for-
mentlig primært benytte 
os af bydelens elektro-
niske borgerpanel, hvor 
mere end 4.000 lokale 
borgere allerede er til-
meldt. Så interesserer du 
dig for ovennævnte, bør 
du tilmelde dig borgerpa-
nelet via lokaludvalgets 
hjemmeside.

En kortlægning af borgernes ønsker til 
max. hastighed på alle veje i bydelen 
og især skoleveje, kan blive et af 
resultaterne af et styrket samarbejde 
mellem lokaludvalget og kommunens 
forvaltning

Den Lille Kulturnat
Fredag den 15. marts er der godt nyt 
til alle børnefamilier – Foreningen 
Kulturnat i København barsler med 
et nyt projekt; Den Lille Kulturnat, og 
selvfølgelig er Københavns eneste 
børnekulturhus med

I Børnekulturhus Ama’r fej-
rer vi dagen med fortælling 
og teater på tusind måder. 
Der vil være teaterlege, for-
tælling, forestilling, kreative 
værksteder med masker og 
scenografier og mulighed for 
at lytte og se værker lavet af 
nogle af alle de børn der til 
daglig besøger det skønne 
skæve hus enten i deres fritid 
eller som deltagere på forløb 
med deres skoler.

Billetten til Den Lille Kul-
turnat er et armbånd, der 
kan købes hos 7-Eleven eller 
hos nogle af de medvirkende 

museer og andre arrangører, 
og med armbåndet er der fri 
adgang til arrangementerne 
i Den Lille Kulturnats pro-
gram. Armbåndet koster 85 
kr., hvis man er fyldt 12 år og 
man kan gratis medbringe 
fire børn under 12 år. 

Se det fulde program for 
Børnekulturhusets lille kul-
turnat på www.bornekul-
turhusamar.kk.dk eller på 
Børnekulturhus Ama’rs face-
book-side.

Det foregår Fredag den 15. 
marts kl 16 – 21 i Børnekultur-
hus Ama’r, Øresundsvej 8b

AF: ANNE BØGH, BØRNEKULTURKONSULENT - BØRNE-
KULTURHUS AMÁ R

      Sådan ser det ud når Børnehavebørn skaber masker inspireret 
af Picasso, sammen med Børnekulturhus Ama’rs dygtige 
billedkunstunderviser Maria Lau Krogh.
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Ny centerleder og ny 
studentermedhjælper hos 
Miljøpunkt Amager
AF OLE PEDERSEN

Den 1. januar 2019 startede 
Dorte Grastrup-Hansen som 
ny centerleder for Miljøpunkt 
Amager. Siden 2008 har hun 
arbejdet med bæredygtig-
hed og det lokale miljøarbej-
de i Københavns Kommune. 
Hun var blandt andet med til 
at etablere Miljøpunkt Van-
løse i 2008, hvor hun var an-
sat som projektleder til 2011. 
I perioden fra 2011-2017 var 
hun miljømedarbejder i Van-
løse og Valby Lokaludvalgs-
sekretariater. Senest har hun 
været ansat i Grønne Erhverv 
i Københavns Kommune med 
særligt fokus på at hjælpe 
virksomheder til en grøn om-
stilling. Dorte er uddannet 
biolog fra 1998 og har en Ma-
ster i Bæredygtig Omstilling 
fra Aalborg Universitet. 

”Jeg brænder for at gøre 
en forskel i forhold til bære-
dygtig omstilling. Hos Miljø-
punkt Amager ser jeg en op-
lagt mulighed for at anvende 
min store viden om bære-
dygtighed i praksis og bruge 
min viden fra min masterud-
dannelse, og formidle den på 
Amager i samspil med andre. 
Jeg vil gerne løfte arbejdet 
med cirkulær økonomi, især 

i samarbejdet med virksom-
hederne i forhold til en grøn 
omstilling. Jeg er optaget af 
hvordan vi kan forlænge le-
vetiden af vores ressourcer 
gennem genbrug, reparatio-
ner og øget affaldssortering 
hos både borgere og virk-
somheder. Derudover vil jeg 
gerne øge synligheden af 
miljøpunktets arbejde”, siger 
Dorte Grastrup-Hansen.

Den 1. februar startede Maja 
Holmegaard som Miljøpunkt 
Amagers nye studentermed-
hjælper på kommunikations-
området. Maja har en bachelor 
i geografi, og studerer nu på 

sin kandidat i Naturressourcer 
og Udvikling på Københavns 
Universitet, hvor hun har 1½ år 
tilbage af uddannelsen. Maja 
er desuden frivillig i Afrika 
Kontakt på et klimaprojekt 
om afrikanske småbønder, og 
er samtidig aktiv i både Den 
Grønne Studenterbevægelse 
og planlægningsgruppen for 
Folkets Klimamarch Køben-
havn. 

OM MILJØPUNKT 
AMAGER
Miljøpunkt Amager er Ama-
gers lokale center for bæ-
redygtighed. Med støtte fra 

Amager Øst Lokaludvalg og 
Amager Vest Lokaludvalg 
og i samarbejde med lokale 
ildsjæle og samarbejdspart-
nere, afholder og faciliterer 
Miljøpunkt Amager en række 
arrangementer, såsom work-
shops, park-dage, foredrag 
samt frivilligprojekter, som 
skal gøre det muligt for lo-
kale borgere at samles om 
diverse emner omhandlende 
bæredygtighed i deres lokal-
område. For eksempel kan 
du lære, hvordan du laver en 
fortovshave (21. marts), tage 
med til borgerinddragelse 
om udviklingen af Sund-
byvesterparken (6. marts), 
bytte tøj og ting til bytte-
marked (6. april), komme til 
Klima- og Demokratifestival 
(7. april), deltage i åbne sy-
dage, hvor der sys stofposer 
i frivilligprojektet ”Plastikpo-
se-frit Amager” (hver tirsdag 
kl. 15-19), tage til workshops 
om elektronik og reparation 
(hver første lørdag i måne-
den) og låne en ladcykel (når 
den er fri). Som lokal bor-
ger kan du også få støtte og 
sparring til at udvikle lokale 
miljøaktiviteter og at søge 
fondsmidler dertil, samt gra-
tis råd og vejledning om mil-
jø og bæredygtighed.

Ny midlertidig daginstitution  
snart klar til åbning på Greisvej
København vokser og der kommer hele tiden nye børn til. For at sikre, at 
alle børn kan blive passet, har Københavns Kommune opført en midlertidig 
daginstitution på Greisvej. Institutionen åbner d. 15. marts. Efter 3 år 
nedlægges institutionen igen

AF OLE PEDERSEN

MIDLERTIDIG 
DAGINSTITUTION 
OPFØRT I PAVILLONER
I de seneste måneder har 
der været heftig aktivitet på 
Greisvej 91. Her er Køben-
havn Kommune i gang med 
at opføre en ny midlertidig 
daginstitution. Efter planen 
skal institutionen, som hed-
der Børnehuset Bodil, åbne 

d. 15. marts 2019, hvor de 
første børn kommer.  

Byggeriet er næsten fær-
digt. Lige nu bliver der ar-
bejdet på højtryk for at få 
byggeriet gjort klar til ind-
flytning. Bl.a. mangler der at 
blive etableret parkerings-
pladser mod Backersvej og 
nogle mindre arbejder inde i 
pavillonerne. 

Som en del af projektet er 
der etableret en stor lege-

plads, hvor børnene kan bol-
tre sig. Personalet glæder sig 
til at tage pavillonerne i brug 
og til at der kommer børn ude 
og inde. Legepladsen vil være 
åben udenfor institutionens 
åbningstid, hvor områdets lo-
kale beboere kan benytte den.  

MERE PLADS TIL 
BØRNENE
Der er plads til 10 børne-
grupper i pavillonerne. De 

er indrettet med plads til 6 
vuggestuegrupper og 4 bør-
nehavegrupper. I alt får insti-
tutionen plads til 160 børn i 
alderen 0-6 år.  Indskrivnin-
gen til in-stitutionen sker 
løbende, derfor vil det ikke 
være alle børn, som starter i 
midten af marts.  Institutio-
nen er en tidlig opstart til en 
permanent institution, som 
kommunen er ved at opføre 
i Lybækgade 20. De fleste 
af de børn, der starter i pa-
villonerne, vil derfor komme 
fra området ved Lybækgade. 
Men det er muligt for alle for-
ældre, at skrive deres børn 
op til en plads på Greisvej.  

PAVILLONER FJERNES 
EFTER 3 ÅR
Da der er tale om en mid-
lertidig institution, har kom-
munen fået tilladelse til, at 
pavillonerne på Greisvej kan 
være opstillet på grunden i 
3 år. Når de 3 år er gået, bli-
ver pavillonerne taget ned 
igen. På det tidspunkt kan 
institutionens børn og med-
arbejdere flytte over i de-
res permanente institution i 
Lybækgade. 

FABRIKKEN 
for Kunst 
og Design 
inviterer til 
Åbent Hus 
Gå på opdagelse i kunstens 
maskinrum, når FABRIKKEN for 
Kunst og Design inviterer borgere på 
Amager til Åbent Hus lørdag den 25. 
maj. Oplev hvordan professionelle 
kunstnere arbejder og kom helt tæt 
på, hvor deres kunst bliver til

ÅBENT HUS 
25. MAJ FRA 14.00

Kom ind i kunstens maskinrum

Artist talks

Kreativ workshop for børn
Kunstudstilling

Åbne atelierer
Folkekøkken

Gratis arrangement!

Læs mere på www.ffkd.dk

Fonden FABRIKKEN 
for Kunst og Design
Sundholmsvej 46  
2300 København S

AF OLE PEDERSEN

I det gamle vaskeri på Sund-
holm ligger FABRIKKEN for 
Kunst og Design, hvor over 
60 kunstnere og designere 
dagligt producerer kunst og 
design i verdensklasse. Til 
daglig er dørene lukkede for 
offentligheden, da det er en 
arbejdsplads, hvor kunsten 
bliver til og gøres klar til at 
blive udstillet og vist frem 
andre steder i byen, landet 
eller verden. Men lørdag den 
25. maj 2019 åbner vi dø-
rene og inviterer borgere på 
Amager indenfor i kunstens 
maskinrum. Arrangementet 
er gratis og byder på mas-
ser af kunstneriske opgaver 
og oplevelser for store og 
små. Tag på atelierbesøg, 
workshops for børn og krea-
tive sjæle og se en eksklusiv 
udstilling som viser, hvordan 
kunst og design bliver til – 
fra ide til endeligt værk. 

DAGENS PROGRAM 
Dagen skydes i gang med 
åbningstale af Københavns 
Kommunes Kultur- og Fri-
tidsborgmester Franciska 
Rosenkilde. 

PÅ dagen inviterer vi også 
til Artist Talks, hvor flere af 
husets kunstnere fortæller 
om, hvordan FABRIKKEN 
danner ramme om kollegialt 
fællesskab og samarbejder 
mellem husets kunstnere og 
designere, og hvordan ny-
uddannede og etablerede 
kunstnere kan lære af hinan-
den. I en anden talk fortæller 
kunstnere om processen for 
udsmykningsopgaver – fra 
ide til endeligt kunstværk i 
det offentlige rum. 

I løbet af dagen åbner vi 

dørene til FABRIKKENs 52 
atelierer. Her kan du møde 
kunstnere og designere og 
se hvor malerier, designob-
jekter, skulpturer, installa-
tioner, fotografier og endda 
dronningens balkjoler bliver 
til. 

FABRIKKENs undervis-
ningsteam sørger for mas-
ser af oplevelser for børn og 
kreative sjæle, hvor du i sam-
arbejde med professionelle 
kunstnere kan komme tæt på 
den kunstneriske praksis og 
afprøve forskellige metoder. 
Aftenen afrundes med pop-
up folkekøkken, hvor Øens 
Spisested serverer mad og 
drikke til gode priser. 

I FABRIKKENs store pro-
duktionshal kan du opleve et 
udsnit af værker og projek-
ter som dagligt produceres 
i huset. Oplev blandt andet 
modeller af Ditte Hammer-
strøms møbler i dukkehus-
størrelse, en skulptur fra 
Tina Maria Nielsens bagkata-
log og Henrik Mennés instal-
lation Tegningssystem TRK1, 
hvor en robot fremstiller 
kuglepenstegninger. 

 ❚ FABRIKKEN for Kunst 
og Design er kunstens 
maskinrum, hvor over 60 
professionelle kunstnere 
og designere dagligt 
arbejder med maleri, foto, 
video, skulptur, installa-
tion, grafik, design etc. 
Hvert år gæster flere 
udenlandske kunstnere 
FABRIKKEN gennem 
vores residency-program-
mer, med formål om at 
skabe netværk mellem 
den danske og udenland-
ske kunstscene. 

 ❚ Dørene åbner kl. 14.00 
og programmet slutter 
kl. 17.30, hvorefter der 
vil være folkekøkken. 
Adresse: FABRIKKEN 
for Kunst og Design, 
Sundholmsvej 46, 2300 
København S 

 ❚ Åbent Hus-udstillingen er 
desuden åben i uge 22, 
hvor der vil være daglige 
omvisninger for borgere 
og skoleklasser (to for-
middage og to eftermidd-
age) Yderligere kontakt: 
Tina Schütz Bonnichsen: 
kommunikation@ffkd.dk 
// +45 3254 9424 

 ❚ Åbent Hus afholdes i sa-
marbejde med Art Week 
Copenhagen. 

FAKTA
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AF RASMUS STEENBERGER 
OG IBEN LINDEMARK, 
FORENINGEN 
TRAFIKLEGEPLADSENS 
VENNER

Vi var i foreningen Trafikle-
gepladsens Venner blandt 
andet bekymrede for at mi-

ste de lovede 0,5 mio. kr. fra 
fonden Realdania, hvis pro-
jektet ikke kunne komme i 
gang som planlagt i 2019. 

Derfor er vi rigtigt glade 
for at politikerne i Køben-
havn lyttede til os og bru-
gerne i sidste ende. Sam-
men med naboer og ildsjæle 

har vi knoklet hårdt de sid-
ste 3 år med at ændre den 
forladte gamle sporvogns-
vendeplads ved Formosavej 
/ Backersvej til et levende 

mødested for lokalområ-
det, hvor børn kan øve sig 
i færdselsregler og motorik 
sammen med deres voksne. 
Det kan vi nu gøre færdigt. 

SIKKER ADFÆRD I 
TRAFIKKEN ER VIGTIGT 
Vi forventer at den nye trafik-
legeplads står klar til sommer 
– hvor vi naturligvis inviterer 
til åbningsfest for alle der har 
lyst. Den nye legeplads vil 
ud over øvelser i motorik og 
færdselsregler bl.a. indeholde 
gruskørsel, stillezone, krat og 
hegn mod vejen, legezone for 
mindre børn samt affaldssor-

tering. Og så er vi i gang med 
at samle børnecykler ind til det 
kommende cykelcontainer-
bibliotek på pladsen, hvor bør-
nehaver, skoleklasser og bør-
nefødselsdage kan låne ekstra 
køretøjer, hvis man er en større 
flok afsted på pladsen. 

Hvis der er nogen som 
gerne vil donere deres brug-
te børnecykler til foreningen, 
så tager vi gerne imod.

Veloplagte ældre 
borgere gav input til ny 
ældrepolitik
Borgermødet i aktivitetscenteret Sløjfen gav klare svar på hvad der står i fokus 
blandt de ældre, når Københavns kommune skal vedtage en ny ældrepolitik. 
Det drejer sig om kommunikation, trafik, gode boliger og bedre pleje for de 
svageste ældre borgere

AF SUSANNE MØLLER, 
TOVHOLDER FOR SOCIAL 
OG SUNDHEDSGRUPPEN 
UNDER LOKALUDVALGET

København skal have revi-
deret sin ældrepolitik. Borg-
mesteren skriver i forordet, 
at ældrepolitikken er ud-
arbejdet med inddragelse 
af borgerne i København, 
medarbejderne i forvaltning 
og relevante organisationer. 
Borgmesteren ønsker, at vi 
sammen giver ældrepolitik-
ken liv og gør København til 
en endnu mere ældrevenlig 
by.På den baggrund havde-
Lokaludvalg Amager øst ind-
budt til borgermøde i Sløjfen 
på Øresundsvej til debat om, 
hvad er godt, hvad er skidt 
og hvad er det vigtigste er 
ved ældrepolitikken. 

Mødet var velbesøgt og 
der var en livlig debat. Blandt  
de positive ting var de mange 
muligheder for at indgå i fæl-
lesskaber, der kan være med 
til at forebygge ensomhed,  
som f.eks. ældreklubber, 
daghøjskoler o. lign.

BUSFORBINDELSER OG 
DIGITALISERINGER- EN 
FARLIG COCKTAIL
Der hvor der blev efterlyst 
forbedringer var bedre bus-
forbindelser på tværs. Der 
er stor nervøsitet over ned-
læggelse af mange ruter i 
forbindelse Metrocityringens 
åbning. Busserne er mange 
ældres livline til at komme ud 

blandt andre. Digitaliseringen 
af bussernes ruteplaner og 
afgangstider blev fremhæ-
ves som en klar forringelse.  
Der blev også efterlyst bedre 
kommunikation til hjemme-
plejen ved udskrivning fra 
hospital af borgere, der fort-
sat har brug for hjælp. Nogle 
ældre er glade for digitalise-
ringen, men nogle har udfor-
dringer og her er det vigtigt, 
at der stadig er hjælp at få, 
og at man stadig kan få et 
brev med posten. 

Der blev også efterlyst æl-
dreboliger, der er til at be-
tale og flere muligheder for 
at ældre kan finde sammen i 
bofællesskaber. 

Desuden blev der også 
nævnt bedre udredning, 

pleje og støtte til pårørende 
med demens, bedre infor-
mation til pensionister om 
muligheder og tilbud.
Det højes prioriterede kan 
sammenfattes i fire punkter:

 ❚ Bedre busbetjening på 
tværs af Amager

 ❚ God pleje af de svageste 
borgere herunder bedre 
koordination ved udskriv-
ning fra hospital

 ❚ Ældreboliger, der er til at 
betale

 ❚ Generelt bedre dialog 
om kommunikation med 
kommunen

I udkastet til ældrepolitik står 
der at: ”Byen skal udvikles og 
indrettes, så alle – uanset al-

der og mobilitet – kan bruge 
byen og dens rekreative om-
råder. Når fysikken eller over-
blikket ikke længere er, hvad 
det har været, er det ofte de 
små ting – den gode skiltning, 
bænken man kan tage et hvil 
på, tilgængelige, offentlige 
toiletter eller et busstoppe-
sted i nærheden – der gør 
forskellen og er bestemmen-
de for den enkeltes frihed til 
at færdes i og nyde Køben-
havn”.

Lokaludvalget vil nu af-
give høringssvar på udka-
stet til ny ældrepolitik og vi 
vil med interesse følge, om 
politikkerne vedtager denne 
ordlyd uden at lytte til de æl-
dres røst om behovet for at 
bevare busruter på tværs.

Trafiklegepladsen  
bliver bygget i 2019
I december blev der pludselig tvivl om 
trafiklegepladsen kunne blive bygget 
til tiden, fordi kommunen ikke havde 
nok plads under anlægsloftet, som 
er aftalt mellem KL og regeringen. 
Men i januar blev det besluttet at 
sætte arbejdet i gang, efter at Teknik 
og Miljøudvalget valgte at prioritere 
projektet frem for nogle af de 
projekter som forvaltningen havde 
fremlagt

SF Amager vælger 
Amagerkaner til  
EP-kandidat

AF OLE PEDERSEN

Ved sin generalforsamling 
har SF Amager valgt Rikke 
Lauritsen som fokuskandi-
dat til europapar-laments-
valget. Rikke er i bosat på 
Amager, på Øresundsvej i 
og har tidligere været ind-
valgt for SF i Frederiksberg 
Byråd med fokus på børne- 
og socialområdet. Efter fem 
år på Frederiksberg, rejste 
den nu fire-mand-store-
familie til Luxembourg og 
derefter Bruxelles.

Den europapolitiske in-
teresse blev for alvor vakt, 
da hun boede i Bruxelles i 
en årrække med sin mand, 

Sammy og to sønner. Som 
Rikke siger, så er hun gift 
med EU-eliten. Sammy var 
ansat i Eu-ropa-Kommissi-
onen, og Rikke arbejdede 
først på Den danske am-
bassade i Luxembourg og 
derefter Den danske EU-
repræsentation i Bruxelles.

Fokusområderne for 
Rikke er klima, fattigdoms-
bekæmpelse og udvidelse 
af demokratiet.

I det daglige arbejder 
Rikke som konsulent, og 
tiden ved siden af går med 
engagement i Amager Øst 
Lokaludvalg, ligesom hun 
også er opstillet til folke-
tingsvalget.

Indsamling af 
bioaffald går over 
forventning
AF OLE MELDGAARD

Bydelen Amager Øst lig-
ger på andenpladsen i 
Københavns Kommune, 
når det gælder indsamling 
og aflevering af bioaffald. 
Fra januar til september 
2018 er der afleveret 39,7 
kg. bioaffald pr. husstand, 
kun overgået af Brønshøj-
Husum med 43,8 kg. 

Indsamlingen af bioaf-
fald går over al forvent-
ning, skriver Københavns 
Kommune i et nyheds-
brev. Fra januar til sep-
tember 2018 er der afle-

veret næsten 10.000 tons 
kartoffelskræller, ægge-
skaller og andet bioaf-
fald til genanvendelse. 
72 pct. af københavnerne 
er på kort tid begyndt at 
sortere bioaffald og har 
taget den lille, grønne 
køkkenkurv til indendørs 
sortering til sig. 90 pct. af 
byens etageejendomme 
og 75 pct. af villaerne og 
rækkehusene har fået af-
faldsbeholdere til bioaf-
fald, og der arbejdes lige 
nu på at også resten af 
byen får adgang til at sor-
tere bioaffald. 



NR. 1018 AMA’RØSTENNYHEDER

Nyt initiativ skal sikre 
offentlig adgang til  
Prøvestenen Syd 
En lille delegation af aktive borgere og lokaludvalgsmedlemmer var i januar til 
møde hos By og Havn  for at afklare muligheden for at tage den sydlige del af 
Prøvestenen i brug til midlertidige, rekreative formål

AF RASMUS 
STEENBERGER, MEDLEM 
AF LOKALUDVALGET

På Prøvestenen Syd ligger 
forstadiet til en ikke færdig-
gjort lystbådehavn - med bas-
siner og kanaler, som på land-
siden er blevet en spændende 
naturoplevelse og på søsiden 
rummer muligheder for vand-
sport. Desværre er adgangen 
blokeret af hegn og kæder, og 
det vil Amager Øst Lokalud-
valg gerne lave om på. 

På mødet med By og Havn i 
januar var virksomheden åben 

for at stille området til rådig-
hed i et antal år, til midlertidi-
ge formål. Man understrege-
de at der alene kan arbejdes 
med aktiviteter, hvor bruger-
ne er beviste om at området 
på sigt skal anvendes til andre 
formål. By og Havn forventer 
ikke at der kommer til at ske 
en mere permanent udvikling 
af området inden for de kom-
mende 5-10 år.

Midlertidig anvendelse kan 
fx være stier til vandring på 
landsiden eller adgang til 
vandet ved etablering af an-
løbsbroer, som giver mulig-

heder for kitesurf, kajak og 
andre former for sejlsports-
aktiviteter. 

Lokaludvalget har også 
hørt ønsker om andre aktivi-
teter på landsiden, herunder 
en modelflyverklub og urba-
ne haver, som umiddelbart 
virkede mere komplekst at få 
i gang, eftersom der ikke er 
lagt vand, strøm eller kloak 
ind på området. 

AKTIVITETER I EN 
BEGRÆNSET PERIODE
Lokaludvalget vil nu sende en 
prioriteret oversigt til By og 

Havn, så de kan foretage en 
formel vurdering og forhåbent-
lig godkendelse af ønskerne. 

Det overvejes hvilke akti-
viteter, der er oplagt midler-
tidige og naturligt afsluttes 
efter en begrænset periode 
- og hvilke aktiviteter der vil 
der ikke nødvendigvis øn-
skes afsluttet, når en midler-
tidig placering på Prøveste-
nen ophører. Til sidstnævnte 
skal lokaludvalget redegøre 
for alternative fremtidige 
placeringer. 

Det vil også blive lavet en 
vurdering af, hvor stor en del 
af aktiviteterne er for lokale 
målgrupper og hvor stor en 
del der vil betjene en bre-
dere målgruppe I hele byen. 

I den forbindelse lagde By 
og Havn meget vægt på, at 
der i udgangspunktet ikke 
kan etableres parkerings-
plads til biler, og at der heller 
ikke er parkeringsmulighed i 
nærheden. 

ET FORPLIGTENDE 
FÆLLESSKAB
I løbet af året ønsker Lokal-
udvalget at afholde åbne 
workshops for at gøre ideer-
ne om midlertidig rekreativ 
anvendelse mere konkrete 
og etablere et forpligtende 
fællesskab, som kan blive 
kontaktorgan i forhold til By 
og Havn, idet Lokaludvalget 
ikke kan påtage sig drifts-
opgaver, men gerne hjælper 
med at starte projektet op. 
Der skal blandt andet afkla-
res ansvarsfordeling i for-
hold til affaldshåndtering fra 
de funktioner der ønsker at 
holde til på området.

Ny bakterie opdaget af elev på 
Gerbrandskolen

Frida fra 4.D på 
Gerbrandskolen 
opdagede en ny 
bakterieart på 
Kastrupfortet. 
Forskere 
undersøger nu, 
hvad den kan 
bruges til

AF: SEAN MAC 
MANUS - LÆRER PÅ 
GERBRANDSKOLEN

Ude på Kastrupfortet le-
ver en mælkesyrebakterie, 

som indtil for nylig var helt 
ukendt for forskerverdenen. 
Lige indtil Frida fra 4.D på 
Gerbrandskolen indfangede 
bakterien og sendte den ind 
til analyse hos biologerne 
på Novozymes. Frida deltog 
sammen med resten af år-
gangen på Gerbrandskolen 
i Masseeksperimentet 2018, 
hvor 25.000 elever i hele 
Danmark undersøgte blade, 
blomster, bær og rødder i lo-
kalområdet for mælkesyre-
bakterier. De mange elever 
fandt i alt ti helt nye bakte-
riearter, og en af dem blev 
altså fundet på Kastrupfor-
tet.

”Den burde have heddet 
noget med Frida!”, er Fridas 
kommentar til det lidt kede-
lige navn, den nye bakterie 

har fået: Lactobacillus sp. 
nov.#7. Hun synes, det har 
været spændende at være 
med i eksperimentet: ”Jeg 
kunne godt lide at vi havde 
lært noget om emnet i for-
vejen, så vi vidste noget om 
bakterier. Det var sjovt at 
være med i noget, som de 
voksne laver, for det er jo 
måske det, vi selv kommer til 
at arbejde med engang”. 

HVAD KAN MAN BRUGE 
DET TIL?
Masseeksperimentet blev 
lavet i samarbejde med bl.a. 
forskere fra Novozymes, og 
de er nu i gang med at lære 
den nye bakterie at kende. 
Mælkesyrebakterier kan ty-
pisk anvendes i fødevarer, til 
kosttilskud eller i ny medi-

cin. ”Jeg håber den vil kunne 
bruges til medicin, fx mod 
noget, man indtil nu ikke har 
kunnet behandle. Min far har 
fx en sygdom, hvor han let 
får andre sygdomme, og det 
ville være rart hvis bakterien 
kunne hjælpe til at helbrede 
det,” siger Frida.

Det tager et stykke tid, før 
man kender den nyopda-
gede bakteries egenskaber. 
I videnskabens verden er 
man naturligvis begejstret 
over at have opdaget hele 
ti nye arter. På Novozymes 
havde man håbet på at finde 
én ny bakterie, hvis man var 
heldig. Det positive resultat 
vil helt sikkert skabe flere 
former for samarbejde mel-
lem skoler og videnskabelig 
forskning i fremtiden. 

Biblioteksplan til 
høring, har du en 
mening?

AF: SUSANNE MØLLER, 
TOVHOLDER FOR 
BIBLIOTEKSGRUPPEN, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Kultur og Fritidsudvalget 
i København sender ny 
biblioteksplan til høring i 
april/maj. Lokaludvalget 
har i den anledning plan-
lagt at spørge borgerne i 
Amager Øst, om de er til-
fredse med bibliotekerne, 
bruger de dem og ønsker 
de noget ændret. Hvordan 
skal vores biblioteker ud-

vikle sig? Er det vigtigt at 
du har et bibliotek tæt på? 

Lokaludvalget vil udsen-
de spørgeskema i uge 11 
via lokaludvalgets borger-
panel. Dertil vil vi lægge 
spørgeskemaer på biblio-
tekerne i uge 12 og møde 
borgerne ved kaffevogne 
d. 23. ved Amagerbro-
centeret og d. 24. i Strand-
parken. På baggrund af de 
forhåbentlig mange svar 
vil vi udarbejde vores hø-
ringssvar.

Vi håber at du vil del-
tage.

Brug bøtten – 
bogstaveligt talt
AF: EMMA MALOU WULF, 
PRAKTIKANT - AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Amager Øst Lokaludvalg 
står bag denne praktiske 
opbevaringsboks til re-
ster fra aftensmaden og 
til frokosten. Bøtterne 
kan findes til kommende 
arrangementer hvor du 
som borger møder dit lo-
kaludvalg i Amager Øst. 
Udover at møde andre i 
dit lokalmiljø kan du nu 
også få en smart bøtte 
med hjem. 

Med bøtten kan du nemt 
opbevare mad, så den ikke 
bliver dårlig eller smidt ud, 
samt minimere brugen af 

engangsplastposer. Sam-
tidig kan du nemt få en 
ekstra bid mad med, hvis 
der er lidt til overs fra bor-
germøder eller andre ar-
rangementer. Uddelingen 
af bøtter er blot ét af lo-
kaludvalgets initiativer for 
at mindske ressourcespild. 
Lokaludvalget støtter 
nemlig aktiviteter der skå-
ner miljøet, blandt andet 
projektet Plastikposefrit 
Amager og miljøarbejdet i 
Miljøpunkt Amager.

I kalenderen her i avisen 
og på Amager Øst Lokal-
udvalgs hjemmeside www.
aoelu.dk kan du se datoer 
for kommende aktiviteter i 
Amager Øst.
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HODAN OSMAN, 
MILJØPUNKT AMAGER

Amager er også med, når hele 

Norden bytter d. 6. april. For 
andet år i træk afholdes det 
populære byttemarked på 
Skolen på Amagerbro, hvor 

godt tøj, køkkengrej, legetøj 
og andre brugbare sager skif-
ter hænder. Medbring ting i 
god stand, som du ikke læn-
gere bruger (dog ikke store 
ting som møbler). De gode 
ting, der ikke finder en ny ejer 
på byttemarkedet, doneres til 
velgørende formål. 

FOKUS PÅ GENBRUG OG 
RESSOURCESPILD
Miljøpunkt Amager og Sko-
len på Amagerbro sætter 
fokus på genbrug og res-
sourcespild og 6. klasse er 

med til at arrangere bytte-
markedet. Dagen byder også 
på redesign- workshop med 
Plasticpose-frit Amager, 
hvor du kan hjælpe med at 
lave stofposer af genbrugs-
stof. Det er gratis for alle at 
deltage. Så kig forbi, og tag 
gerne hele familien med.

Byttemarkedet er støttet 
af Amager Øst Lokaludvalg. 
For mere information eller 
har du lyst til at være frivillig 
og give en hånd på dagen, 
kontakt Hodan Osman på ho-
dan@miljopunkt-amager.dk 

Visionen for 
Ketchersportens Hus på 
Kløvermarken tager form
Lokale foreninger på Amager har formuleret en vision om at skabe et mekka 
for ketchersportsgrene placeret på Kløvermarken. Med placeringen op 
af det eksisterende tennis- og squashanlæg er der ønske om mindst fem 
badmintonbaner og bordtennisfaciliteter i kælderen, således at der skabes en 
synergieffekt blandt de fire største ketchersportsgrene. Realiseres byggeriet 
er der forventning om 600 nye foreningsaktive medlemmer de første tre år

AF DANIEL EBBEKÆR

BAGGRUND 
FOR VISIONEN 
”KETCHERSPORTENS 
HUS – KLØVERMARKEN”
Efter lukningen af Amager 
Badminton Club (ABC) i 
Markmandsgade i 2018, er 
der pt. kun to badminton-
klubber på Amager, nemlig 
Badmintonklubben af 1937 
(BC37) og Islands Brygge 
Badminton.

Antallet af medlemmer pr. 
badmintonhal, er derfor i pe-
rioden 2015-2017 steget med 
70,6%, som skyldes både 
lukningen af ABC samt et ge-
nerelt stigende medlemstal i 
klubberne, som blandt andet 
skyldes en positiv interesse 
for badminton disse år.

Også de to tennisklub-
ber på Amager, Kløvermar-
ken Tennis Klub ( KTK), og 
Sundby Tennis Klub oplever i 
disse år en stor samlet frem-
gang i medlemstallet. Alene 
KTK har oplevet en stigning 
fra ca. 500 medlemmer til-
bage i 2014/15 til ca. 900 
medlemmer i dag.

Der er derfor et stort be-

hov for nye ketchersports-
faciliteter i lokalområdet 
omkring Amager Nord. I 
den forbindelse er en række 
lokale foreninger gået sam-
men i drøftelsen om at pro-
jektere ”Ketchersportens 
Hus - Kløvermarken”.

I første omgang er der 
blevet bevilliget penge til at 
projektere og tegne huset 
ifm. Københavns Kommunes 
budget 2019, og nu afventer 
projektet en yderligere poli-
tisk godkendelse og midler 
til den fortsatte projektering.

VISION OG 
STORDRIFTSFORDELE
Det nye anlæg skal indehol-
de mindst fem badminton-
baner og bordtennisfacilite-
ter i kælderen, hvor ønsket 
er, at en lokal bordtennis-
forening kan etableres og få 
rodfæste.

Planerne om en ny bad-
mintonhal på Kløvermarken 
blev første gang præsen-
teret i 2017 i forbindelse 
med udarbejdelsen af en 
helhedsplan for hele Klø-
vermarken. I projekteringen 

af det nye specialanlæg 
er det dog ønsket, at den 
kommende hal skal ligge 
tæt op ad Kløvermarkens 
Tennis Klub, hvor også City 
Squash holder til. Dermed 
kommer de fire største ket-
chersportsgrene, som er 
badminton, tennis, bordten-
nis og squash, til at ligge 
tæt op ad hinanden, hvilket 
vil være med til at skabe 
en unik synergi, og fordrer 
til samarbejde på tværs af 
foreningerne, samt skabe et 
aktivt og lokalt foreningsliv. 
Der er også en række stor-
driftsfordele, da klubberne 
vil kunne deles om de eksi-
sterende omklædningsfor-
hold og ikke mindst caféen, 
der godt kan håndtere flere 
gæster end der kommer i 
øjeblikket.

”At samle ketchersports-
grenene under et sted, vil 
skabe positive synergieffek-
ter, samt give mulighed for 
alternative medlemskaber” 
- Kristian Boye Nielsen, Bad-
minton København, formand 
for styregruppen for Ket-
chersportens Hus.

Også i Kløvermarkens 
Tennis Klub, er man positiv 
over for projektet, og her 
håber man, at stedet kan 
skabe en styrkelse blandt de 
fire ”gamle” ketchersports-
grene. ”Hos Kløvermarken 
Tennis Klub byder vi projek-
tet velkommen. Vi håber det 
kan skabe en fælles styrkelse 
mellem tennis, badminton, 
bordtennis, squash og pa-
deltennis” , siger Lars Abat, 
formand for Kløvermarkens 
Tennis Klub.

Det er også visionen, at 
man kan samle det hele un-
der ét samlet anlæg for ket-

chersportsgrene, for derved 
at lade medlemmerne slippe 
for at have flere forskellige 
medlemskaber rundt i byen, 
men nøjes med at være sam-
let under samme hovedor-
ganisation. 

Anlægget vil desuden 
give anledning til at kunne 
afholde begivenheder som 
Racketlon, som er en turne-
ringsform, hvor der dystes 
i firkamp med bordtennis, 
badminton, squash og tennis 
som konkurrenceformer.

VIL APPELLERE TIL 
MANGE BORGERE I 
LOKALOMRÅDET
Ved at tilbygge en ny bad-
minton- og bordtennishal i 
tæt tilknytning til tennisklub-
ben, vil man skabe en direkte 
adgang mellem de forskel-
lige anlæg, og revitalisering 
af området vil være attrak-
tivt ift. indbyggere fra både 
Christianshavn, Amagerbro, 
Sundby samt ikke mindst 
de mange nye boligområder 
langs Amager Strand. 

Ketchersportens Hus vil 
løse nogle af de udfordrin-
ger med banemangel, som 
både opleves i tennis og 
badminton på baggrund af 
den stigende interesse, der 
har været for ketchersport 
i de seneste år, og som for-
værres af den samtidige luk-
ning af Amager Badminton 
Club.

Projektet møder stor op-
bakning blandt foreninger-
ne, og det er en vurdering, 
at der ved etableringen vil 
kunne organiseres ketcher-
sportsaktiviteter for mindst 
600 nye medlemmer de før-
ste tre år; hvor især børn og 
unge ville være målgruppen.

      Oversigtskort over 
Kløvermarken og mulige 
placeringer af anlægget. Det 
er placeringen ved A, der 
anbefales af den samlede 
styregruppe. 
Foto: Københavns 
Kommune. Hentet fra 
Kultur- og Fritidsudvalgets 
sagsbehandling.

      Billede af Kløvermarkens 
Tennis Klub.
Foto: DGI Storkøbenhavn

Dyt dyt, ska’ vi byt? Byt til nyt  
på Nordisk Byttedag
Kom til gratis byttemarked på Skolen 
på Amagerbro søndag den 6. april 
kl. 11-14. Ryd op i gemmerne allerede 
nu og byt til nyt, når eleverne på 
Skolen på Amagerbro inviterer til 
byttemarked. Giv hvad du har - tag 
hvad du kan bruge

      Sidste års byttemarked på Skolen på Amagerbro, hvor kun 100kg 
ikke fik ny ejermand.

Gå dig til en 
hjertestarter

AF MARGIT GROME

Startsted: Sundhedshus 
Amager, Hans Bogbinders 
Allé 3, opgang 7, 2300 Kø-
benhavn S. 1. sal (i café-/
køkken-området)

Tidspunkt: Kl. 9:00 til 
15:00.

Lene Skjødt og Anders 
sidder klar til at uddele 
ind-samlingshjerter m.v. 
samt til at modtage dem 
efter indsamlingen. Til ind-
samlerne vil der være en 
juicebrik og lidt godbid-
der, man kan medbringe 
på ruten. Og der er mulig-
hed for kaffe eller te, når 
man kommer retur.

Man bedes på forhånd 
tilmelde sig som indsamler 
via nettet.

DU KAN FÅ EN 
HJERTESTARTER
Denne søndag vender 
Hjerteforeningen idéen 
om en landsindsamling på 
hovedet og giver hver ene-
ste krone tilbage i form af 
hjertestartere. Du kan del-
tage i en gruppe med dine 
naboer, familie, kolleger, 
sportsklub eller hvem der 
ellers er dig nær.

Går du og din gruppe 
mindst 15 indsamlingsru-
ter tilsammen, giver Hjer-
teforeningen jer en hjerte-
starter, som vi monterer 
og tilslutter i et varmeskab 
lige dér, hvor I mener, at 
den gør mest gavn. Samti-
dig kan du og din gruppe 
få et kursus i genopliv-
ning, så I er helt klar til at 
redde liv, der hvor I er.Alt 
sammen uden beregning. 
Fordi vi bruger hver ene-
ste krone i indsamlings-
hjerterne 100 % ubeskåret 
til hjertestartere, skabe og 
opsætning.

HVORFOR GØR VI 
DET?
Fordi Hjerteforeningen er 
sat i Verden for hjertesa-
gen og danskernes hjer-

tesundhed. Og vi véd, at 
hjertestartere redder liv. 
Hvert år rammes ca. 4.000 
danskere af hjertestop 
uden for hospitalet. Det er 
11 mennesker om dagen. 
11 fædre, mødre, søstre, 
brødre, bedsteforældre. 
Mange kan reddes tilbage 
til et godt liv.

HVORDAN KAN DU 
DELTAGE?
Du kan deltage på flere 
måder, hvis du er interes-
seret så klik på følende 
link: https://landsudde-
ling.dk/

Vi håber, rigtig mange 
vil støtte op om at få flere 
hjertestartere sat op i Dan-
mark. 

HJERTEFORENINGENS 
FASTE AKTIVITETER
Gåture på Amager Fælled
Hver søndag kl. 10:00 
til og med 15. de-
cember 2019.
Startsted: DR Byens 
metrostation, og vi 
slutter samme sted. 
Ruten er Hjertestien 
på Amager Fælled.
(Ruten er i alt på mellem 
4 og 5,5 km, varighed 
ca. 1,5 time). Ingen tilmel-
ding – alle er velkomne.

KALENDER OG 
FACEBOOK
Vores aktiviteter ind-
sættes løbende i vores 
kalender, og ligeledes 
omtales de på vores
hjerteforeningen v. 
Margit Grome: margit-
grome@gmail.com
Kalender: http://kbhs.
hjerteforeningen.dk/
Facebook: https://
www.facebook.com/
hjerte2300s/Mail:

Også i 2019 deltager Hjerteforeningen 
KBH. S i hjerteforeningens 
landsuddeling, søndag den 28. 
april. Hvis du deltager kan du få en 
hjertestarter
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Amager Klima- og 
Demokratifestival 
Hvad kan vi hver især gøre for at belaste klima og miljø mindst muligt, 
og hvem bestemmer hvad i den anledning? Amagers første klima- og 
demokratifestival vil sætte fokus på disse spørgsmål igennem aktiviteter for 
alle aldre. Udgangspunktet er lokalt – udfordringen er global

AF: MAJA HOLMEGAARD, 
STUDENTERMEDHJÆLPER 
- MILJØPUNKT AMAGER 

Den 7. april kl. 11.00-17.00 sker 
der noget unikt på Musik-
torvet ved Amager Bio. For 
første gang nogensinde får 
Amager sin egen klima- og 
demokratifestival. Festivalen 
sætter fokus på, hvordan de 
demokratiske institutioner 
på forskellige niveauer – fra 
lokalt til globalt – har betyd-
ning for vores klimapolitik, og 
hvordan vi både hver især og 
igennem vores demokratiske 
fællesskaber kan gøre en for-
skel for klima og miljø.

Klima- og demokratifesti-
valen er et forsøg på at gøre 
det mere gennemskueligt, 
hvilke beslutninger der tages 
på hvilke niveauer, og hvad 
vi som borgere kan gøre for 
at få indsigt i og indflydelse 
på dem. Samtidig skal festi-
valen give konkret inspira-
tion til at gøre en forskel i 
hverdagen derhjemme med 
alt fra at begrænse madspild 
og affald til at handle mere 
bæredygtigt.

EN FORM FOR 
FOLKEMØDE
Rikke Lauritsen er en af de 
lokale ildsjæle, der fra hhv. 
Amager Øst og Vest Lo-
kaludvalg og Miljøpunkt 
Amager har kastet sig ud i 
at arrangere festivalen, der 
både præsenterer lokale og 
globale bæredygtighedsind-
satser samt de demokratiske 
niveauer fra lokaludvalge-
ne til Europa-Parlamentet, 
hvor FNs bæredygtigheds-
mål selvfølgelig også spiller 
ind. Hun fortæller: ”Amager 

klima- og demokratifestival 
afholdes som en form for 
folkemøde, hvor både lo-
kale og globale klimaindsat-
ser hyldes. Vi håber at blive 
klogere på, hvad vi selv kan 
gøre – men også sætte fokus 
på hvem der kan gøre hvad 
politisk. Altså vil vi både 
anvise konkrete handlemu-
ligheder og forhåbentlig 
give en større forståelse for, 
hvordan vores demokrati er 
skruet sammen ”.

WORKSHOPS, 
DEBATTER, 
HAPPENINGS OG MUSIK,
På festivalen vil der bl.a. 
være workshops, debatter, 
happenings, boder, musik, 
events og leg for børn og 
voksne. Mød blandt andre 
Cyklistforbundet, Det Økolo-
giske Råd, NOAH, Nyt Euro-
pa, Plastikpose-frit Amager 
og politikere fra forskellige 
partier og institutioner. Der 
vil være mad og drikke fra 
lokale producenter og butik-
ker. 

”Alle de materielle ting, vi 
hver især omgiver os med i 
vores hverdag, har en histo-
rie. Hvordan er de produce-
ret, og hvad er deres klima- 
og miljøaftryk?”, spørger 
Rikke Lauritsen, og fortsæt-
ter; ”som enkeltperson kan 
det være svært at gennem-
skue, hvor meget, f.eks. det 
tøj vi går i eller det mad vi 
spiser, har forurenet andre 
steder i verden, før det kom-
mer på eller i vores kroppe. 
Derfor er det vigtigt, at vi 
holder vores politikere på 
alle niveauer op på, at deres 
politik har betydning for klo-
dens fremtid.” 

Forskellige niveauer af 
demokratiske institutioner 
og miljø- og klimarelaterede 
områder.
 ❚ Amager Øst og Vest Loka-

ludvalg: 
Det lokale, borgernære 
niveau. Her laves mange 
små og store bære-
dygtighedsprojekter. 

 ❚ Borgerrepræsentationen i 
København 
Det kommunale niveau. 
Københavns øverste 
politiske myndighed, der 
udstikker rammerne for 
udvalgenes opgaver. Dæk-
ker et stort område med 
mange indbyggere. Sagen 
om Amager Fælled er et 
eksempel på, hvordan 
stort engagement, der kan 
skabes her på Amager, 
men også på hvor meget 
det lokale er påvirket af 
resten af hovedstaden og 
tidligere tiders beslutnin-
ger.

 ❚ Dragør og Tårnby Byråd 
To Amager kommuner, 
som har helt andre ud-
fordringer end København. 
Der mærkes besparelser 
på den offentlige transport 
stærkt.

 ❚ Region Hovedstaden: 
Det regionale niveau. Re-
gion Hovedstaden spiller 
en stor rolle for trans-
portområdet og dermed 
den kollektive trafik, som 
Amagers yderområder fx 
mærker begrænsninger af. 

 ❚ Regeringen: 
Det nationale niveau. 
Regering og Folketing 
sætter rammerne for den 
danske klima- og miljøind-
sats. Her bestemmes f.eks. 
transport-, landbrugs-, 
fiskeri- og naturpoli-
tik. Regeringen sætter 
samtidig de overordnede 
økonomiske rammer 
for både kommuner og 

regioner, som ikke selv kan 
bestemme skattesatser og 
er begrænsede af service- 
og anlægslofter. 

 ❚ Den Europæiske Union 
(EU): 
Det europæiske niveau. Et 
unikt samarbejde mellem 
28 (måske snart 27) eu-
ropæiske lande, som laver 
fælles lovgivning på en 
lang række områder. Eu-
ropas indbyggere svarer til 
7 % af jordens befolkning, 
og det forpligtende samar-
bejde er udviklet til ikke 
bare at være mellem sta-
ter, men også med direkte 
valgte repræsentanter for 
hvert land, der lovgiver 
sammen med landenes 
regeringer.  Når vi handler 
sammen påvirker f.eks. 
produktion, transport og 
forbrug også vores klima 
og miljø, og EU-reguler-
ingen er afgørende for de 
mange forskellige græn-
seoverskridende klimapå-
virkninger.

 ❚ Bæredygtighedsmålene 
(FN) 
Det internationale niveau. 
Her findes ikke det samme 
institutionelle demokrati 
som på de andre niveauer, 
men samarbejder mellem 
stater, som giver mu-
ligheder for at forhandle 
sig frem til fælles mål og 
løsninger, der kan mod-
virke splid og i sidste ende 
væbnede konflikter. FN er 
den mest kendte og dér, 
hvor der laves fælles mål 
for alt fra udviklings- til 
klima og miljøpolitik, bedst 
konkretiseret i bære-
dygtighedsmålene.

FAKTA

Ihærdige frivillige arbejder kreativt for et plastikpose-frit Amager
Takket været frivillige er der nu 
syet over 250 poser til projektet, 
Plastikpose-frit Amager. Poserne er 
syet af genbrugsstof, og er blevet 
udleveret til de første 10 butikker og 
biblioteker på Amager til gavn for 
Amarkanerne, der gratis kan få et 
stofnet i stedet for en plastikpose

AF HODAN OSMAN, 
PROJEKTLEDER, 
MILJØPUNKT AMAGER

Siden projektets start for 
knap 3 ½ måneder siden, har 
der været interesse og be-
gejstring for Plastikpose-frit 
Amager. På de åbne sydage 
i Kvarterhuset kommer der 
frivillige, som klipper og syer 
den ene stofpose efter den 
anden. Det er også frivillige, 

der har doneret genbrugs-
stoffet, som poserne laves af. 

”Pt. er der 20 butikker, der 
er med i projektet, og hver 
gang vi får syet en ny portion 
stofposer, kommer vi ud i 
flere af de butikker, samtidig 
med at der leveres flere po-
ser til de butikker, som alle-
rede er med”, siger initiativ-
tageren bag Plasticpose-frit 
Amager, Mona Isabel Ander-
sen, der er glad for den store 

opbakning fra lokalområdet.
Blandt de faste frivillige 

er Lisbeth Knudsen, som 
har været med fra starten: 

”Jeg hørte om projektet i 
forbindelse med filmvisning 
”Bag it” i Kvarterhuset. Jeg 
synes det er et godt projekt 

og jeg kan godt lide at sy 
og gøre en god gerning”. 
Nogle af de frivillige syer 
også poser hjemmefra og 

indleverer dem på de åbne 
sydage i Kvarterhuset, deri-
blandt Anni Bergquist som 
har syet hele 60 poser til 
projektet.  

FLERE FRIVILLIGE
Der arbejdes på højtryk på 
at få stofposerne ud i flere 
butikker, men der er brug 
for frivillige hænder. Derfor 
ønskes hjælp fra skoler og 
fritidsklubber. Kontakt pro-
jektet via mail på: plastik-
posefritamager@gmail.com 
for at høre mere om hvor-
dan din klasse kan blive en 
del af projektet. Man er også 
velkommen til at komme til 
sydage hver tirsdag kl. 15-19 i 
Kvarterhuset. 

Projektet er støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Områdefornyelsen Sundby, 
Amagerbro Kvarterhuset 
og Miljøpunkt Amager.

      Til venstre: Anni Bergquist, der hidtil har bidraget til projektet med 60 poser. Til højre: Lisbeth Knudsen, 
som har været med siden starten i efteråret 2018, og her viser en af de 50 poser, hun har syet. 

Fejring af Amager 
Strands nye 
Naturlegeplads i 
påsken
AF RASMUS 
STEENBERGER 

Mandag, den 22. april 2019, 
kl. 15.00 holder Amager 
Strand Parkbrugerråd den 
officielle åbningsfest af 
den nye Naturlegeplads 
ved kilometerbroen, nær 
Italiensvej. 

Legepladsen åbnede i 
slutningen af 2018, og har 
allerede været meget vel-
besøgt. Nu vil parkbruger-
rådet gerne I dialog med 
brugerne om hvad de op-
lever af gode og dårlige 
ting ved Amager Strand-
park forud for bruger-
rådets forårsmæde med 

kommunens tekniske for-
valtning. 

Hold øje med plakater 
med program i området 
og på facebook - der bli-
ver noget for både børn 
og voksne. 

Arrangementet støttes 
af Amager Øst Lokalud-
valg. 

Parkbrugerrådet er et 
organ af frivillige fra for-
eningslivet, naboer og 
brugere af stranden, som 
kommunen har nedsat til 
at koordinere strandens 
udvikling, samt prioritere 
en mindre årlig pulje af 
penge til nye ting på stran-
dens område. 

AMAGER

ARRANGERET OG STØTTET AF: 

MUSIKTORVET VED 
AMAGER BIO 
7. APRIL 2019

• Kofoeds Skole
• Cyklistforbundet
• NOAH

• Det Økologiske Råd
• Nyt Europa
• DEO

• Bevar jord-    
forbindelsen

• Politikere m.fl.

DU KAN BL.A. MØDE:
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Drømmer du om at få en 
grønnere gade? 
Det kan være svært at gennemskue hvad man må og ikke må i 
det offentlige rum. Kom til gratis oplæg om muligheden for at lave 
fortovshaver d. 21. marts i Bibliotekshuset. Byt også frø og planter og 
bliv klar til den grønne sæson

AF MAJA HOLMEGAARD, 
STUDENTERMEDHJÆLPER, 
MILJØPUNKT AMAGER 

Fortovshaver er et grønt 
indslag lige hvor du bor. At 
lave en fortovshave giver 
medejer-fornemmelse over 
byrummet, og gør det grøn-
nere. Miljøpunkt Amager gi-
ver eksempler på, hvordan 
de kan se ud og fortæller 
om, hvordan man laver dem, 
skaffer tilladelser og kan 
samarbejde om dem. Kan du 
ikke deltage i oplægget, så 
kan du få mere information 
hos Miljøpunkt Amager.

BYT PLANTER OG 
STIKLINGER
Samme aften åbner Biblio-
tekshuset op for Frøbiblio-
teket der er klar til endnu en 
sæson. I Frøbiblioteket kan 
man donere frø og tage nog-
le nye med hjem. Derudover 
vil Planteklubben på Amager 
fortælle om deres arbejde og 
dele overskydende planter 
ud. Deltagerne er velkomne 
til også at medbringe planter 
og stiklinger til at bytte eller 
give videre til andre. 

Oplægget foregår d. 
21. marts kl. 19:00-20:30 i 
kælderen i Bibliotekshuset 
på Rodosvej 4. Aftenen er 
arrangeret af Miljøpunkt 
Amager, Planteklubben på 
Amager og Bibliotekshuset 
og er støttet af Amager Øst 

Lokaludvalg og Amager 
Vest Lokaludvalg.

Oplægget er en del af 
Vintergrøn, der er en ræk-
ke foredrag og workshops, 
som Miljøpunkt Amager og 
samarbejdspartnere afhol-
der over vinteren. Formålet 

er at skabe et netværk for 
grøn entusiasme året rundt, 
lære praktiske egenskaber 
og tale om mulighederne for 
at dyrke byen derhjemme, 
i byhaven eller som fælles 
grønne rum. 

      En fortovshave kan se ud på mange måder. Få inspiration d. 21. marts. Foto: Jakob Jakobsen

Planteklubben på Amager 
AF PERNILLE 
SCHALDEMOSE

Planteklubben beskæftiger 
sig med alt fra vindueskar-
mens, køkkenhavens og 
naturens til staudebedets 
planter. Vi er en forening af 
frivillige, der arrangerer ud-
flugter og foredrag om alt 
fra insektvenlige haver til 
spiselig tang. Vi bytter frø 
og har et frøbibliotek, hvor 
du kan finde nye frø til haven 
eller aflevere frø fra din egen 
høst. 

Alle kan være med, enten 
ved at deltage i arrangemen-
terne, eller ved at bidrage 
med at skabe idéer til grøn-
ne oplevelser på Amager. 
Skriv til Pernille: pescha@
kk.dk  følg os på facebook  
planteklubben på Amager.

Planteklubben har fået 
økonomisk støtte af Ama-
ger Øst og Vest Lokaludvalg 
- det er vi meget glade for, 
da det betyder, at vi sammen 
kan skabe en masse grønne 
oplevelser på Amager.

 ❚ Sammen med Miljøpunkt 
Amager vil vi den 21. marts 
kl. 19.00 i Bibliotekshuset 
fortælle om, hvordan du 
kan lave en miljøvenlig 
fortovshave, plantekasse 
m.m. Denne aften deler 
vi også planter; tag gerne 
planter med, som du har 
lyst til at give videre. 

 ❚ Den 11. maj holder vi Plan-
tebyttemarked ved Bibli-
otekshuset, hvor genbrug-
stanken og bæredygtighed 
er i fokus. Alle medbringer 
en eller flere planter og 
bytter til det, man lige står 
og mangler. Der vil også 
være mulighed for at bytte 
frø, stiklinger m.m.

 ❚ Som noget nyt samarbe-
jder Planteklubben med 
Amar:litt om en litterature-
vent med temaet træer. 
Christian Yde Frostholm 
fortæller om sin bog ”Træ-
museet”- en vidtforgrenet 

essaysamling om at opleve 
natur, træer og litteratur. 
Det foregår den 23. maj 
kl. 18.00 på Café Bingo, 
Amagerbrogade 156.

 ❚ Høst din egen tang. I samar-
bejde med Naturskolen på 
Amager Strand inviterer vi 
igen Anita Ditz fra Dansk 
Tang til at fortælle os om 
tanghøst på Amager Strand. 
Vi høster tang med fokus på 
bæredygtighed, og vi arts-
bestemmer den og får tips 
til, hvordan man tilbereder 
tangen, så den kan indgå 
i madlavning. Alt sammen 
med fokus på biodiversitet, 
der gavner klimaet.

 ❚ I juni måned skal vi på ud-
flugt til Seerupgård og Ny-
vang på Amager. Et lokalt 
økologisk gartneri og et 
gartneri med idéhaver, der 
gerne vil fremvise deres 
planter, produktion og 
ideer.

PROGRAM FOR FORÅRET 2019

Livshistorier kan 
skabe sammenhold

OLE PEDERSEN

Hvad har alle mennesker til 
fælles på trods af forskel-
lige omstændigheder og 
baggrund? En livshistorie. 
Alle har haft en barndom 
i en bestemt tid og miljø. 
Alle har familierelationer 
og arbejdserfaringer, ople-
ver sejre og nederlag, sorg 
og glæde.

”Når man deler sine liv-
serfaringer i en gruppe, læ-
rer man hinanden at kende 
på en særlig måde – man 
får ofte øje på ting, man 
har til fælles og opdager, 
at andre kan have lignende 
erfaringer. Man bliver også 
mere bevidst om den tid 
og kultur, man kommer fra. 
Livshistorier er jo en del af 
kulturhistorien, og er vær-
difulde for både ens fa-
milie og eftertiden,” siger 
Roberta Montanari, som 
er journalist, underviser i 
livshistorier og indehaver 
af skrivekonceptet Bio-
Salon. Hun er tovholder på 
en ny aktivitet for ældre, 
som startede op i februar 
i Urbanplanen. 

BYD DIN NABO PÅ EN 
HISTORIE
Projektet hedder BYD DIN 
NABO PÅ EN HISTORIE og 
har til hensigt at skabe et 
blivende fællesskab med 
fortællinger fra livet som 
omdrejningspunkt. Det 
henvender sig til køben-
havnere over 65 år, der 
savner at være del af et 
fællesskab - og er gratis. 
”Det særlige ved historier 
er, at man kan give dem til 
andre og stadig beholde 
dem. Faktisk gør det kun 
historier bedre, når man 
deler dem,” siger Roberta.  

Aktiviteten kommer til 

at foregå hver onsdag 
klokken 10-12 i Beboerhu-
set Nord, Røde Mellemvej 
7 i Urbanplanen. Den kom-
mer til at løbe hele 2019 
med undtagelse af diverse 
ferier. 

Projektet er støttet af 
Københavns Kommune og 
arrangeret af Partnerska-
bet, den boligsociale ind-
sats i Urbanplanen.

BARNDOM, 
KÆRLIGHED OG KRIG
Roberta vil til hver gang 
forberede et tema. Det kan 
være om barndom, ven-
skaber, anden verdens-
krig, familiebånd, rejser, 
kærlighed eller arbejdsliv. 
Der vil også være lejlighed 
til at skrive små reportager 
om livet på Amager og til 
at holde fremtidsværksted 
med ønsker for fremtiden.

Man behøver ikke være 
’god’ til at skrive, stave el-
ler grammatik – ingen skal 
læse det, man skriver. Og 
man bestemmer natur-
ligvis selv, hvad man vil 
dele med andre. Vi er hin-
andens fortrolige og det 
skal være trygt at fortælle 
om sig selv. Vi vil gerne 
invitere alle nationaliteter 
med, man er velkommen 
til eventuelt at skrive på sit 
eget sprog – og blot for-
tælle om det på dansk.

Synes du det lyder 
spændende, er blevet 
nysgerrig eller kan du se 
dig selv som kommende 
frivillig, så tag kontakt til 
Roberta Montanari på tlf. 
3035 7279 eller skriv til 
roberta@biosalon.dk. Du 
kan også bare møde op 
i Beboerhus Nord, Røde 
Mellemvej 7 på onsdage kl. 
10-12 - og tag gerne en be-
kendt eller nabo med!

Er du fyldt 65 år og har du lyst til at 
være del af et fællesskab omkring 
livshistoriefortælling med mulighed for 
både at skrive og fortælle? Aktiviteten 
er støttet af Københavns Kommune og 
er gratis. Det foregår i Urbanplanen og 
man er velkommen til at tage en nabo 
eller ven med
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Det nye Amagerbrogade  
– ambitioner eller ej?
Første etape af Ny Amagerbrogade er næsten færdig, mange af butikkerne 
trækker igen vejret  - hvis de da ikke er lukket ned – og mange ser sig om 
efter netværk og samarbejde. Handelsstandsforeningen arbejder for en 
central koordinator og de enkelte butiksejere ser en lysere fremtid for sig. Men 
tingene bør gå hurtigere mener flere.

HJÆLP -  Vi vil 
så gerne holde 
fredagsåbent

AF OLE PEDERSEN

Er du frisk på en formid-
dags- eller eftermid-
dagsvagt om fredagen i 
vores dejlige genbrugs-
butik fra henholdsvis kl. 
9.45 -14.00 eller 13.45-
17.45, så kontakt vores 
frivillig leder Lone Lanng 
på genbrugamager@red-
barnet.dk for en snak og 
et uforpligtende besøg i 
vores skønne butik. Vi ser 
frem til at møde dig i Red 
Barnets Genbrugsbutik, 
Holmbladsgade 99, 2300 
København S. 

Kerli Andersen er 38 år 
gammel og fra Estland. 
Hun bor på Amager og til 
dagligt arbejder hun som 
jurist i et logistikfirma. Hun 
har været frivillig hos Red 
Barnet på Amager siden 
september 2018. Da hun 
boede i udlandet med sin 
danske mand og deres 
tvillingepiger, fik hun et 
tip fra et familiemedlem 
om at de  kunne købe dan-
ske børnebøger og dan-
ske spil fra Red Barnets 
butikker. De besøgte en 
butik og hun blev positivt 
overrasket over den gode 
kvalitet, tingene i butikken 
havde. Hun kunne rigtig 
godt lide konceptet med 
at ting, der er i god stand, 

kan genbruges.  Priserne 
er fornuftige og genbrug 
belaster miljøet mindre. 
Derudover var det vigtigt 
for hende at vide, at alt 
hvad butikken tjener fra 
salg går til en god sag.

Efterfølgende har de be-
søgt butikken på Amager 
flere gange og de har også 
afleveret noget af deres 
børns tøj, som er blevet for 
småt og en masse legetøj, 
der ikke leges med læn-
gere. Hun  tager af og til 
sine børn med i butikken, 
så de kan lære om genbrug 
og om overforbrugets virk-
ning på miljøet. På den 
måde lærer de at hjælpe 
andre, der har brug for det.

Da hun hørte, at butik-
ken søgte nye frivillige, var 
hun sikker på, at hun gerne 
ville prøve det. Hun vil ger-
ne være med til at gøre en 
forskel og hjælpe udsatte 
børn og familier. Fra salg 
af børnetøj, legetøj og ud-
styr kan Red Barnet støtte 
børn i nød i København og 
i resten af Danmark, men 
også i udlandet. Det frivil-
lige arbejde har samtidigt 
givet hende et større net-
værk, og hun har mødt 
mange interessante og 
spændende mennesker fra 
forskellige erhverv og fra 
forskellige lande.

Vi mangler en stabil arbejdskraft for at 
det kan lade sig gøre - Det kunne være 
dig. Kerli fortæller om hvorfor hun blev 
frivillig i Red Barnet

     Kerli blev frivillig i Red Barnet

AF MAJKEN ASTRUP 
FOTOS. RIKKE BIANCA

Når man vandrer ad de ny-
lagte fliser på det brede for-
tov i starten af Amagerbro-
gade, lige efter Christmas 
Møllers plads, forundres man 
over den megen plads. Både 
gående og cyklister kan nu 
strække hænderne ud til si-
derne, uden at ramme no-
gen. På begge sider af vejen 
er der plantet træer, som om 
få måneder springer ud og 
der er anbragt nye cykelsta-
tiver og bænke. Men i den 
disede vinterkulde er det 
endnu svært at se, hvordan 
det nypudsede handelsstrøg 
vil klare sig når foråret og 
varmen sætter ind. Mange 
af de handelsdrivende tæn-
ker positivt, men der er også 
frustration at spore. Tingene 

går for langsomt. Samti-
digt er der nye toner på vej 
fra handelstandsforeningen 
Amar’butikkerne, som gerne 
ser et øget samarbejde mel-
lem de handelsdrivende og 
forsøger at samle penge til 
en central koordinator for 
handelsgaderne.

PLADS, LUFT OG 
MINDRE LARM 
– MEN INGEN 
SKYBRUDSSIKRING
Giuseppina Pisu er indeha-
ver af Piccola Cosi, en lille 
vintagebutik med italienske 
specialiteter på Amagerbro-
gade 61. Hun er glad for at re-
noveringen langt om længe 
er færdig – og hun mærker 
allerede forbedringer. ”Jeg 
har oplevet en større nysger-
righed hos folk på gaden ef-
ter renoveringen. Her er mere 

imødekommende og åbent 
end før. Og så oplever jeg 
faktisk at der er mindre larm 
fra gaden,” fortæller Pisu til-
freds. Hun bakkes op af Lotte 
Husted som er optiker og 
souschef hos Profil Optik på 
Amagerbrogade 53. ”Gaden 
er blevet meget bedre. Der er 
mere plads til cykler og fod-
gængere. Og så har vi fået 
træer!” konstaterer hun glad. 

Mick Vermehren som lidt 
endnu er ejer af Mick Musik 
på Amagerbrogade 6 er let-
tet over at renoveringsarbej-
det endelig er overstået, og 
glad for at der er kommet 
halvtimes-parkeringspladser 
ude foran, men han er ikke 
helt tilfreds med situationen. 
”For det første er indtæg-
terne endnu ikke kommet op 
på samme niveau som før ar-
bejdet gik i gang. Det venter 

jeg spændt på. Og så synes 
jeg det er helt utrolig ama-
tøragtigt at kommunen ikke 
gennemførte den planlagte 
skybrudssikring. Jeg lover 
dig, at de om ti år er nødt til 
at grave det hele op igen for-
di kældrene oversvømmes,” 
konstaterer han tørt.

AMBITIONER
René Steinvig er indehaver 
af Gunnar Madsens Vinhan-
del, der indtil for nyligt lå på 
Holmbladsgade, men nu er 
rykket til Prags Boulevard. 
Og så er han formand for 
Amarbutikkerne, den lokale 
handelstandsforening. Stein-
vig er også glad for at reno-
veringsarbejdet nu endelig er 
ved at nå et punktum, men 
han savner engagement og 
ambitioner. ”Mange af ga-
dens butiksindehavere har 
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Det nye Amagerbrogade  
– ambitioner eller ej?

gang i aktiviteter og arrange-
menter, men en del står også 
passivt bag disken og venter. 
De er nødt til at komme op i 
gear og ud på gaden hvis de 
skal klare sig. Vi er nødt til at 
følge med, når klientellet æn-
drer sig. Der er flere spise-
steder og færre tøjbutikker. 
Hvad andet kan man forven-
te, når danskerne spiser ude 
langt oftere end de gjorde 
for 5-10 år siden og handler 
tøj på nettet. Vi erhvervs-
drivende skal lave events 
sammen og samarbejde på 
kryds og tværs. Det er ve-
jen frem,” konstaterer René 
Steinvig. Men han savner 
også engagement og ambi-
tioner hos udlejerne. ”Vi har 
105 registrerede frisører på 
Amagerbrogade Har vi brug 
for det? Udlejerne skal stille 
krav til kvaliteten og sikre sig 

et varieret udbud. Det er ikke 
godt nok, når de tager den 
første og bedste ind, som 
betaler sin husleje, men går 
nedenom og hjem et eller to 
år senere. Det får vi ikke en 
spændende handelsgade af!”

Frida Wedderkopp, som 
er indehaver af vintagetøj-
butikken Bob & Lutetia på 
Amagerbrogade 161 er enig 
med Steinvig i udlejernes 
manglende ambitioner, men 
tror godt at gaden kan bære 
flere tøjbutikker. ”Der er 
lidt langt mellem snapsene, 
når man snakker tøjbutikker 
på Amagerbrogade. Vi skal 
have et varieret og spæn-
dende udbud, som pas-
ser mange forskellige slags 
mennesker,” konstaterer 
Wedderkopp. 

Lotte Husted fra Profil Op-
tik er helt enig: ”Vi mangler 

ikke kebabsteder, frisører 
eller cykelbutikker på Ama-
gerbrogade. Vi mangler tøj- 
og skobutikker. Jeg håber 
der er nogen, som tør åbne 
noget mere spændende nu 
hvor gaden er blevet så flot” 
siger Husted opfordrende.

NETVÆRK OG 
SAMARBEJDE
Mange af de erhvervsdriven-
de ønsker sig mere netværk 
og samarbejde på tværs af 
butikkerne. Giuseppina Pisu 
er træt af brok over mang-
lende parkeringspladser og 
renoveringsarbejdet. ”Vi kan 
lære så meget af hinanden 
og jeg tror vi kunne skabe en 
masse spændende arrange-
menter her på Amagerbro-
gade. Der er en unik stem-
ning, hyggelig men urban, 
som ikke findes andre steder 
i København,” konstaterer 
hun. Hun bakkes op af Zina 
Bosse som er medindehaver 

af Rooty, et nyt madsted med 
nordiske salater på Amager-
brogade 10. ”Vi snakker me-
get sammen med de andre 
butikker og lavede et særar-
rangement i december. Vi 
har et godt sammenhold og 
støtter op omkring hinanden. 
Vi er ikke konkurrenter, men 
samarbejdspartnere. Vi an-
befaler hinanden og støtter 
op i fællesskab. Hvis det går 
godt for antikvitetshandleren 
og vintagebutikken, så går 
det nok også bedre for os,” 
konstaterer Bosse.

CITYKOORDINATOR
René Steinvig indrømmer 
at det kan være svært for 
butiksindehaverne at finde 
tid til at engagere sig i ga-
den, så Amar’butikkerne 
samarbejder med Amager 
Erhvervsråd, Amager Øst- 
og Vest Lokaludvalg og Kø-
benhavns Erhvervsråd om 
at finde midler til at ansætte 

en citykoordinator, som skal 
sikre kommunikationen mel-
lem de erhvervsdrivende 
og sætte arrangementer og 
netværksmøder i værk. ”Vo-
res håb er at vi kan skaffe 
2-300.000 kr. årligt, da Kø-
benhavns Erhvervshus så har 
lovet at skyde det samme 
beløb ind. Så er det realistisk 
at ansætte en medarbejder, 
som skal sikre at vi handels-
drivende kan få et givende 
og berigende samarbejde,” 
fortæller Steinvig. Han for-
klarer at det er tanken at 
Citykoordinatoren kommu-
nikerer med alle erhvervsdri-
vende, som er interesserede 
i samarbejdet og skal sikre 
at alle er opdaterede på ak-
tiviteter og muligheder.

DET GRØNNE STRØG
Frida Wedderkopp har et 
ønske om at gaden skal skil-
le sig ud fra resten af byen. 
”Vi skal profilere gaden på 

en anden måde end de an-
dre broer. Vi kommer ikke 
til at ligne Østerbrogade el-
ler Istedgade, og det skal vi 
heller ikke. Jeg synes vi skal 
satse på at være den grønne 
gade med fokus på klima, 
miljø og bæredygtighed. Det 
er både relevant og markant. 
Og så kunne jeg godt ønske 
mig en Green Friday som 
en modreaktion på Black 
Friday, ” forklarer hun med 
et grin. 

På Rooty benytter de sig 
udelukkende af lokale råva-
rer og har intet madspild. 
Zina Bosse kan derfor sag-
tens se det grønne strøg 
for sig med alléen i starten 
af Amagerbrogade. ” Vi er 
nødt til at skærpe vores 
profil i det her kvarter, øge 
standarden og skærpe fokus 
på klima og miljø. Et grønt 
fokus er både markant og 
nødvendigt” konkluderer 
Zina Bosse.
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Boganmeldelse

Veloplagte CBS undervisere 
går i kødet på magteliten
AF OLE PEDERSEN

Jeg var ved at tabe både 
næse og mund da jeg ved 
en tilfældighed stødte på 
bogen med den fængende 
overskrift: Tæm eliten. 

Med alle min fordomme 
i behold, kunne jeg ikke få 
det til at passe, at det var 
tre undervisere fra CBS, der 
som forfattere af dette flam-
mende budskab skulle sætte 
mig på sporet af hvordan det 
dan-ske demokrati kan ud-
vikle sig. 

Nu om dage taler alle om 
demokratiet. Og ikke mindst 
om demokratiets krise. Om 
politikerleden, om de mange 
skandaler, om hvordan be-
folkningen efterhånden sy-
nes at have mistet troen på 
systemet. 

HVEM BESTEMMER I 
DANMARK?
I 2015 udkom bogen: Mag-
teliten, der som medforfat-
tere havde to af de samme 
forfattere som har skrevet 
bogen Tæm eliten. Bogen er 
en kortlægning af hvem der 
i realiteten styrer det danske 
sam-fund. I henhold til ana-
lysen er det 423 magtfulde 
danskere  der træffer de tun-
geste beslutninger i politik, 
erhvervsliv, fagforeninger og 
kulturliv. Det er en inderkreds 
af erhvervsdirektører, fagfor-
eningsbosser, toppolitikere 
og universitetsfolk m.fl., som 
kender hinanden på kryds 
og tværs og ved fælles hjælp 
sætter kursen for alle os an-
dre. Til sammen danner de 
et lukket netværk i toppen af 
det danske samfund.

FRA DET GAMLE ATHEN 
TIL DANMARK 2019
I bogen Tæm eliten kom-
mer forfatterne med kon-
krete forslag til en fornyelse 
af demokratiet. De henter 
deres inspiration i bl.a det 
gamle Athens bystyre, hvor 

alle borgere havde pligt til at 
deltage i styringen af sam-
fundet, og fra elitesociolo-
gien og fra forskellige steder 
i verden, hvor man forsøger 
sig med borgedemokratier.  

Udgangspunktet er, at sta-
ten eksisterer for borgernes 
skyld og ikke omvendt. Le-
gitim politisk auto-ritet er 
altid til låns, det kan aldrig 
blive en ejendom. Dette bør 
medføre, at et retfærdigt 
politisk sy-stem har institu-
tioner der er gennemsigtige 
og kontrollerbare. Et politisk 
system bør være således 
indrettet, at enhver borger i 
princippet kan deltage i sty-
ringen og i de nødvendige 
debatter, der skal føre frem 
til de regler og love der ved-
tages.

DEN DEMOKRATISKE 
SAMTALE
Forfatterne vedkender sig i 
høj grad Hal Kochs definition 
på et ægte demokrati. Hal 
Koch siger at: “Demokrati-
ets væsen beror på at man 
mødes og gennem samtaler 
når til en forståelse  og ud 
fra forståelsen træffer en af-
gørelse, som ikke tjener en 
enkelt person eller en enkelt 
klasse, men hele samfundet”.  
Men ifølge forfatterne over-

ser Hal Koch en væsentlig og 
afgørende detalje, den at eli-
ten konstant udgør en trus-
sel mod konsensusdemokra-
tiet. Samfundets rigdomme 
synes konstant at samles 
hos et priviligeret mindretal, 
der samtidig beskytter de-
res interesser ved hjælp af 
det politiske system. Det er 
derfor nødvendigt at justere 
det politiske system, ikke for 
at beskytte mindretallet, 
men for at beskytte flertal-
let mod magtelitens gøren 
og laden. 

BORGERTINGET - DET 
NYE SORT
Konkret foreslår forfatterne 
to radikale tiltag, hvor det 
borgerlige ombud bliver ta-
get i anvendelse.  

Det første forslag er, at 
der indføres en 2. kammer, 
kaldet Borgertinget. Formå-
let er at opnå reel kontrol 
med staten. Borgertinget 
skal sikre borgerne større 
indflydelse på den politiske 
beslutnings-proces.

Borgertinget skal bestå af 
300 medlemmer, som væl-
ges ved lodtrækning mellem 
alle myndige borger i Dan-
mark. Borgertinges medlem-
mer sidder i tre år og får løn.

Både borgerting og folke-
ting kan foreslå lovgivning. 
Hvis et forslag bliver stemt 
ned i et af kamrene bliver 
loven ikke vedtaget. Både 
borgerting og folketing kan 
sende lovforslag til folkeaf-
stemning.

Indførelse af et borger-
ting vil helt ændre det poli-
tiske billede i Danmark. Det 
vil forhindre at eliten udøver 
magtmisbrug, at der vedta-
ges lovforslag hvor der er 
stor modstand i befolknin-
gen, og at den demokratiske 
samtale og dialog kommer i 
centrum. På sigt vil det be-
tyde, at respekten for det 
poli-tiske arbejde vil kunne 
reetableres, og at borgerne 

i langt højere grad vil kunne 
tage ansvar for lov-givnin-
gen og dens konsekvenser.

SAMFUNDS-
REPRÆSENTANTER I 
BESTYRELSERNE
Det andet forslag er at skabe 
et system hvor der kommer 
samfundsrepræsentanter 
i virksomhedsbe-styrelser 
med over 35 ansatte. Sam-
fundsrepræsentanterne skal 
vælges af særlige ansæt-
telsesråd sammensat af til-
fældigt udtrukne borgere. 
Samfundsrepræsentanter 
og medarbejderrepræsen-
tanterne skal tilsammen råde 
over 50% af bestyrelsesplad-
serne. Formålet er at kunne 
blokere for beslutninger 
som strider imod lokale og 
generelle samfundsinteres-
ser.  Forslaget vil medføre, 
at samtalen og dialogen om 
hvad der tjener samfundet 
interesser vil rykke ind i be-
styrelseslokalerne. Nogle vil 
nok mene, at det er et hårdt 
angreb på den private ejen-
domsret, men tesen er, at 
bag enhver stærk virksom-
hed står et stærkt samfund.

LÆS BOGEN FØR DET ER 
FOR SENT
Jeg kan forestille mig, at 
mange af jer vil være sær-
deles tvivlende og måske 
direkte modstandere af bo-
gens ideer. Jeg er begejstret. 
Begejstret over analyserne 
og især den nytænkning der 
ligger bag forfatternes to 
forslag.

Jeg kan  derfor kraftigt an-
befale at læse bogen. Du vil 
under alle omstændigheder 
bliver underholdt, sandsyn-
ligvis blive en del klogere og 
lur mig om du ikke vil tage 
forfatternes synspunkter 
med i din indre dialog når 
du fremover skal tage stilling 
til hvordan demokratiet fun-
gerer og ikke mindst gerne 
skulle fungere i Danmark.

Den Grønne Friskole 
udvider med 
”opfinderfløj”

AF OLE PEDERSEN

På Amager i København 
ligger Den Grønne Friskole. 
Skolen har en vision om at 
uddanne den bæredygtige 
generation, og det vil sige, 
at omdrejningspunktet for 
undervisningen og pro-
jektarbejdet i høj grad er, 
hvordan menneskelig akti-
vitet og teknologi belaster 
miljøet mindst muligt. 

Det har også  været om-
drejningspunktet for byg-
geriet af skolens helt nye 
fløj, som netop er blevet 
færdiggjort. Her er samt-
lige materialer – ligesom 
ved resten af skolen – ble-
vet valgt med størst mu-
lig respekt for miljøet og 
størst mulig fokus på det 
gode indeklima: 

“Det er ikke alene vores 
undervisning, der er ba-
seret på bæredygtighed 
og innovation, men også 
selve byggeriet af skolen 
og den nye tilbygning. Til 
vores nye fløj, som blandt 
andet består af værksted, 
køkken og kontor, hvor 
børnene kan udfolde deres 
kreative evner, er samtlige 
materialer gennemtænkt 
og udvalgt med fokus på 
bæredygtighed og ud fra 
de bedst kendte certifi-
ceringer. Samtidig er der 
ikke brugt eksempelvis fu-
gemasser, lim eller andet, 
der kan afgive nogen form 
for stoffer”, fortæller Phie 
Ambo, der sammen med 
hendes mand Anders Mor-
genthaler har været med 
til at stifte Den Grønne Fri-
skole. 

Det gælder eksempelvis 
bygningens isolering, som 
består af miljøvenlig træ-
fiber, bygningens gulve, 
som er lavet af FSC-mær-
ket egetræ og bygningens 

vinduer, som er naturlige 
ventilationsvinduer. Sam-
tidig er samtlige flise-
belægninger lavet med 
genbrugsklinker, som Mo-
saikhjørnet har leveret:

”Da vi opførte skolen 
for fem år siden, fik vi le-
veret løsninger fra Mosa-
ikhjørnet, som vi sidenhen 
har været rigtig glade for. 
Både fordi de tilfører sko-
len det helt rigtige udtryk, 
er rengøringsvenlige, og 
fordi en stor del af fliserne 
består af genbrugsmateri-
aler, som er i god tråd med 
vores ønsker”, fortsætter 
Phie Ambo. 

STOR VOLUMEN 
RYKKER PÅ 
BÆREDYGTIGHEDEN
Til skolens nye opfinder-
fløj, som skal bruges af 
de over 150 børn, der går 
på skolen, er der således 
valgt flise- og klinkeløs-
ninger til flere store over-
flader. Det gælder blandt 
andet i køkkenet, på toilet-
terne, i garderoben og på 
kontoret: 

Til opgaven har Mosaik-
hjørnet leveret forskellige 
klinke- og fliseløsninger, 
som alle består af 40 pro-
cent genbrugsmaterialer, 
hvor eksempelvis gamle 
klinker er blevet finknust 
og genbrugt. Således er 
materialevalget med til at 
understøtte Den Grønne 
Friskoles overordnede 
ideologi om, at det ikke er 
nødvendigt at producere 
nyt for at skabe kvalitet: 

Yderligere informa-
tion vedr. Den grønne 
friskole www.dengro-
ennefriskole.dk
Yderligere information 
vedr. Mosaikhjørnet:  
www.mosaikhjornet.dk. 

Til Den Grønne Friskoles helt nye 
såkaldte opfinderfløj blev samtlige 
materialer valgt ud fra skrappe krav til 
bæredygtighed og en ideologi om, at 
det ikke er nødvendigt at producere 
nyt for at skabe kvalitet. Dét ønske 
måtte flere leverandører leve op 
til, hvor eksempelvis Mosaikhjørnet 
leverede klinker bestående af 40 
procent genbrugsmaterialer

ORIGINAL TEXT BY OLE 
PEDERSEN. TRANSLATED 
BY NICOLE SCHMITT

We <3 books is Copenha-
gen’s new festival for chil-
dren’s literature. From 16 
-24 March, more than 170 
events will take place at 21 
public libraries for fami-
lies with children, day care 
institutions, schools and 
professionals within child-
care and education. The 
festival is organized by the 
Copen-hagen Libraries and 
is aimed at children (2-12 
years).

Children’s motivation 
and enthusiasm for read-
ing are in focus when chil-

dren, together with their 
parents, are invited to im-
merse in the books’ marve-
lous world. Several of the 
country’s largest chil-dren’s 
book authors will hold 
readings and tell about 
their work and the making 
of their books. Spread over 
the nine days of the festival, 
there will be a multitude of 
workshops, theater perfor-
mances and movie screen-
ings, all gathered under the 
heading ”Fantastic stories”.

NEW IDEAS FOR THE 
TOOL BOX
In addition, the festival of-
fers a special program for 
adults. No matter if you are 

a parent, or child care pro-
fessional, or someone work-
ing with children’s books on 
a daily basis, the program 
aims to provide new ideas 
to help strengthening the 
children’s reading and lan-
guage development. During 
the festival there is ample 
opportunity to learn new 
tricks and tools for how to 
include enthusiasm for the 
written word and for the 
development of children’s 
reading and imaginative 
skills in their daily life. With a 
cornucopia of opportunities 
to meet the authors, book 
reviews and theater perfor-
mances specifically aimed 
at day care institutions and 

school classes, there are 
plenty of occasions to ex-
plore the world of books.

During the festival, the 
Copenhagen Libraries 
open the gate to a universe 
where children can play 
with and explore the magic 
world of literature. The li-
braries hope to convey the 
joy, power of imag-ination, 
large emotions and won-
derful stories in literature to 
a larger audience.

For more information 
how to celebrate chil-
dren’s literature, check 
https://bibliotek.kk.dk/
temaer/copenhagen-
libraries-english

Literature festival for all children in Copenhagen
In March, a brand new literature festival for children - "We <3 books" - will 
see the light in Co-penhagen. The festival seeks to encourage children to 
read more and to enjoy literature
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ORIGINAL TEXT BY 
OLE MELDGAARD. 
TRANSLATED BY NICOLE 
SCHMITT.

The Local Committee's pri-
mary tasks are to develop 
citizen involvement and lo-
cal democracy. The ration-
ale behind is that a strong 
local democracy warrants 
that citizens are connected 
to the decision-making pro-
cesses in the municipality 
and that the district itself 
contributes to the develop-
ment of the municipality's 
policies. In addition to the 
local committee's tasks in 
public hearings, funding of 
local initiatives, contribu-
tion to district plans and 
advocacy for the district's 
citizens and the district's 
interests, the local commit-

tee has an important task in 
developing local democracy 
so that as many citizens as 
possible are involved.

WHAT MOTIVATES 
ENGAGEMENT IN LOCAL 
POLITICS?
The new working group ‘De-
mocracy’ aims to uncover 
the citizens' experience of 
the Local Committee's work 
using a questionnaire in the 
Citizens' Panel. Citizens are 
asked, among other things, 
what motivates them to 
partake in local politics 
and what prevents them 
from engagement. Other 
questions deal with which 
types of participation they 
are most motivated for and 
which themes they are con-
cerned about. Citizens are 
also asked about how they 

assess the importance of 
participation in local affairs.

In addition, the working 
group will investigate how 
others approach how to in-
crease engagement and in-
volvement of citizens with 
special attention towards 
groups who are underrepre-
sented in local democracy. 
The working group ‘Democ-
racy’ is tasked to deliver pro-
posals for new initiatives that 
promote local democracy.

THE LARGER 
PERSPECTIVE – CITIZEN 
INVOLVEMENT IN 
COPENHAGEN
The work of the Democracy 
Group takes place in paral-
lel with an initiative by the 
City of Copenhagen to de-
velop new methods for a 
more diverse Copenhagen 

involvement - Københav-
nerinddragelse. At the end 
of January 200 citizens 
came together at the City 
Hall to discuss proposals 
for stronger cooperation 
and dialogue between citi-
zens and the municipality. 
The resulting proposal will 
be politically treated after 
the summer holidays. As 
stated in the municipality's 
presentation, "Dialogue 
with Copenhageners is a 
core task for the munici-
pality, and we work to en-
sure that it takes place as 
early, clear, engaging and 
diverse as possible". There 
has been great interest in 
the municipality's initiative. 
Over 10,000 citizens have 
submitted proposals to the 
municipality in a Copenha-
gen survey.

NEWS

Boganmeldelse

Veloplagte CBS undervisere 
går i kødet på magteliten

The Ama’rican theater is back 
- grand re-opening of ZeBU
During the last year, both theater and foyer have been renovated. Now the 
children's and youth theater ZeBU is again bursting with activities. You can 
look forward to the big international chil-dren's theater festival - SpringFestival 
- which runs from 20 - 26 May 2019 at Amager Kulturpunkt

ORIGINAL TEXT BY 
MARIA AHRENSBERG 
-PR CONSULTANT, ZEBU. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

For the sixth time, Amager 
will be packed with theater 
plays, music and perfor-
mances from all over the 
world, when Children's Cul-
ture House Ama ŕ and ZeBU 
join forces and arrange one 
of the country's largest in-
ternational theater festivals 
for children and families - 
SpringFestival 2019.

Denmark is famous for its 
children's theater. In addition 
to unique Danish productions, 
the SpingFestival will also 
present international plays of 
outstanding quality. The pro-
gram offers more than 50 in-
ternational acts spanning per-
formances, music, exhibitions, 
street theater as well as other 

activities for both children and 
adults – spread over six mar-
velous days in May.

INTERNATIONAL 
THEATER – JUST 
AROUND THE CORNER
SpringFestival brings the in-
ternational children's theat-

er and cultural life to the 
Amager. Always having a 
child’s perspective in mind, 
the festival seeks to expand 
the creative horizon of chil-
dren and families with chil-
dren. In addition to the many 
performances, there will also 
be the opportunity to par-
take in workshops, network-
ing, seminars, and parades. 
Join and enjoy the festival's 
long-legged 'mascots' - the 
famous Spanish giraffes that 
once again will populate 
Amager’s streets to enter-
tain young people and those 
young at heart.ZeBU grate-
fully acknowledges the great 
support for the SpringFesti-
val from the two local com-
mittees, Amager East and 
Amager West.

ZEBU BACK ON ITS OWN 
STAGE 
The last year, ZeBU theater 

performed in locations and 
schools all around Copen-
hagen. Finally, ZeBU is now 
back at Amager Bio. The re-
construction was a true up-
grade to both Amager Bio 
and ZeBU, resulting in bet-
ter accessibility and a brand 
new foyer with ample space 
for the audience. The spring 
program offers Theater Ap-
ropos' youth performance 
"Hva’ tror du selv?" that 
challenges perceptions of 
faith and identity. The play is 
shown from 21 to 29 March. 
From 9-14 April 2019, ZeBU 
shows a puppet play based 
on Kim Fupz Aakeson's dra-
ma “Søndag”. Subsequently, 
‘Teater Morgana’ stages with 
the musical and cheerful fair-
ytale 'Otto' from 23-28 April.

There will be stories and 
performances for every 
taste, so take your kids and 
enjoy theater at ZeBU!

      Fra Spring festivalen 2018

Do you fancy greener streets?
When it comes to planting greenery, it can be difficult to figure out what is allowed 
in the public space. Join us on March 21 for a presentation on urban gardening. Learn 
about street planting and exchange seeds and plants. Time to get ready for the 
green season….

ORIGINAL TEXT BY 
MAJA HOLMEGAARD, 
STUDENT ASSISTANT AT 
MILJØPUNKT AMAGER. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

Street planting establishes 
green oases just where you 
live. Urban gardening al-
lows you to take co-owner-
ship of the urban space and 
makes life so much greener. 
Miljøpunkt Amager gives 
examples of urban mini-

gardens. You will get advice 
how to get started, how to 
obtain necessary permissions 
and how to collaborate with 
neighbors. If you can’t join the 
event, you can get more infor-
mation at Miljøpunkt Amager.

EXCHANGE PLANTS AND 
CUTTINGS
The same evening, the Li-
brary House opens the 
‘Seed Library’ for yet an-
other season. In the seed li-
brary you can donate seeds 

and take some others home. 
In addition, the Plant Club 
at Amager will tell about 
their work and share excess 
plants. Participants are also 
welcome to bring plants and 
cut-tings to swap or pass on 
to others.The presentation 
will take place on March 
21 at 19: 00-20: 30 in the 
basement of Library House 
(Bibliotekshuset, Rodosvej 
4). The evening is arranged 
by Miljøpunkt Amager, the 
Plant Club at Amager and 

the Library House and is 
supported by Amager East 
and Amager West Local 
Committees.

The event is part of “Win-
tergreen”, a series of lec-
tures and workshops held 
by Miljøpunkt Amager dur-
ing winter season. Winter-
green aims at creating a 
network for gardening en-
thusiasts and plant aficio-
nados, teaching gardening 
skills and sharing knowledge 
about urban gardening.

Big swap market -  
swap old to new at 
the Nordic Swap Day 

ORIGINAL TEXT BY 
HODAN OSMAN, 
MILJØPUNKT AMAGE. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

Amager joins ‘Nordisk Byt-
tedag’, the Nordic Swap 
Day, which is arranged on 
6 April 2019 all across the 
Nordic region. For the se-
cond year, the School on 
Amagerbro hosts this po-
pular swap market, where 
clothes, kitchen utensils, 
toys and other useful items 
change owners. Bring 
items in mint or good con-
dition that you no longer 
use (Larger items such as 
furniture not accepted). 
Items not finding a happy 
new owner will be donated 
to charity.

FOCUS ON RECYCLING 
AND AVOIDING WASTE 
OF RESOURCES
Miljøpunkt Amager and 

the School on Amagerbro 
bring recycling and wa-
ste of resources into the 
spotlight when sixth grade 
students arrange the swap 
market in April. In addition 
to the marketplace, the 
initiative ‘Plastic-bag free 
Amager’ arranges a work-
shop, where you can help 
making tote bags from 
recycled fabric. Participa-
tion is free for everyone. 
Join and bring your family 
and friends along!

Swap Market is sup-
ported by Amager Øst Lo-
cal Committee. 

If you like to get more in-
formation about the event 
at School on Amager or 
if you like to participate, 
please contact Hodan Os-
man (hodan@miljopunkt-
amager.dk).

For more information on 
the Nordic Swap Day, see 
https://www.byttemar-
ked.nu/english/ 

Come to the free swap market at the 
School on Amagerbro on 6 April 2019 
(11 am- 2 pm). Clean up your cabinets 
and change your unused treasures to 
new favorites, when students at the 
School on Amagerbro invite to a swap 
market

     Last year’s Swap Market on Amager, leaving only 100 kg that 
did not find a new home.

New initiative to strengthen local democracy in Amager East
The local committee has established 
a working group to develop 
proposals for enhanced cooperation 
between the citizens of Amager 
East and the Local Committee. 
The working group aims to explore 
how to foster engagement, involve 
more citizens in public hearings, 
and encourage suggestions and 
proposals to the Local Committee

Literature festival for all children in Copenhagen
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AF KIRSTEN SOMMER 
CHRISTIANSEN OG 
KARL VOGT-NIELSEN, 
ENHEDSLISTEN I AMAGER 
ØST

Hvorfor falder en række 
unge igennem de mange til-
bud og tiltag, og ender som 
et problem?

Det satte Enhedslistens 
partiafdeling i Amager Øst 
sig for at undersøge nærme-
re via et seminar, vi sidste år 
afholdt med en kreds af de 
lokale kræfter på ungeom-
rådet. På vor nylige general-
forsamling besluttede vi her 
i 2019 at arbejde for, at de 
mange gode forslag bringes 
i spil på rådhuset og i lokal-
udvalget.

De lokale ungeaktører pe-
ger på især 5 områder, hvor 
der er behov for politiske 
tiltag, som kan styrke deres 
indsats her i bydelen.

DE 12-13 ÅRIGE
Der er i dag et strukturelt 
”pasningshul” for de 12-13 
årige, som ikke har nogen 
pladsgaranti og hvor lov-
givningen hindrer billige 
tilbud om klubpladser. Der 
er derfor et uhensigtsmæs-
sigt frafald i overgangen fra 
fritidshjem til klub. Aktører-
nes forslag er midler til øget 
forældreinddragelse, efter-

uddannelse af ansatte for 
øget viden om netop denne 
aldersgruppe, at den midler-
tidige udvidede åbningstid 
gøres permanent og at der 
skabes mulighed for lavere 
klub-kontingent.

ETABLERING AF 
AKTIVITETSSTEDER
I bydelen har vi i dag stort 
set kun ”Buret” som et frit-
stående aktivitetssted og 
som ikke kræver medlems-
skab. Aktørerne efterlyser 
flere og udbyggede tilbud 
på Amager, at der skabes 
mulighed for øget samar-
bejde både mellem institu-
tionerne og mellem disse og 
foreningslivet. 

DE 18+ ÅRIGE
Kommunens tilbud stopper, 
når unge bliver 18 år, hvilket 
efterlader en række unge, 
som har yderligere behov for 
aktivitetstilbud. Dette kræ-
ver, at lovgivningen justeres, 
så det er legalt for kommu-
nerne at gennemføre særlige 
indsatser rettet mod 18-20 
årige.

Aktørerne foreslår, at der 
tilknyttes voksne til selvkø-
rende hyggesteder, at der 
etableres aktivitets-tilbud og 
hjælp til fx lektier, at komme 
videre i livet osv., samt øget 
samarbejde med foreninger 

om ”udslusning” af de 17-18 
årige til foreningslivet.

DE UNGE PIGER
Der er ofte kun fokus på 
drengene i ungeindsatsen. 
Aktørerne peger på, at der 
er behov for særtilbud til pi-
gerne i institutionerne. Der 
kræver ressourcer hertil, 
men også en indsats rettet 
mod forældrene om, hvad 
institutionerne rent faktisk 
tilbyder pigerne og hvordan 
rammerne er.

DE UNGES 
JOBMULIGHEDER
Aktørerne peger på, at 
mange problemer kan fore-
bygges, hvis unge får et fri-
tidsjob eller en læreplads. 
De foreslår, at der afsættes 
midler til at drive lokale men-
torordninger, som bistår in-
stitutioner og hjælper unge 
i tilknytning til fritidsjob og 
lærerpladser samt at kom-
munen i højere grad mar-
kedsfører håndværkerfagets 
fordele.

TAG BOLDEN OP
De lokale aktører pegede 
på en række andre forhold 
som kan styrke indsatsen. Fx 
mere forskning om hvad der 
virker og hvad der giver me-
ning, samt at der uddannes 
pædagoger med fokus på 

10-18-års-området og at pæ-
dagogseminaret får retning, 
der arbejder med de udsatte 
grupper.

Det har som lokalt parti 
været overordentlig givtigt 
at gå i tæt dialog med de lo-
kale aktører. Vi vil nu bære 
de mange gode ideer og for-
slag videre til især vor folk 
på Rådhuset, men mange 
tiltag kan også understøttes 
via lokaludvalget, hvilket vi 
vil tage op her.

Vi vil gerne opfordre andre 
lokale partier, organisationer 
og ikke mindst borgerne 
til at bruge informationen 
ovenfor og medvirke til, at 
der skabes et politisk flertal 
på Rådhuset for at i hvert 
fald en række af forslagene 
kan blive til virkelighed, så vi 
kan styrke de lokale kræfters 
muligheder for at løfte unge-
indsatsen her i bydelen. De 
yder allerede en fantastisk 
indsats og de har viljen og 
evnen til endnu mere, men 
mangler en øget økonomisk 
og politisk opbakning.

LÆSERINDLÆG

Der er huller i unge-
indsatsen på Amager

Over 3.000 ama'rkanere 
vil bevare akutklinikken 
AF RASMUS STEENBER-
GER, INITIATIVTAGER TIL 
UNDERSKRIFTINDSAMLIN-
GEN. 

Da regeringen præsenterede 
sit udspil til sundhedsreform, 
blev der fra flere sider rejst 
alvorlig tvivl om fremtiden 
for Amager Hospital og sær-
ligt akutklinikken her på øen. 

Sundhedsreformen for-
handles stadig, men i ud-
kastet til reformen kan man 
læse, at Amager skal deles 
op ved kommunegrænsen 
mellem København og Tårn-
by, så der oprettes to nye 
sundhedsfællesskaber med 
centrum i akutsygehuse i 
henholdsvis Bispebjerg og 
Hvidovre. 

Det har skabt ny debat 
om fremtiden for Amager 
Hospital, fordi halvdelen af 

patientgrundlaget risikerer 
at forsvinde. I alt 260.000 
Københavnere risikerer 
at holde flyttedag, og de 
nuværende sygehuse i Bi-
spebjerg og Hvidovre er 
ikke gearet til at tage imod 
dem. 

STOR LOKAL 
OPBAKNING 
Derfor var vi en gruppe lokale 
som satte os til tasterne og 
oprettede en underskriftind-
samling til støtte for særligt 
akutklinikken, som vi mener 
giver en enorm tryghed i hver-
dagen for os alle sammen. 
I skrivende stund har 3.130 
borgere skrevet under på, at 
de gerne vil bevare akutklinik-
ken. Det tager jeg som en be-
kræftelse af, at rigtigt mange 
af os prioriterer nærhed over 
effektiviseringer. 

Samtidig har vi også op-
rettet en facebook gruppe 
med nu knapt 2.000 med-
lemmer, hvor man kan følge 
med i sagen. Vi samler pres-
seklip og opdateringer om 
sagen. Du kan finde den ved 
at søge på "bevar akutmod-

tagelsen på amager". Alle 
kan være med. 

LÆRERIGT 
BORGERMØDE
Mandag efter vinterferien 
holdt vi i borgergruppen 
desuden et velbesøgt bor-

germøde hos 3F på Salt-
værksvej, hvor regions-
politikerne kunne fortælle 
hvordan de ser situationen. 
De samme politikere afvær-
gede i efteråret et forslag fra 
regionens administration om 
at nedlægge akutklinikken, 

og de bekræftede alle at de 
bakker op om dens fortsatte 
eksistens. 

Desuden kunne cheflæge 
Jens Henning Rasmussen fra 
akutklinikken fortælle om en 
arbejdsplads med tårnhøjt 
fagligt niveau, høj patient-
tilfredshed og høj medarbej-
dertilfredshed. 

Det billede blev bekræf-
tet af Kristina Robins fra 
den lokale kreds af dansk 
Sygeplejeråd, som tilføjede 
at hun er meget bekymret 
for hvis regionerne bliver 
afskaffet, hvilket også er en 
del af forslaget til sundheds-
reform. Så vil man nemlig 
miste nogle folkevalgte per-
soner man kan få til med sin 
kritik og bekymringer, og det 
kan gøre det lettere for ad-
ministrationen af nedlægge 
akutklinikken i fremtiden, 
mente hun. 

Samme synspunkt blev 
fremført af flere af regions-
politikerne, heriblandt Jens 
Mandrup Rasmussen fra SF, 
Lars Gaardhøj fra Socialde-
mokratiet og Marianne Fre-
derik fra Enhedslisten. 

MOVIA --- manglende 
køreplaner 
og ruter ved 
busstoppestederne
AF: JOAN BØGH, 

ÅBENT brev til Lars Weiss 
(A) BR-København og 
Overborgmester Frank 
Jensen

Jeg undrer mig over 
Lars Weiss´ (A) kommen-
tarer som forsvar for over-
borgmesteren i indslag på 
TV2 Lorry den 24. februar 
kl. 19.30. 

Den konservative BR-
repræsentant Jakob Næ-
sager påpeger IGEN pro-
blemet med de fortsat 
mang-lende køreplaner 
og ruter ved busstoppe-
stederne, som blev fjernet 
søndag den 9. december 
2018 (og løbende frem) 
til stor gene for IKKE-DI-
GITALE buskunder samt 
handicappede og turister 
m.flere og for alle de, som 
ikke døgnet rundt går med 
en MOBIL på sig. 

De ikke-digitale bus-
kunder udgør en stor del 
af den gruppe skattebor-
gere, som er afhængig af 
of-fentlig bus-transport. 

Københavns Kommune 
yder det største tilskud til 
MOVIAs finansiering, og 
derfor kan det undre, at 
mine henvendelser til bl.a. 
Lars Weiss (ofte med kopi 
til overborgmesteren), om 
de manglende kø-repla-
ner og ruter ved busstop-
pestederne i de forløbne 
måneder siden december 
2018 ikke har af-stedkom-
met eet eneste svar fra 
hverken Lars Weiss eller 
overborgmesteren.

Det er korrekt, at MO-
VIA-problematikken be-
handles af MOVIAs be-
styrelse i næste uge og 
torsdag den 28. februar i 
BR, hvor bl.a. jeg og flere 
andre, som mangler de 

trykte køreplaner og ruter, 
vil være til stede på tilsku-
erpladserne. 

Men det skulle vel ikke 
forhindre hverken Lars 
Weiss eller overborgme-
steren i at udtale sig om 
problematikken i de for-
løbne måneder? 

For jeg formoder, at det 
også ligger netop disse 2 
herrer MEGET på sinde, at 
ALLE vi københavnere og 
amagerkanere …. uanset 
om vi er digitale eller ikke-
digitale … skal have lige 
god SERVICE for vores 
skattekroner ved busstop-
pestedene, som vi havde 
indtil søndag den 9. de-
cember 2018?

Man skal ALDRIG være 
for stor til at indrømme 
en BOMMERT … Det vi-
ser netop STORHED at 
ville vedgå, at der skete 
en BOMMERT ved nedtag-
ningen af disse trykte kø-
replaner ved busstoppe-
stederne. Så vi er MANGE, 
som håber og forventer, at 
vi hurtigst muligt og helst 
primo marts i år IGEN kan 
gå til vores respektive bus-
stoppesteder og se, hvor-
når bussen kører døgnet 
rundt … og se, hvilke ruter 
og stop den har.

Sundby-Amager. Af-
hængig af offentlig bus-
transport efter alvorlig 
bus-ulykke sommeren 
2015
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Amager Hospital og ny 
sundhedsreform
AF MARIANNE FREDERIK, 
ENHEDSLISTEN, 
REGIONSRÅDSMEDLEM

Overskrifter som Bevar Ama-
ger Hospital har længe været 
i medierne, og er det til dels 
stadigvæk. Jeg vil bare sige, 
at Amager Hospital har det 
godt og fortsætter. 

Tilbage i september og 
oktober havde administra-
tionen opstillet tre modeller, 
hvoraf en af dem var lukning 
af akutklinikken og flytning 
af sengepladser. Men det 
endte med, at et stort flertal 
af politikere i Regionsrådet i 
Hovedstaden besluttede sig 
for at bevare den nuværende 
struktur i den hospitalsplan, 

der nu er i høring. Det mener 
jeg i høj grad, vi kan takke 
borgere og politikere på 
Amager for, samt ansatte på 
Amager Hospital.

Så kom regeringens sund-
hedsudspil, der bl.a. inde-
bærer, at politikere stort set 
sættes uden for indflydelse. 
Der foreslås bl.a. 3 nye en-
heder, med næsten ingen 
politikere, i stedet for regi-
onsrådet: 

1. Sundhedsvæsen Dan-
mark med en bestyrelse 
på 11 personer: 6 admini-
strative, 1 fra patientfor-
eningerne og 4 fagfolk. 

2. Fem regionale sundheds-
forvaltninger. 

3. 21 Sundhedsfællesskaber, 
tilknyttet et akuthospital, 
et antal kommuner og 
praktiserende læger. 

Dertil kommer en ny fordeling 
af optageområderne, der be-
tyder, at alle, der bor i Køben-
havn, skal høre til Bispebjerg 
Hospital. Det drejer sig om at 
flytte 250.000 mennesker, 
der i dag primært hører til 
Amager/Hvidovre Hospital. 

Derfor begyndte folk igen 
at blive bekymret. Men alle 
politikere lover, at Amager 
Hospital ikke står foran en 
lukning. Mandag 18.februar 
var der en god debat herom, 
på et offentligt møde, Salt-
værksvej 68. 

I stedet for at snakke om 
bevaring, burde vi snakke 
om forbedringer og udvik-
lingsplaner.

For alle hospitaler er pres-
set på økonomien og arbejds-
forholdene for de ansatte. 
Derfor er der brug for flere 
penge, mere uddannelse og 
flere ansatte, såvel i regionen 
som i kommunerne og i sund-
hedshuse med læger og an-
det sundhedspersonale. Der 
er ikke brug for en ufinansie-
ret strukturreform, som alle 
ansatte skal bruge unødig tid 
og kræfter på. 

Sundhedsudspillet er ikke 
vedtaget i Folketinget og 
bliver et valgoplæg. 

Så deltag i debatten.

Enhedslisten: Slut med 
byggeri på grønne 
områder
AF: KARL VOGT-NIELSEN, 
ENHEDSLISTEN I AMAGER 
ØST

Foranlediget af en række lo-
kale sager, hvor grønne om-
råder i 2018 er blevet udlagt 
til byggeri, har Enhedslisten 
partiafdeling i Amager Øst 
på sin nylige generalforsam-
ling besluttet, at det vil vi 
fremover modarbejde.

Vi har i Amager Øst i det 
forløbne år haft tre konkrete 
sager: En stor børneinstitu-
tion på de grønne arealer på 
Greisvej, et plejecenter i et 
hjørne bag Lergravsparken 
(Karolinegrunden) og yder-
ligere et seniorboligbyg-

geri tæt ved, på det grønne 
areal mellem Sundparken og 
Strandlodsvej, og hvor der 
skal fældes en række af de 
store flotte bevaringsvær-
dige træer.

Vi har i Amager Øst en 
massiv udbygning med lø-
bende lokalplaner, men hvor 
kommunen trods hørings-
svar om at huske institutio-
ner, har undladt at stille krav 
herom i lokalplaner. Det skyl-
des naturligvis ikke forglem-
melser, men er et bevidst 
politisk valg fra et flertal på 
Rådhuset, som prioriterer 
at få så meget boligbyggeri 
som muligt for at tiltrække 
nye gode skatteborgere, der 

har råd til de dyre boliger. In-
stitutionerne skal så i stedet 
placeres på de grønne area-
ler. Der har i Lokaludvalget 
generelt været opbakning 
til disse tiltag, fordi der er et 
stort lokalt behov for såvel 
institutioner og seniorbo-
liger – og man har så slugt, 
at der trods modstand heri-
mod, bygges på de grønne 
arealer. Også internt i En-
hedslisten har det været et 
dilemma, som vi nu har drøf-
tet igennem, og det endte 
med en klar tilslutning til, at 
vi fremover vil modarbejde 
alle sager, hvor der er planer 
om at inddrage grønne area-
ler til bebyggelse i bydelen. 

Denne beslutning vil vi 
nu arbejde for, også bliver 
en overordnet politik, som 
gælder for vore politikere 
på Rådhuset, der jo også har 
stået i dilemmaet mellem in-
stitutioner og det grønne.

Men det kan ikke være 
rigtigt, at fornuftige og vig-
tige institutioner skal etab-
leres på bekostning af det 
grønne – og især ikke når 
der omlægges det ene indu-
striområde efter det andet 
til boligbyggeri. Så fremover 
”ingen lokalplaner uden in-
stitutioner”. Vi vil opfordre 
de øvrige lokale partier til 
også at forholde sig til denne 
problematik.

Lad os få en Klimalov nu – 
før vi bliver oversvømmet
AF: RASMUS 
STEENBERGER, 
FOLKETINGSKANDIDAT 
(SF) OG MEDLEM AF 
KLIMABEVÆGELSEN

Ligesom 65.000 andre dan-
skere har jeg skrevet under 
på borgerforslaget ”Kli-
malov Nu”. Forslaget er der-
med det hurtigst støttede 
borgerforslag nogensinde, 
og skal nu til behandling i 
Folketinget. Der tegner sig 
desværre ikke et flertal i 
Folketinget for forslaget, og 
det er jeg ked af. For klima-
forandringerne kommer til at 
ramme os alle på livskvalitet 
og pengepung, hvis vi ikke 
smøger ærmerne op og re-
ducerer vores CO2-aftryk.

Særligt her på Amager vil 
klimaforandringerne ramme 
os hårdt. Selv hvis vi holder 

Paris-aftalens mål om mak-
simalt 2 graders temperatur-
stigninger, vil vandstanden 
i Øresund stige med cirka 5 
meter de næste 50 år. Vi skal 
altså bygge omkring 5 meter 
høje diger rundt om Amager.

Men Danmark er ikke i 
nærheden af at overholde 
Paris-aftalens mål. Den nu-
værende regering forhaler 
de danske indsatser, og for-
sømmer det internationale 
samarbejde, så alle trækker 
i samme retning. Derfor kan 
vi snarere forvente at skulle 

bygge 10 meter høje diger 
rundt om Amager. Og det 
bliver dyrt, for det vil også 
kræve massiv dræning og 
pumper. Ellers kan vi selv-
følgelig flytte øens 200.000 
borgere. Det synes jeg vil 
være meget ærgerligt, og så 
er det afsindigt dyrt. 

Klimaforandringer vil også 
gøre verdensordenen usta-
bil – mange lande i Afrika og 
Asien vil blive delvist ubebo-
elig, og kollapse som følge af 
ekstern vejr og forandringer 
i nedbørsmængder og vand-
stand. Hvor vil de mennesker 
søge hen? Mod Europa, er et 
godt bud. Danmark vil op-
leve en meget større flygt-
ningestrøm end nu, som vil 
sætte pres på vores med-
menneskelighed og sam-
menhængskraft. Det vil jeg 
gerne forebygge, før det bli-

ver uoverskueligt.
Derfor skal vi have en kli-

malov hurtigst muligt – og 
når det ikke kan ske med den 
nuværende regering, må vi 
have et nyt, klimavenligt fler-
tal i Folketinget. NU! 

Ny Formand i SF 
København

AF OLE PEDERSEN

SF København har efter 
deres årsmøde i weeken-
den udpeget en ny besty-
relse og en ny formand. 
Den nye formand er, efter 
et kampvalg om posten, 
Anna Overlund Sørensen. 

AnnaOverlund Søren-
sen er 32 år, til dagligt 
arbejder hun som bør-
nebibliotekar på Sundby 
Bibliotek og er bosidden-
de på Amager. 

Hun var under kommu-
nalvalget i 2017 opstillet 
for partiet og har blandt 
andet været med til at 
løfte kampen for lokalde-
mokrati, cykelstier og or-
dentlige arbejdsforhold i 
det offentlige. Ud over nu 
at være formand for stor-
kredsen sidder hun i SFs 
Landsledelse og laver i sin 
fritid feministpodcasten 
“Op i røven med patriar-
katet” hos podcastkollek-
tivet Radioaktiv. 

Enhedslisten Amager 
øst har valgt ny 
bestyrelse

AF OLE PEDERSEN

Enhedslistens partiafde-
ling i Amager Øst har valgt 
den bestyrelse, der nu skal 
stå i spidsen for de 220 
lokale medlemmer til den 
kommende lokale valg-
kamp til både EU-valget 

og Folketingsvalget. Ud 
over Signe Skovlund-Air-
lie og Leif Mikkelsen, som 
ikke kunne være til stede 
til fotografering, er det fra 
venstre Benedicte Chri-
stensen, Karl Vogt-Niel-
sen, Lars-Emil Nybo Nis-
sen og Marianne Frederik.
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Børn, beats, bas og 
meget mere: Amager 
Børnemusikfestival er en 
succes for 8. gang 
AF EMMA MALOU 
WULF, PRAKTIKANT 
- SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Et af de mange projekter der 
har fået støtte af Amager 
Øst Lokaludvalg er Amager 
børnemusikfestival. Festi-
valen blev holdt for 8. gang 
i vinterferiens uge 7. Festi-
valen er for børn i alle aldre 
og fokus for festivalen var i 
år fællesskabet omkring mu-
sikken og det at skabe musik 
selv. Som et fast element var 
der hver morgen fællessang 
i Kvarterhuset i Amager Øst 
og der var forskellige kon-
certer og workshops for 
børn - og nogle gange deres 
forældre. Blandt andet work-
shoppen ”Strøm til børn” i 
Børnekulturhus Amar’, hvor 
børn kunne lave deres egne 
beats på iPads.

LIGESOM EN RIGTIG DJ
Deltagerne på torsdagens 
workshop Strøm til børn var 
vilde med den og kunne næ-
sten ikke løsrive sig fra de-
res beats for at fortælle om 
oplevelsen. Børnene gav 
workshoppen 8 ud af 10 på 
deres egen skala, og syntes 
at det sjoveste var at man 
kunne få lov at lave musik 
som en rigtig DJ. ”Jeg kan 
få lov at bruge Ipad’en som 
jeg kan lide, og også få lov 
at lave musik som jeg også 
godt kan lide”, fremhævede 
en af deltagerne. Kombina-
tionen af musik, kreativitet 
og teknologi var altså et hit 

på Amager Børnekulturfe-
stival. 

STORT PROGRAM TIL 
SMÅ PODER
Udover workshoppen 
”Strøm til børn” bød festi-
valen på 25 andre arrange-
menter. Programmet bød 
på blandet andet klassiske 
koncerter for de helt små, 
koncerter for alle alders-
grupper, og musikfortælling 
for store og små. Der var 
også jazz, klezmermusik og 
børnerap på programmet, 

en workshop i afrikansk dans 
og stomp. 

I værkstedet i Børnekul-
turhus Amar’ var der i lø-
bet af ugen mulighed for 
at bygge robotter med mor 
og far, eller lave sin egen 
street art. 

ET BØRNEKULTUR-
SAMARBEJDE PÅ HELE 
AMAGER 
Børnemusikfestivalen er et 
samarbejde mellem Kultur S, 
som er biblioteker og kultur-
huse på Amager, og Teater 

Zebu. Uge 7 rummer hvert 
år aktiviteter over hele Ama-
ger og lidt mere til. I alt var 
der 27 aktiviteter for børn 
fordelt over Børnekulturhus 
Amar’, Kulturhuset Islands 
Brygge, Kvarterhuset, Bib-
liotekshuset, Ørestad Bib-
liotek, Solvang Bibliotek og 
helt til Indre By i Det Konge-
lige Teater. 

Amager Øst Lokalud-
valg har støttet Ama-
ger Børnemusikfestival 
’19 med 40.000 kr.

      Flere af arrangementerne til Amager Børnemusikfestivalen var kreative workshops. Her ses en deltager 
i fuld gang med at komponere sit eget beat på en iPad. 

Boganmeldelse

Ka’fluffernes første 
eventur

AF OLE PEDERSEN

Der er en lang tradition for 
gode børnebøger i Dan-
mark. Går vi en tur ned 
af “memory lane” kan de 
fleste huske bøger som 
Spørge Jørgen, Palle ale-
ne i verden, Peder Pedal,  
Lange Peder Madsen, Pip-
pi Langstømpe, Cirkeline, 
Cykelmyggen Egon….  og 
jeg kunne blive ved. 

Men heldigvis kommer 
der hele tiden nye tilbud på 
markedet og godt for det. 
En af de seneste er Ka’flup-
pernes første eventur.

Bogen sender seks vidt 
forskellige venner ud på 
en farefuld, fluppende 
og finurlig rejse, hvor de 
må bruge ledetråde fra 
Ka’rimes gådefulde digte 
fra hendes fortællebog. 
Rejseholdet skal finde vej 
til ’Det Fantastiske’, hun 
havde set for enden af 
regnbuen, som nu er for-
svundet. Alle sanserne bli-
ver udfordret og Ka’flup-
pernes forskelligheder 
er både deres styrker og 
svagheder, men sammen 
ka’ de klare alt. Hvad ’Det 

Fantastiske’ er, bliver en 
del af spændingen i denne 
farverigt illustrerede bil-
ledbog, der både er tegnet 
og fortalt af de debuteren-
de børnebogsforfattere 
Zaralena Reimer og Benny 
Bang Jensen.

Bogen er til højtlæsning 
for børn i alderen 3-6 år, 
den leger med ord og bil-
leder og hat til formål at 
vække også nysgerrig-
heden hos både børn og 
voksne, så man fristes til at 
læse den igen og igen for 
at få alle detaljerne med. 
Man kan også blive klo-
gere på Ka’fluppernes ver-
den med musikken, der er 
udgivet i forbindelse med 
bogen - og bagerst finder 
man desuden opskriften på 
lækre Ka’rumlekager, der 
ikke må bages uden børn.

Benny Bang Jensen bor 
i lokalområdet ( Østrigs-
gade ). Han er til daglig 
pædagog og har været i 
flere forskellige børneha-
ver i lokalområdet,

Yderligere information 
fås hos Forlaget Under-
skoven, tlf. 33 15 05 15

Læsefest for alle børn i København
I marts får København en helt ny litteraturfestival for børn, “Vi <3 bøger”. Festivalen 
skal få børn til at læse mere og få interesse for litteratur, mens de har det sjovt  

AF OLE PEDERSEN

Vi <3 bøger er Københavns 
nye festival for børnelitte-
ratur. Fra den 16.-24. marts 
2019 vil der være over 170 
arrangementer på 21 folke-
biblioteker i København for 
børnefamilier, daginstitutio-
ner, sko-ler og fagprofessio-
nelle. Festivalen arrangeres 
af Københavns Biblioteker 
og henvender sig til børn (2-
12 år) og deres voksne.

Børns læselyst og be-
gejstring er omdrejnings-
punktet, når børn og deres 
voksne henover 9 dage i 
marts inviteres indenfor i bø-
gernes forunderlige verden. 
En række af landets stør-
ste børnebogsfor-fattere 
vil læse op fra og fortælle 
om deres værker, og det vil 
være muligt at gå på opda-
gelse i et væld af workshops, 

teaterforestillinger og film-
visninger, alle samlet under 
overskriften ’Fantastiske for-
tællinger’. 

NYE IDEER I 
VÆRKTØJSKASSEN
Desuden har festivalen 
et særligt program for de 
voksne, der omgiver børn, 

det være sig både for-ældre 
og fagpersoner, der dag-
ligt arbejder med børnelit-
teratur samt med at styrke 
børns læselyst og sproglige 
udvikling. Under festivalen 
er der rig mulighed for at få 
fyldt nye ideer i værktøjs-
kassen og blive inspirerede 
til at arbejde videre med, 

hvordan begejstringen for 
det skrevne ord og for ud-
viklingen af børns læse- og 
forestillingsevner kan ind-
drages i deres dagligdag. 
Med et hav af forfat-ter-
møder, booktalks og tea-
terforestillinger henvendt 
specifikt til daginstitutioner 
og skoleklasser er der rig 
mulighed for at udforske 
bøgernes verden.

Københavns Biblioteker 
ønsker at åbne døren til et 
univers, der indbyder til leg 
og udforskning af, hvad litte-
raturen kan. At fantasien og 
de sjove, groteske, rørende 
og fantastiske fortællinger, 
som litteraturen udgør, får 
et endnu større publikum i 
børn og deres voksne.

Nærmere program kan ses 
på: https://bibliotek.kk.dk/
temaer/vi/arrangementer

       Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Deadline til næste nr. er:  
fredag den 17. maj .  
Bladet distribueres  
den 4. juni.

Deadline
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Skoleklasser kan være 
med til at forske i lyd på 
Biblioteket
Skoleklasser over hele landet deltager i Forskningens Døgns på deres lokale 
bibliotek. Temaet er ”TÆT PÅ LYD”, og som noget nyt i år kan eleverne 
deltage i Klassekonkurrencen, hvor de skal producere lydklip, der skal bruges 
i et rigtigt forskningsprojekt. Sundby Bibliotek og Bibliotekshuset er sammen 
med mere end 100 biblioteker med til at indbyde til en ny måde at lære på og 
har inviteret de lokale 4.-6. klasser til at være med

AF: ANNA OVERLUND 
SØRENSEN, 
BØRNEBIBLIOTEKAR

Eleverne skal lære at tænke 
som nysgerrige forskere, når 
de fordyber sig i lyd. Alle 
aktiviteterne i workshoppen 
er udviklet af biblioteksfolk, 
museumsfolk, didaktikere, 
designere og ikke mindst 
forskere fra Københavns 

Universitet. Altså et super 
kompetent hold. Eleverne 
skal arbejde praktisk og un-
dersøgende med lyden – og 
med samme tilgang som en 
rigtig forsker.

“Igen og igen oplever jeg 
som bibliotekar, hvordan 
eleverne drager fordel af 
at komme ud fra skolen, og 
møde andre fagprofessio-
nelle, under andre former og 

rammer. Næsten hver gang 
er der en elev der overrasker 
sin lærer, ved pludselig at 
sige meget mere eller del-
tage mere, end de plejer”, 
siger Julie Arndrup, børne-
bibliotekar, hovedbestyrel-
sesmedlem i Bibliotekarfor-
bundet.

Du kan tilmelde din klasse 
på dit lokale bibliotek 
frem til d. 5. april 2019.
For yderligere oplys-
ninger, kontakt: 
Børnebibliotekar Anna 
Overlund Sørensen e-
mail; jj47@kk.dk
Projektleder, biblo.dk, 
Anne Sofie Cramer, tlf: 
40387529, e-mail: an-
nesofiecr@roskilde.dk

 ❚ Skoleprogrammet er ud-
viklet af Styrelsen for For-
skning og Uddannelse og 
Center  for Makroøkologi, 
Evolution og Klima i 
samarbejde med Biblo.dk; 
danske folkebibliotekers 
digitale univers for større 
børn, og Forskningens 
Døgn.

 ❚ Over 100 folkebiblioteker 
over hele landet har 
tilmeldt sig programmet 
og inviterer lokale klasser 
til at deltage. 

 ❚ Læs mere om skolepro-
grammet på www.biblo.
dk/lyd 
Læs mere om forskn-
ingsprojektet på www.
lyden-af.dk 
Læs om Forskningens 
Døgn på www.forsk.dk 

FAKTA

Amager Klassisk 
byder indenfor til 
spændende koncerter 
i foråret

AF OLE PEDERSEN

Amager Klassisk laver 2 
koncertserier på Kvar-
terhuset Amager - Mor-
genmadskoncerten og 
Tirsdagsbarok. Forårssæ-
sonen vil byde på flere af 
disse - bl.a. skøn barok-
musik og smukke forårs-
sange. 

Vi kan varmt anbefale 
Tirsdagsbarokkoncerten 
ved navn “Strozzi-Night” 
den 7/5. Her laver vi en 
italiensk salon i Kvarter-
huset smukke glassal - og 
et velklingende barokband 
spillerspændstig italiensk 
musik kombineret med vin 
(italiensk, selvsagt!) og ef-
terfølgende jam. 

Forårets sidste mor-
genmadskoncert finder 
sted den 7/4 - og her vil 

vi få serveret længsels-
fulde sange af Grieg, ak-
kompagneret av nybryg-
get morgenkaffe og god 
stemning.

Amager Klassisks kon-
certer passer for alle men-
nesker - uanset alder og 
baggrund - uafhængig 
af erfaring med klassisk 
musik. Vil du vide mere 
om Amager Klassisk og 
kommende aktiviteter? 
Læs mere på deres hjem-
meside www.amagerklas-
sisk.com eller følg dem på 
Facebook eller Instagram.

Kommende kon-
certer, datoer:
7/4 kl. 11.00 - Morgen-
madskoncerten #2 - 
Grieg & forårssange
7/5 kl. 11.00 - Tirsdags-
barok #2 - Strozzi-Night|

Amager Klassisk er en musikforening 
på Amager, stiftet af nogle unge 
musikere der vil bidrage til kulturlivet 
i området. Foreningen laver koncerter 
udover det sædvanlige - her kan man 
feks drikke sin morgenkaffe eller nyde 
et glas vin samtidig som man hører en 
top-tuned og nøje kurateret koncert

Koncerterne foregår i den smukke glassal i Kvarterhuset

Børn spiller skak som aldrig før 
– også på Amager
På skolernes skakdag fredag den 7. februar var over 49000 børn på 293 skoler 
landet over aktive ved det sort/hvid skakbræt. I vores bydel var det Gerbrandskolen, 
Sundbyøster skole og Skolen på Amagerbro, der havde fundet konger, bønder og de 
andre skakbrikker frem til en omgang hjernemotion før vinterferien

AF SVEN LØNTOFT

Ja, på Sundbyøster skole 
startede løjerne allerede om 
onsdagen, hvor skolen hav-
de inviteret 4. klasserne fra 
Gerbrandskolen og Dyveke-
skolen til en fælles skakdag 
og med store elever fra Høj-
devangskolens som hjælpe-
re. I indskolingsbygningen, 
Remisen var 250 børn i gang 
med tre forskellige skak-
værksteder: Opgaveknuse-
ren, Tricks og åbninger og 
Skakstratego, og dagen slut-
tede med en skakturnering i 
Tumlesalen.

STORMEN KOMMER
På skolen på Amagerbro 
spillede 3. og 4. klasserne 
Fortnite-skak, hvor skakspil-

let kombineres med det po-
pulære computerspil. Når 
skaklæreren Andreas Tang-
høj råbte stormen kommer, 
skulle alle elever fjerne den 
yderste række brikker, og 
efter tre storme var vinde-
ren den, som havde fået flest 
springere ind i centrum. Spil-
let blev hurtigt omdøbt til 
Fortknight skak og var sam-
men med de sociale udgaver 
af det gamle spil, actionskak 
og skakstafet, med til at gøre 
dagen ekstra underholden-
de for børnene.

PRISMEN – DET NYE 
SKAKCENTRUM
I Amager skakskole oplever 
man i øjeblikket en stor til-
strømning af børn, som er 
blevet smittet med denne 

skakbacille. Siden nytår er 
der kommet 10-12 nye børn, 
så der nu er 34 medlemmer i 
alderen 6 – 14 år. Børnene un-
dervises hver tirsdag af 4-5 
voksne fra Amager Skakfor-
ening i Kultursalen i Prismen. 
Tre weekender i november, 
december og januar har der 
været afholdt store skaktur-
neringer i Prismen med 50 
– 70 deltagere, og i ferierne 
er Prismen hjemsted for Fe-
rie Camp, hvor der bl.a. står 
skak på programmet hver 
dag. Den eneste ulempe ved 
det nye skakmekka er, at det 
kombineres med andre mere 
højrøstede aktiviteter som 
sport, musik og dans, men 
det lader ikke til at genere 
de dybt koncentrerede børn 
og voksne.

Læsefest for alle børn i København
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Øens røst: Amager sættes 
endnu en gang på det 
litterære landkort
AF OLE PEDERSEN

I mange år var Amager lig 
med brune beværtninger og 
en kæk attitude.Synspunkter 
der efterhånden er blevet 
gjort til skamme, i takt med 
at øen har åbnet sig op og 
vist, at den bl.a. rummer en 

bred palet af kulturelle ind-
spark. 

Foreningen Amar:litt er en 
lille brik i dette puslespil, og 
har i den grad sørget for at 
bydelen er kommet på det 
litterære landkort. De slip-
per jævnligt litteraturen løs 
på Amager, hvor aktuelle 

forfattere sættes i scene på 
lokale caféer, boghandlere, 
biblioteker etc. 

Amar:litt drives af lige 
dele frivillige og kærlighed 
til litteratur. Det handler om 
at dele oplevelsen i fælles-
skab. 

Foreningen byder på et 

forårsprogram med littera-
turarrangementer, der med 
fuld garanti er utraditionelle. 
Lyder det hele meget in-
teressant, og har du lyst til 
at være med, så holder de 
generalforsamling den 27. 
marts kl. 19.00 i Biblioteks-
huset Rodosvej 4. 

 ❚ Jane Austen 
Nyd en klassiker: foredrag 
af Lise Lotte Frederiksen 
og musik af duoen Suo-
nante 
Onsdag 13. marts kl. 19.00 
Austen-eksperten Lise 
Lotte Frederiksen fører os 
tilbage i tiden og fortæller 
levende og vidende om 
Jane Austens liv og værk. 
I samarbejde med Liv i 
Sundby. 
Billetter á 40 kr. købes på 
www.livisundby.dk 
Sted: Kirkesalen i Sund-
holm, Sundholmsvej 18 

 ❚ Dinner & litteratur med 
Thomas Korsgaard 
Mød forfatteren til ”En dag 
vil vi grine af det” 
Onsdag 20. marts kl. 18.00 
Her integreres litteraturen 
med en lækker 3-ret-
ters gourmetmiddag. Før 
hver ret læser Thomas 
Korsgaard op af sine 
romaner, som et oplæg 
til en højest spændende 
diskussion. 
Chefkok Yngve Fobian 
har sammensat måltidet. 
I samarbejde med Øens 
Spisested. 
Billet og middag á 200 kr. 
Købes på billetto.dk 
Sted: Øens spisested i Pris-
men, Holmbladsgade 71 

 ❚ Mød krimiforfatterparret 
Øbro og  Tornbjerg 
”De ustraffede” 
Torsdag 25. april kl. 19.00 

”De ustraffede” har fokus 
på seksuelle overgreb, 
såvel i det offentlige rum 
som i det skjulte, og griber 
dermed ned i et højaktuelt 
emne. Hovedpersonen, 
kriminalpsykolog Katrine 
Wraa, afdækker en række 
selvmord, som viser sig at 
være mord på de us-
traffede, dem der i første 
omgang slap godt fra 
voldtægt og overgreb. 
I samarbejde med Kvarter-
huset. 
Billetter á 60 kr. Købes på 
billetto.dk 
Sted: Kvarterhuset Jemte-
landsgade 3 

 ❚ Christian Yde Frostholm 
på ”Bingo” 
“Træmuseet” – Filosofiske 
essays om træer  
Torsdag 24. maj kl. 18.00 
Christian Yde Frostholms 
bog ”Træmuseet” er en  
vidtforgrenet essaysamling 
om at opleve natur, træer 
og litteratur. Om mødet 
med kendte og ukendte 
træer i ord og billeder i 
Danmark, rundt i verden og 
hos en række forfattere. 
Mad og drikke kan købes til 
rimelige priser  
Sted: Bingo Amagerbro-
gade 156

FORÅRETS PROGRAM:

      Mød forfatteren Thomas Korsgaard Foto: Les Kaner

BETA støtter det 
spirende vækstlag

AF OLE PEDERSEN

Første koncert var onsdag 
d. 23 januar, hvor Amager 
Kulturpunkt i samarbejde 
med Kongovej Fritidscen-
ter og Klub – ved pæda-
gog Lars Fobian Robrahn 
lod klubbens børn og unge 
stå for en koncertaften, 
hvor hvert band spiller 2-4 
numre.

Det er samme model vil 
gælde for kommende af-
tener. Programmet sam-
mensættes af Frede Fup 
og Eva Rehling. 

Hvis du tænker at det 
er dig eller dit band, der 
skal have chancen, skal 
du sende en mp3 med en 
prøve på din kunnen til 
openstage@beta2300.
dk, for at komme i be-
tragtning til de begræn-
sede pladser, der trods alt 
er. Frist for indsendelse er 
1. april.

DET HANDLER OM 
UDVIKLING AF 
MUSIKLIVET
Initiativet er udviklet sam-
men med den Tænketank 
Eva Rehling har nedsat un-
der Amager Kulturpunkt 
Brugerbestyrelse. Her er 
medlemmerne foruden 
Eva Rehling, Bjørn Karls-
holt, Lone Frisch, Frede 
Fup, Jimmy Rohardt Sø-
rensen og Kira Hulsart. 
Tænketanken beskæftiger 
sig med udviklingen af 
musiklivet på Amager og 
har i den næste periode 
fokus på den del af vækst-
laget, der er inden man er 
dygtig nok til at få et deci-
deret job på et spillested.

Links:
https://amagerbio.dk/k/
open-stage-i-beta-2/
https://www.facebook.
com/events/2401533 
40258688/

For at gøde det spæde, spirende 
vækstlag på Amager, vil BETA 4-6 
gange i løbet af 2019 åbne scenen op 
for mere eller mindre uprøvede bands 
og solister, som gerne vil prøve kræfter 
med at stå på en rigtig scene på et 
rigtigt spillested

Copenhagen International Dance 
Festival - Location Amager
Copenhagen International Dance Festival 2019 lader dansen indtage og 
udfordre København i april og maj, hvor internationale stjernekoreografer 
inviteres til at skabe nyproduktioner specifikt til byens unikke rum

AF HELLE LAURSEN 
PRODUCENT & 
KOORDINATOR, 
COPENHAGEN DANCE 
ARTS

Festivalen ønsker at nå bredt 
og invitere således mangfol-
dige publikumsgrupper ind 
gennem omfattende samar-
bejde med skoler, forenin-
ger, interesseorganisationer 
og virksomheder.

 Som en del af program-
met præsenteres Location 
Amager. Amager Bio og Mu-
siktorvet lægger hus til dan-
seforestillinger af nogle af 
Europas markante koreogra-
fer; Gustavo Ramirez (SP), 
Mauro Astolfi (IT) og Tamas 
Moricz (HU). 

I dagene 6., 7., og 8. maj 
inviteres bl.a. en lang række 
skoleelever ind i dansens 
univers.

Festivalen produceres af 
Copenhagen Dance Arts ved 
kunstneriske ledere Lotte 
Sigh (DK) og Morten Inn-

strand (NO) og lanceres for 
første gang i april og maj 
2019 med ambitionen om at 
blive en årlig tilbagevenden-
de begivenhed og fejring af 
dansen.

Copenhagen International 
Dance Festival - Location 

Amager er støttet af Ama-
ger Øst Lokaludvalg.

Læs mere på http://cph-
dancearts.com/en/
Email: info@cph-
dance.com 

Ny filmklub  
på Amager 

AF OLE PEDERSEN

I fælleskab driver de 
fremover Auteur Film-
klub Kvarterhuset. Ved 
de fleste filmvisninger vil 
filmens instruktør eller en 
anden fra filmen være til 
stede til en snak og debat 
om filmen. Der er gratis 
medlemskab med nyheds-
mails om de kommende 
filmevents .Filmklubbens 
arrangementer afholdes i 
Kvarterhusets spændende 
store lokale Salen på 1. sal. 
Her kan du opleve film i 
et lokale med plads til 80, 
hvor du samtidigt via rum-
mets glasvægge fornem-
mer kvarteret omkring dig.

Den historiske baggrund 
for den nye filmklub er, at 
Kvarterhuset gennem flere 
år har haft filmklubben 
Nicholson. På Vesterbro 
har MandagsDokumentar 

gennem mere end 15 år 
vist dokumentarfilm hver 
mandag med deltagelse af 
filmenes instruktører. Nu 
er de to initiativer smeltet 
sammen er en ny stor film-
klub, der allerede har knap 
600 medlemmer. Film-
klubben drives af Auteur 
Film, der også laver film-
middage blandt andet hos 
Øens Spisested i Prismen 
på Amager.

Mere information hos 
Auteur Film Niels Elbæk 
2448 7940  eller Kvarter-
huset Rosa Sofie Hall 6166 
0697

https://kvarterhuset.
kk.dk/artikel/auteur-
filmklub-kvarterhuset
Program forår 2019:
https://kvarterhu-
set.kk.dk/events/
list/%22auteur%20film-
klub%20kvarterhuset%22

Nu kan lokale filmentusiaster 
på Amager fremover møde 
filminstruktører til debat om deres 
film flere gange om måneden i 
Kvarterhuset. Den lokale virksomhed 
Auteur Film på Prags Boulevard 
har indledt et samarbejde med 
Kvarterhuset i Jemtelandsgade.
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Kvarterhuset
Marts Arrangement Tid
12. Livestreamet foredrag: Ny tek-

nik afslører hvalernes skjulte liv 
kl. 19

14. ’The Wall’ - Rockforedrag om 
Pink Floyds hovedværk

14. Mød forfatteren og hør om ”Nour 
og Noras første dag i børnehaven”

kl. 16

14. Rockforedrag om Pink Flo-
yds hovedværk ’The Wall’

kl. 19

15. Åben Legestue (Barselsfor-
middage i Kvarterhuset)

kl. 10

15. Ekstra Rockforedrag om Pink 
Floyds hovedværk ’The Wall’

kl. 19

16. Vi elsker bøger: Åbningsfest kl. 10

17. Vi elsker bøger: Tegnese-
rieworkshop med Mari

kl. 11

17. Vi elsker bøger: Adam O. kl. 13

17. Vi elsker bøger: Medusa kl. 14

18. Vi elsker bøger: Mette Han-
sen fortæller eventyr

kl. 10

18. Historieklubben Amager - Besøg 
på det ny Københavns Museum

kl. 19

19. Vi elsker bøger: Book-
talk for 6. og 7. klasse

kl. 10

19. Livestreamet foredrag: Vo-
res urolige klode

kl. 19

20. Vi elsker bøger: Godnatlæs-
ning for de 3-6-årige

kl. 19

21. Vi elsker bøger: Læs og byg 
et eventyr med LEGO

kl. 10

22. Åben Legestue (Barselsfor-
middage i Kvarterhuset)

kl. 
10-12

22. Vi elsker bøger: Rimmakker Kl. 10

Aktivitetsprogram for 

23. Vi elsker bøger: Lene Kaaber-
bøl - Skammerens Datters mor 
fortæller om sine bøger

kl. 11

23. Vi elsker bøger: Early literacy kl. 13

23 Vi elsker bøger: Byg en fan-
tastisk fortælling

kl. 13

23. Vi elsker bøger: Den bed-
ste nye børnelitteratur

kl. 
13.30

23.. Vi elsker bøger: Novellekonkur-
rencens præmieoverrækkelse

kl. 15

23. Vi elsker bøger: Camilla Wandahl kl. 15

24. Vi elsker bøger: Fantastiske dyr kl. 10

24. Vi elsker bøger: Knæk læsekoden kl. 
10.30

24. Vi elsker bøger: Josefine Ottesen kl. 11

24. Guitarens poesi kl. 15

25. Auteur Filmklub Kvarterhuset: 
Karen Blixen – Storyteller

kl. 19

April Arrangement Tid
1. Auteur Filmklub - Doku-

mentar: Uden Min Far

5. Amagerbro Jazz - Koncert: Makiko 
Hirabayashi / Mazur / Hovmand

29. Auteur Filmklub - Doku-
mentar: The Return

29. Auteur Filmklub - Doku-
mentar: The Return

Maj Arrangement Tid
3. Amagerbro Jazz - Koncert: Waidt-

løw / Lund / Tuznik / Haxholm 

10. Amagerbro Jazz - Kon-
cert: Snorre Kirk Projekt

12. Kreativt Værksted - Med sce-
nograf Lise Marker

18. Genklange - Børnekoncert: Trut & Lut

Det sker hver uge: 

Man-
dag til 
torsdag 
kl. 17.00 
- 18.30:

Lektiecafe - få hjælp med lektierne

Tirs-
dag til 
torsdag 
kl. 14.00 
- 16.00

It- café: få hjælp til simple it udfordringer.

Tirsdag 
kl. 15.00 
- 19.00

Plasticpose frit Amager: frivil-
lige mødes og syr stofposer

Onsdag 
kl. 16.30 
- 17.30

Advokathjælp – juridisk før-
stehjælp og vejledning

Onsdag  
kl. 16.00 
- 19.00

Strikkeklub -alle kan være med

Onsdag 
kl. 16.00 
- 18.00

KGU krea hold for 6-12-årige. Til-
melding er nødvendig

Torsdag 
kl. 17.00 
- 21.00

Det kreative fællesskab: alverdens 
kreative sysler, alle er velkomne

Fredag 
kl. 10.00 
- 12.00

Barselsformiddag: varierer mel-
lem foredrag og åben legestue.

Kontakt og yderligere oplysninger: www.kvarterhuset.dk

Kære alle sangglade børn 
og unge på Amager
AF MARIA S. JENSEN

I Simon Peters kirke på 
Wibrandtsvej ved Ka-
strupvej er der plads til 
mange flere korsangere i 
de tre kor. Kom og se, om 
det er noget for dig - og 
tag gerne din nabo med!

Det er ganske gratis. 
Foråret kommer til at byde 
på hyggelige og energiske 
torsdagskorprøver, fami-
liegudstjenester, koncer-
ter ude af huset og des-
uden sommerkoncerter i 
både kirken og i Tivoli.
Spirekor:
Torsdage kl. 16:30-17:30
For alle børn i 0.-2. klasse.

Vi leger sangene og mu-
sikken ind i kroppen ved 
hjælp af fagter, og stifter 
bekendtskab med noder 
og solfa-systemet. Vi syn-
ger klassisk, pop, sang-
lege, kanons og alt det, vi 
kan finde på.

Derudover arbejder vi 
seriøst og målrettet frem 
imod koncerter og fami-
liegudstjenester, samtidigt 
med at vi har det sjovt 
og hyggeligt undervejs.
Der serveres saftevand og 
frugt til korprøverne.
Juniorkor:
Torsdage 15:30-16:30
For alle børn i 3.-5. klasse

Ligesom i spirekoret 
arbejder vi i juniorkoret 
videre med sange i både 
den klassiske og rytmiske 
verden, laver sanglege og 

kanons og udvider kend-
skabet til solfa-systemet 
og noder. Derudover syn-
ger vi flerstemmigt. Det er 
ikke en forudsætning, at 
man har korerfaring.

I juniorkoret hygger vi 
også med saftevand og 
frugt.
Ungdomskor:
Torsdage 17:30-18:30
For piger i 6.-9. klasse

Kom og syng med i ung-
domskoret i det nye år. 
Koret er helt nystartet, så 
kom og vær med.

Det kræver ingen korer-
faring, men vi forventer, at 
der er en seriøs interesse 
for at synge i kor.

Her arbejder vi ligesom 
i juniorkoret videre med 
sanglege, kanons, noder, 
solfa-systemet og stem-
metræning. Desuden 
stifter vi bekendtskab 
med pigekorsrepertoire, 
og synger dermed også 
flerstemmigt, når der er 
mulighed for det.  Ung-
domskoret deltager også i 
koncerter og familieguds-
tjenester i foråret. 

Vi dyrker desuden også 
den sociale del af korsan-
gen. Jeg glæder mig til at 
synge med jer!

For spørgsmål kontakt 
korleder: Maria S. Jen-
sen mail: mariaskjensen@
gmail.com

Tilmelding på hjemme-
siden: www.simon-peters-
kirke.dk

Tesla dage på Skramloteket - 
Fremstil en Tesla coil og en figur 
til ”koldt lys”
Skramloteket har i 2018 haft glæden af at modtage et sponsorat fra Amager 
Øst Lokaludvalg, hvilket satte os i stand til af holde tre Tesla dage i forbindelse 
med Naturvidenskabs Festivalen i uge 39

AF YVONNE HERGUTH 
NYGAARD

Til projektet havde vi besøg 
af tre klasser fra Lergrav-
sparken skole. De tre klasser 
arbejdede rigtig godt med 
printlodning og figurer. De 
havde rimeligt travlt, da for-
løbet blev kørt som et en-
dagsprojekt. Som en del af 
projektet fik eleverne også 
et foredrag om den verdens-
berømte og temmelig ex-
centriske videnskabsmand 
Nicolas Tesla. 

Vi synes at projektet var 
vellykket og samtidigt me-
get relevant, da alting om-
kring os jo efterhånden er 
styret af radiobølger eller 
andre elektromagnetiske 
bølger.

Fænomenet ”koldt lys” 
blev første gang demonstre-
ret af Tesla foran en gruppe 
måbende ingeniører i New 
York 1893.

Eleverne fra Lergravspar-
ken skole tog godt imod 
projektet og lavede meget 
fint loddearbejde! Når vi lod-
der og monterer print, kræ-
ver det disciplin og omhu og 

det levede eleverne op til på 
bedste vis!  

RADIOBØLGER ER 
OVERALT OMKRING OS!
I vor tid er der trådløs kom-
munikation og styring via 
radiobølger overalt omkring 
os.

Det er vores erfaring af de 
fleste ikke aner hvorfor og 
hvordan det virker!

Vi har altid set det som en 
af vores hovedopgaver at af-
sløre og forklare den tekno-
logi vi har omkring os.

Hvordan virker din mobil-
telefon? 

Hvorfor kan du i et splitse-
kund få forbindelse med din 
tante i Australien?

Hvordan virker et radio-
styret ur?

Vi ser kendskab til tekno-
logien omkring os som en 
almen dannelse. Vi mener 
desuden at viden, og det at 
få fingrene ned i ”værktøjs-
kassen” skaber interesse 
for at deltage i udviklingen 
af fremtidens teknologier. 
Projektet med Tesla coil og 
detektor (figur med LED 
lamper) viser på en enkel 

og overbevisende måde at 
elektromagnetiske bølger er 
overførsel af energi.

PRØV SELV AT BESØGE 
SKRAMLOTEKET OG LAV 
EN TESLASPOLE
I forbindelse med sponsore-
ringen blev der givet midler til 
at lave et åbent arrangement 
for beboer i Amager øst. 

Så torsdag den 11 april 
2019 kl 16- ca 19.30 afholder 

Skramloteket en Tesla efter-
middag.

Kom og lav en Teslaspole 
og hør en fortælling om Ni-
kola Tesla.

Der er 20 pladser og til-
meldingen sker efter først til 
mølle princippet på mail: Te-
sla@skramloteket.dk senest 
den 5 april.

Da projektet ikke er helt 
simpelt er det et krav er del-
tageren er minimum 13 år.

      Der var som altid godt gang i loddeværkstedet. Her 8.u fra 
Lergravs parken skole.



NR. 101 23AMA’RØSTEN ADRESSER / KALENDER

ADRESSEBOGEN KALENDER

RETTELSER TIL 
ADRESSEBOGEN PÅ 

TLF. 23314332
ELLER  MAIL:

 info@aoelu.dk

Aktiviteter støttet af Amager Øst LokalUdvalg: 

3/3-6/4  Amager Revyen, Teater Play

Fredage Barselsformiddage i Kvarterhuset
kl. 10-12 Se: www.kvarterhuset.kk.dk

20-31/3 CPH:DOX - Dokumentarfilm
 om klima og bæredygtighed

21/3  Lokaludvalgsmøde i Kvarterhuset
kl. 18.30-22 (18.30-19: borgernes tid)

23/3  “Byg en fantastisk fortælling”
  med Maya Peitersen, Kvarterhuset 

25/3  Ansøgningsfrist til LUs puljemidler
  (Behandles på LU-mødet i april)

7/4  Morgenmadskoncerten - “Amager
kl. 11  Klassisk” - Grieg og forårssange
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

20/4  Genklange - Klassiske koncerter
kl. 11  for børn - “Hvad er en komponist?”
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

22/4  Åbning af Naturlegepladsen på
  Amager Strand (ved Italiensvej)

23/4  Ansøgningsfrist til LUs puljemidler
  (Behandles på LU-mødet i maj)

25/4  Lokaludvalgsmøde i Kvarterhuset
kl. 18.30-22 (18.30-19: borgernes tid)

6-8/5  Copenhagen International Dance 
  Festival - Amager Bio og Musiktorvet

7/5  Tirsdagsbarok - “Amager Klassisk”
kl. 19.30 i Kvarterhuset - “Strozzi Night”

18/5  Genklange - Klassiske koncerter
kl. 11  for børn i Kvarterhuset - “Trut og Lut”

20-26/5 Spring Festival 2019 
  International børneteaterfestival
  Amager Kulturpunkt

20/5  Ansøgningsfrist til LUs puljemidler
  (Behandles på LU-mødet i juni)

23/5  Lokaludvalgsmøde i Kvarterhuset
kl. 18.30-22 (18.30-19: borgernes tid)

Sidste uge Teater(kassen) i Haveforeningen
i maj  Vennelyst - “En nat i Roskilde” 

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

  

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.
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 17-21
drys.ind@mail.tele.dk
www.drysind.dk

VÆRESTEDET FUNDAMENTET
Holmbladsgade 73
30 34 46 92
Ma, to, fr, lø, sø 15-21 
To kl. 18: Store suppedag
info@fundamentet.dk
www.fundaen.dk

VÆRKSTEDSHUSET 
Hannovergade 10
Atelier, finmekanisk værksted, 
modeljernbane, tekstilværksted, 
træ- og metal-grov-værksted mm 
Formand: Jens Lorentzen
post@v-hus.dk
www.v-hus.dk

TEATER ZeBU
Øresundsvej 4 - 38 77 38 77
www.zebu.dk

ÆLDRE SAGEN AMAGER2300
Holmbladsgade 62 - 35 13 70 37
Kontortid: ma-to 10-12 
(lukket juni, juli, december)
IT-café åben ma. 10-12
(undtagen helligdage)
amager2300.aes@gmail.com
www.kommunesider.aeldresagen.dk
facebook: Ældre Sagen Amager2300

KØBENHAVNS ÆLDRERÅD
Amager Østs repræsentanter:
Mona Silleman: moro1618@privat.dk
Svend Aage Sørensen: 
solbjerg@kabelmail.dk
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Mange aktiviteter i 
Filips kirke i foråret
AF: JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

I marts og april er der ud 
over gudstjenerne søndag 
kl. 10:00 mange aktiviteter 
i Filips kirke.

Kendetegnende for alle 
aktiviteter i Filips Kirke er 
at der er fri entre.

KALENDER
3. marts 2019 kl. 12  
Fastelavn 
5. marts 2019 kl. 13  
Andreas Christensen taler 
om ”Matador og moder-
nitet” i Tirsdagscafeen. 
6 marts 2019 kl. 17 
Gud & Spaghetti om 
David og Goliat 
10 marts 2019 kl. 11 
Indsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp (Star-
ter ved Weefood og 

slutter i Filips kirke) 
12 marts 2019  kl. 13 
Operasanger Solveig 
Hjerrild optræder i 
Tirsdagscafeen 
21. marts 2019 kl. 19 
Foredrag i Aftenhøjsko-
len Polarfareren Gre-
gers Gjersøe om sine 
rejser på de to poler 
24 marts  2019 kl. 10 
Forårsgudstjeneste, 
hvor Kofoed skoles 
kor medvirker. Brunch 
efter gudstje-nesten.  
26 marts  2019 kl. 17 
meditativ gudstjeneste 
6 april 2019  kl. 17  
Gud & Spaghetti 
om påsken 
13 april 2019 kl. 19  
Koncert 
18 april  2019 kl. 19 
Skærtorsdagsguds-
tjeneste med efterføl-
gende ost og rødvin 

ZeBU genåbner med stort 
program – fra festival til 
forestillinger
På børne- og ungdomsteatret ZeBU sprudler det med aktiviteter. Efter et år 
uden egen scene, hvor både teatersal og foyer er blevet renoveret, er det 
Ama’rkanske teater tilbage med fuldt program. Glæd jer bl.a. til den store 
internationale børneteaterfestival – SpringFestival – der løber af stablen fra d. 
20 – 26. maj 2019 på Amager Kulturpunkt

AF: MARIA AHRENSBERG 
-PR KONSULENT, ZEBU

For 6. gang bliver Amager 
proppet med kvalitetstea-
ter, musik og kultur fra hele 
verden, når Børnekulturhus 
Ama ŕ og ZeBU sammen ar-
rangerer en af landets stør-
ste internationale teaterfe-
stivaler for børn og familier 
– SpringFestival 2019. 

Danmark er berømt for sit 
børneteater, der er enestå-
ende på verdensplan. Men 
udenfor de danske græn-
ser er der teater af ligeså 
høj kvalitet, som det danske 
publikum sjældent får mu-
lighed for at opleve. Derfor 
viser SpringFestival de bed-
ste forestillinger fra både 
ind- og udland i et stort 
ugeprogram. 

Programmet byder på 
mere end 50 internationale 
forestillinger, musik, udstil-
linger, gadeteater samt et 
væld af aktiviteter for både 
børn og voksne – alt sam-
men fordelt over seks farve-
rige majdage.

INTERNATIONALT 
TEATER – LIGE RUNDT 
OM HJØRNET
Spring giver rum og scene 
for hele verden på Amager, 
i et barns øjenhøjde, i en hel 
uge. Den er et flagskib, der 
bringer det internationale 
børneteater- og kulturliv til 
øen for således at udvide 

børn og børnefamiliers krea-
tive horisont.

Foruden de mange forestil-
linger, vil der også være mulig-
hed for at opleve workshops, 
netværk, seminarer, optog 

- og ej at forglemme, festiva-
lens langbenede ’maskotter’ – 
de berømte, spanske giraffer, 
der endnu engang vender de 
lange ben mod nord, til glæde 
for børn og barnlige sjæle.

Festivalen kunne ikke lade 
sig gøre uden den store 
støtte fra de to lokaludvalg, 
Amager Øst og Amager 
Vest, som ZeBU er meget 
glad for.

ZEBU ER TILBAGE PÅ 
EGEN SCENE
Efter et år, hvor teatrets 
forestillinger er blevet spil-
let i lånte sale på skoler 
rundt omkring i København, 
er ZeBU nu tilbage på egen 
matrikel. Ombygningen har 
givet både Amager Bio og 
ZeBU en opgradering med 
bedre adgangsforhold og 
helt ny foyer til glæde for 
publikum.

På forårsprogrammet kan 
publikum opleve Teateret 
Apropos’ ungdomsforestil-
ling ’Hva’ tror du selv?’, der 
sætter spørgsmålstegn ved 
tro og identitet. Forestil-
lingen spiller fra d. 21 – 29. 
marts.

Herefter bliver teatret be-
søgt af dukkedramaet Søn-
dag baseret på Kim Fupz 
Aakesons bog af samme 
navn fra d. 9 - 14. april, og 
lige efter slår Teater Morga-
na vejen forbi med det musi-
kalske og gakkede eventyr-
drama ’Otto’ fra d. 23 – 28. 
april. 

Der vil være fortællinger 
for enhver smag, så ta’ bør-
nene i hånden og fordyb jer 
i teater fra nær og fjern på 
ZeBU. 

      Fra Spring festivalen 2018 

Pigefodbold er “in”

AF OLE PEDERSEN

”Tænk over det Cruyff! … 
sådan var det ikke i gamle 
dage ” 

Det var Clifford og “Cru-
yff”, to gamle og garvede 
pædagoger fra Fritids-
centrene Nordøst og Midt, 
der fik en snak efter en 
pigefodboldturnering på 
tværs af fritidscentre for de 
11-13-årige, som de var med 
til at arrangere d. 18decem-
ber  2018 i Prismen. 

De deltagendepiger kom 
fra Fritidscenter Midt, Nord-
øst og Stranden. Det vil sige, 
piger fra kvarteret omkring 
Hørgården, Holmbladsgade 
og helt ned til Kongovej ved 
stranden. Stemningen var i 
top og der var ”sved på pan-
den”. Pigerne kunne virkelig 
vise deres niveau og deres 
finter, som de havde øvet 
sig meget på.

I perioden op til turnerin-
gen havde der været stor 
efterspørgsel fra piger-
nes side, om der ikke nok 
kunne afholdes en street 
fodboldturnering kun for 
dem, og det var noget nyt 
for de to herrer, fordi det 
var første gang, at pigerne 
havde vist så store en inte-
resse for fodbolden og en 
turnering. Fø var det kun 

drengene der altid spurgte 
efter turneringer.

DAMELANDSHOLDET 
SOM ROLLEMODELLER
Efter Danmarks dame-
landshold var så gode 
under EM, er sket en æn-
dring og pigerne har fået 
inspiration til at være med. 
De to pædagoger ser det 
som en super udvikling, 
at pigerne der kommer i 
de kommunale klubber nu 
har  så stort interesse for 
at spille fodbold. 

Det har medført, at vi i 
vores fritidscentre nu har 
en fast dag om ugen hvor 
pigerne har fået mulighed 
for at spille med og mod 
hinanden på tværs af fri-
tidscentre. Det foregår i 
Prismens fine rammer.

POTENTIALE FOR 
FLERE TURNERINGER
De to pædagoger, Clif-
ford og “Cruyff” ser et 
potentiale i at udvikle på 
interessen fra pigerne og 
vil nu forsøge at søge øko-
nomiske midler til at kunne 
udvikle flere turneringer, 
hvor pigerne på tværs af 
bydele i hele København 
kan mødes og hvor godt 
humør og fodbolden er i 
centrum. 

Loppemarked, samtaleaftener 
og påske i Allehelgens – og 
Sundkirken
AF OLE PEDERSEN

23. marts kl. 10-15 i Allehel-
gens Kirke - Loppemarkedet

Det er muligt at leje en 
stand for 50 kr. Eller kom 
blot og gør en god han-
del, køb kaffe/te, forskelligt 
hjemmebag og lækre sand-
wich og støt samtidigt vores 
menighedsplejes hjælpear-
bejde. Læs mere på hjemme-
siden www.metrokirkerne.dk 
og book en stand. 
Onsdag d. 27. marts: Helligt 
land? Om danskhed i en glo-
bal tidsalder, foredrag ved 
Tina Nyholm, som er sam-
fundslærer på Espergærde 
gymnasium med speciale i 
national identitet.
Tirsdag d. 23. april. Hel-
lig ånd? Om erfaring af det 

guddommelige, foredrag 
ved Sarah Bach la Cour, som 
er sognepræst ved Hylte-
bjerg kirke i Vanløse.

Begge aftner begynder kl. 
17.30 med aftensang i Sund-

kirken. Kl. 18.00 byder vi på 
mad og drikke i menigheds-
salen og kl. 18.45 oplæg og 
god debat. Hele arrange-
mentet er gratis. 
14. april - palmesøndag 

Indleder dramaet med ind-
toget i Jerusalem, hvor Jesus 
modtages som den længe 
ventede konge og frelser. Høj-
messe kl. 10.00 i Sundkirken 
og 12.00 i Allehelgens Kirke.
18. april - skærtorsdag. 

Jesus spiser for sidste 
gang sammen med sine ven-
ner. Det er det, vi kender 
som den sidste nadver – eller 
den første! 
Gudstjeneste kl. 17.00 i 
Sundkirken. Efter gudstje-
nesten er der fællesmåltid 
i skærtorsdags ånd. Tilmel-
ding sker til kirkekontoret på 

telefon: 32 58 31 30.
19. april - langfredag. 

Jesus tortureres og kors-
fæstes. 

Gudstjeneste i Allehelgens 
Kirke kl. 12.00 
21. april - påskedag 

En gudstjeneste fuld af 
opstandelse, musik og på-
skeliljer -  Det er i Sundkirken 
kl. 10.00 
22. april - 2. påskedag 

Højmesse i Allehelgens 
Kirke kl. 12.00. Bagefter spi-
ser vi påskefrokost sammen i 
krypten. Der er ingen tilmel-
ding til denne frokost.

For alle arrangementer 
gælder: Alle er velkommen, 
og alt er gratis.  

På gensyn! Læs gerne 
mere på www.metrokirker-
ne.dk. 


