
AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

På Teknik- og Miljøudval-
gets møde den 2. december 
blev parkeringssituationen 
omkring metrostationerne 
på Østamager drøftet. Bag-
grunden var et ønske om at 
begrænse antallet af ude-
frakommende køretøjer i 
området. Beboerne oplever 
dagligt usikre oversigtsfor-
hold på grund af de mange 
parkerede biler fra rejsende 
til lufthavnen og centrum, 
som bruger området til gra-
tis langtidsparkering. 

PARKERINGSPLADSER 
BRUGES TIL 
PENDLERPARKERING
Forvaltningens analyse viser, 
at parkeringsbelægningen 
på de vejstrækninger, der 
ligger tættest på metrosta-
tionerne, overstiger 100% på 
flere tidspunkter af døgnet. 
Parkeringstællingerne er hø-
jest i dagtimerne på grund af 
pendlerparkering.

De eksisterende tællinger 
af P-belægningen i områ-
det dækker ikke de store 
feriemåneder med mange 
rejsende til lufthavnen, ferie-
gæster i city og badegæster 
til Amager Strandpark.

BETALINGSZONE 
ER DYRT MEN MEST 
FLEKSIBELT
Til en eventuel kommunal 
parkeringszone tager for-

valtningen udgangspunkt i 
metrostationerne Amager 
Strand og Femøren. Bebo-
ere og erhverv med adres-
se i området vil mod be-
taling kunne få licens, der 
undtager dem fra at betale 
timetakst for parkering på 
vejene. Timetaksten gæl-
der ikke besøgende med 
handicapkort. Indførelse 
af betalingsparkering kræ-
ver politisk beslutning og 

finansiering i forbindelse 
med de årlige budgetfor-
handlinger.

TIDSBEGRÆNSET 
PARKERING BILLIGERE, 
MEN MINDST FLEKSIBEL
En anden løsning er en mu-
lig zone med tidsbegrænset 
parkering, i stil med den ved 
Lergravsparken. Det er hur-
tigere og billigere at indføre, 
fordi de private fællesveje 
ikke skal overtages af kom-
munen, og kan træde i kraft 
cirka syv måneder efter 
vedtagelse. Tidsbegræns-
ning betyder, at man ikke 
kan parkere mere end den 
tilladte tidsbegrænsning. 
Det gælder bl.a. gæster til 
beboere og medarbejdere 

hos virksomheder og kolo-
nihaveejere uden folkeregi-
steradresse i zonen. Bebo-
ere og erhverv med adresse 
i zonen vil kunne ansøge om 
en gratis licens.

Forvaltningen vurderer at 
betalingszone er en mere 
fleksibel løsning end tidsbe-
grænsning, da den giver mu-
lighed for at betale for det 
man bruger.  

PRIVAT 
PARKERINGSKONTROL 
SOM ALTERNATIV
Som alternativ til kom-
munale parkeringszoner, 
kan grundejerne vælge at 
indføre lokale parkerings-
restriktioner, som kontrol-
leres med privat parke-

ringskontrol. Grundejerne 
vil så være ansvarlige for 
at udarbejde forslag, sikre 
lokal opbakning, indhente 
samtykke fra kommunen, 
og efterfølgende betale for 
etablering og drift af zonen. 

Forvaltningen skriver, at de 
gerne indgår i dialog med 
grundejerne om konkrete 
forslag. 

Sagens videre forløb er nu 
op til de politiske budgetfor-
handlinger.

SÅ ER DER FULD FART PÅ 
OMRÅDEFORNYELSEN SUNDBY 3 DET HANDLER IKKE KUN OM MAD, 

MEN OGSÅ GOD KULTUR ... 19 WEFOOD FIGHTS FOOD WASTE 
ON AMAGER 8
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Parkeringsløsning 
på Østamager et 
skridt tættere på
Efter en politisk drøftelse før jul er der 
nu fremlagt flere muligheder for at løse 
problemerne med langtidsparkering 
langs metroen. Betalingsparkering 
anbefales af forvaltningen

       Foto: pixabay / Fill
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Beboere fortsætter arbejdet med at 
sikre vejforholdene på Wibrandtsvej 
AF MARIE ELSBORG, 
BEBOERGRUPPEN 
FOR TRAFIKSIKKER 
WIBRANDTSVEJ 

Formålet med beboergrup-
pen er at sætte fokus på de 
store trafikale problemer, 
som vi oplever med biler, 
busser og lastbiler, der kører 
alt for stærkt og hasarderet. 
Vi ønsker at forbedre forhol-
dene for de mange cyklister 
og gående ,som dagligt be-
nytter Wibrandtsvej til og fra 
skolerne i begge ender, samt 
for de mindste børn, som hver 
dag benytter vejstrækningen 
til og fra de utallige institutio-
ner i lokalområdet. Det er be-
boergruppens ønske at spille 
ind med ideer til de kommen-
de trafikplaner i Københavns 
Kommune samt planlægnin-
gen af tværgående cykelfor-

bindelser, skybrudsplaner og 
nye miljøzoner. 

DEN FARLIGE TRAFIK 
PÅ WIBRANDTSVEJ 
RYSTER BEBOERNE I 
HVERDAGEN 
Beboerne i området omkring 
Wibrandtsvej er dagligt vid-
ner til cyklister, som føler sig 
nødsagede til at cykle på 
fortovet i stedet for på vejen 
for at undgår at køre tæt på 
en overhalende bus eller bil. 
Det er med et skarpt over-
blik, at man som fodgænger 
krydser Wibrandtsvej uden 
for de afmærkede fodgæn-
gerovergange, da bilerne 
ofte kører mere end den til-
ladte hastighed. 

Vi mener, at beboere i lo-
kalområdet burde kunne an-
vende Wibrandtsvej uden at 
frygte for deres sikkerhed. 

Flere, vi har talt med, giver 
udtryk for, at de ikke tør lade 
deres børn cykle på denne 
vejstrækning, og da slet ikke 
alene. I stedet cykler de hel-
lere omveje for at undgå 
Wibrandtsvej. Kan det virke-
lig passe, at vi i lokalområdet 
skal frygte for vores børns 
sikkerhed, når de bevæger 
sig til og fra skole? 

HJÆLP OS MED AT 
HJÆLPE DE BLØDE 
TRAFIKANTER PÅ 
WIBRANDTSVEJ
Inden for de sidste par må-
neder er interessen for ar-
bejdet i beboergruppen på 
Wibrandtsvej vokset støt, 
men vi er selvfølgelig me-
get interesserede i endnu 
flere aktive medlemmer af 
gruppen.

Der er mange måder at 

bakke op om vores arbejde 
med at trafiksikre Wibrandts-
vej på, blandt andet ved at 
melde sig ind i vores nyop-
rettede Facebook-gruppe 
”Sikkerhed på Wibrandts-
vej”, hvor vi melder datoerne 
ud for kommende møder i 
beboergruppen, og alle er 
selvfølgelig velkomne. På 
sigt vil der i denne gruppe 
blive annonceret forskellige 
arrangementer, hvor bebo-
ere i lokalområdet, som har 
noget på hjerte, kan komme 
i snak med medlemmerne af 
beboergruppen, drikke en 
kop kaffe eller komme med 
nye ideer og løsninger på 
vores arbejde. Al hjælp og 
opbakning er kærkommen. 
Så hold øje med kommende 
arrangementer og møder på 
Facebook-gruppen ”Sikker-
hed på Wibrandtsvej”.

Podcast: da 
Amager lagde  
grunden for 
danskheden

AF MAJKEN ASTRUP

Podcasten Stemmer fra 
Ama’r gennemgår i løbet af 
ti afsnit nogle udvalgte dele 
af Amagers historie. De før-
ste syv afsnit er færdige og 
fortæller om alt fra de hol-
landske tilflyttere, krig og 
sildefiskeri til lossepladser, 

forurening og industri på lor-
teøen. Det seneste afsnit be-
handler kunst og kunstnere 
på øen, både før og nu. For 
selvom Amager langt op i 
historien er bøndernes og ar-
bejdernes ø, så fattede nogle 
kunstnere interesse for det 
levede liv langt fra hoved-
stadens larm og kaos. Julius 

Exner portrætterede i anden 
halvdel af 1800-tallet bon-
delivet på Amager, som det 
idylliske, hjertevarme, afba-
lancerede liv i et stærkt fæl-
lesskab. Hans malerier blev 
afgørende i en tid, hvor den 
danske nationalstat og det 
unge demokrati var under 
opbygning. Og hans billeder 
var med til at definere, hvad 
man opfattede som dansk. 
Mange malere fulgte i hans 
fodspor over Knippelsbro, og 
i dag er Amager et lille mekka 
både for kunst, kunstnere og 
kunstinteresserede.

BONDEIDYL
Nogen tid efter, at jeg er flyt-
tet til Amager, er jeg på Den 
Hirschsprungske Samling. 
Imellem gyldne guldalder-
malerier og gamle mahogni-
møbler fanger et maleri min 
opmærksomhed. Det forestil-
ler en bedstefar, der dufter til 
en blomst plukket af hans lille 
barnebarn. Det er sommer, 
solen skinner varmt på hus-
muren og bag den lille pige 
står moderen med lillebroren 
på armen og smiler. Det der 
slår mig er, at scenen udspil-
ler sig på Amager. Jeg kan 
genkende amagerdragten. 
Nysgerrigt spørger jeg ind til 
maleriet og forstår snart, at 
maleren, Julius Exner, var en 
berømmet maler på sin tid. 
Hans malerier er hyggelige 
og nærværende, men også 
ekstremt idylliske og måske 
lidt urealistiske. Han malede 
det autentiske og nære bon-
deliv, som ingen havde gjort 
det før ham, og hans malerier 
var med til at definere, hvem 
vi var som danskere i de spæ-
de år efter nationalstatens 
dannelse. For i samtiden defi-

nerede man den oprindelige 
dansker som en bonde. Og 
det afbildede Exner med den 
største overbevisning og ind-
levelse. Det fik jeg at vide af 
museumsleder Søren Mentz 
fra Museum Amager, da han 
viste mig rundt i deres Exner-
samling. Du kan høre hans 
fortælling i podcastafsnittet 
“Kunstens Ø”.

KUNSTMEKKAET SYD 
FOR HOVEDSTADEN
Exner er blot den første i en 
lang række kunstnere, som 
drager sydpå ad Amager 
Landevej for at forevige det 
gode og simple liv i provin-
sen. Eckersberg finder vej 
til Dragør, hvor han maler 
marinemotiver. Snart følger 
Christian Mølsted, Olga Lau, 
Viggo Johansen og datteren 
Nanna Johansen, Oluf Høst 
og Emma Grubb. Fælles for 
dem alle var en fascination 
af lyset og havet ved Dragør. 
Præcis som en anden gruppe 
malere i Skagen i samme pe-
riode. De efterlader sig en rig 
skat af billeder, som dels kan 
ses på Museum Amager og 
Mølsteds Museum i Dragør, 
dels på kunstmuseer rundt 
om i landet. Men Amager 
byder også på nyere kunst, 
kunstmuseer, gadekunst og 
udøvende kunstnere. 

Hvis du vil vide mere, må 
du finde din telefon eller 
computer frem og søge på 
Stemmer fra Ama’r. Podca-
sten findes både i Itunes, 
Podtail, TuneIn og Sound-
Cloud. Og så er den støttet 
af Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Museum Amager, Tårnby 
Kommune og Dragør Kom-
mune.

Podcasten “Stemmer fra Ama’r” dykker 
i seneste afsnit ned i kunsten på øen. 
Amager er ikke brolagt med kongeslotte 
og kan ikke fremvise guldaldermotiver 
af grever og baronesser i massevis. 
Men for små 200 år siden begyndte 
kunstneren Julius Exner at portrættere 
amagerkanske bønder. Og det blev 
starten på skabelsen af det ægte og 
oprindeligt danske

      Maleri af Christian Mølsted Foto: Rikke Colburn

Gratis skoleforløb  
om madspild

AF DORTE GRASTRUP-
HANSEN, CENTERLEDER, 
MILJØPUNKT AMAGER

Undervisningsforløbet kan 
holdes som en temadag 
eller over 2-3 gange i mad-
kundskab, og er bygget op 
om teori, virksomhedsbe-
søg og praksis. Forløbet 
aftales direkte med un-
derviseren, der er fleksibel 
med tider fra marts og helt 
frem til juni.

FRA VERDENSMÅL TIL 
HVERDAGENS VANER
Eleverne lærer, hvor og 
hvorfor madspild fore-
kommer, samt hvordan 
det påvirker mennesker 
og miljø. Et lokalt super-
marked tager imod besøg 
og fortæller om, hvordan 
vi i fællesskab kan mind-
ske spild i butikkerne med 
bedre indkøbsvaner og 
viden om råvarer. Til slut 
indtages køkkenet med 
en kasse overskudsvarer, 
hvor eleverne afprøver 
de færdigheder, der skal 

redde for eksempel frugt 
og grønt fra biospanden. 
Fornemmelse for mad 
handler især om at kunne 
bruge sine sanser og vi-
den om råvarer og dato-
mærkninger, til at kunne 
give en slatten gulerod, 
et plettet æble eller ke-
deligt rugbrød en chance 
for at blive tryllet om til 
lækre retter. Og ved at 
kunne skelne mellem mug 
og råd, samt forskellige 
datomærkninger, forbli-
ver fødevaresikkerheden 
i top.

BOOK ET BESØG
Miljøpunkt Amager sam-
arbejder med Miljøpunkt 
Østerbro om at udbyde 
dette forløb til skoler på 
Amager. Du kan derfor 
ringe eller skrive til Lama 
Juma fra Miljøpunkt Øster-
bro, hvis du vil høre mere 
om undervisningen og 
booke et forløb til mad-
kundskab. E-mail: lama@
miljopunkt-osterbro.dk el-
ler tlf. 31 49 08 70.

Netop nu kan folkeskolelærere booke 
undervisningsforløbet ’Fornemmelse 
for mad’, og sætte madspild på 
skemaet for 4. – 7. klasser på Amager. 
Forløbet er gratis, men der er et 
begrænset antal pladser
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AF OLE PEDERSEN

I det lille mødelokale på hjør-
net af Kastrupvej og Parma-
gade, hvor Områdefornyel-
sen Sundby holder til, emmer 
det af aktivitet, og når man 
kommer direkte ind fra kul-
den, føles det nærmest som 
at træde ind i en sauna. Jeg 
møder Robert Hansen og 
Kira Hulsart, som begge er 
med i styregruppen og en del 
af formandsgruppen på fire. 
De har netop afholdt et møde 
med sekretariatsleder Nanna 
Sørensen, og humøret er højt 
og entusiasmen tydelig.

 “Det kribler i fingrene for 
at komme i gang igen. Vi 
glæder os rigtigt meget til 
det første styregruppemøde, 
hvor vi skal gøre status over, 
hvor lang vi er med projekt 
Sundbyøster Plads, hvor der 
er udarbejdet et projektfor-
slag, og vi skal se på, hvilke 
andre projekter, der er klar 
til at blive skudt i gang,” er 
det første Kira siger, og man 
mærker tydeligt den energi 
og beslutsomhed, hun læg-
ger for dagen. 

NYTÅRSKUR  
- NYE BORGERE 
Områdefornyelsen afholdt 
som det første skridt i den 
nye opstart en nytårskur, 
hvor rigtigt mange mødte 
op - også mange der ikke 
før har haft tilknytning til 
områdefornyelsen. “Det lo-

ver godt for fremtiden og 
for borgernes engagement i 
de mange projekter, der nu 
skal rulles ud,” siger Robert 
og understreger, at det er 
vigtigt, at Områdefornyel-
sen inviterer bredt - for ek-
sempel til en række kultu-
relle engagementer.  Robert 
ser gerne, at “almindelige” 
borgere går aktivt ind i pro-
jektudviklings-grupperne. 
Han understreger, at det er 
i projektudviklings-grup-
perne, man som borger kan 
få direkte indflydelse på de 
enkelte projekter. Begge gi-
ver udtryk for, at det også er 
vigtigt, at politikerne, og ikke 
mindst fag-forvaltningerne 
på rådhuset, fatter interesse 
for Områdefornyelsens pro-
jekter, som jo i den sidste 
ende skal godkendes af po-
litikerne selv.

MANGE PROJEKTER 
VENTER PÅ AT BLIVE 
SKUDT I GANG
Længst fremme er pro-
jektudviklings-gruppen for 
Sundbyøster Plads, og de 
skal præsentere deres plan 
på styregruppemødet 4. 
marts.

De næste projekter, der 
skydes i gang er Sundby Kir-
kegård, Englandsparken og 
Sundby idrætspark.

Til alle disse projekter skal 
der nedsættes projektudvik-
lings-grupper, hvor borger-
ne inviteres til at være med. 

Projektet om Englandspar-
ken og Sundby idrætspark 
begynder med et stort bor-
germøde mandag marts, og 
der bliver nedsat en eller 
muligvis to projektudvik-
lingsgrupper. 

“FRA FÆLLED  
TIL STRAND”
Projektet “fra fælled til 
strand”, som Robert mener 
rettelig burde hedde “mel-
lem fælled og strand”, er 
skudt igang, men der er be-
hov for flere deltagere i pro-
jektudviklings-gruppen.  

Dette projekt har til for-
mål at knytte Sundby Vest 
og Sundby Øst tættere sam-
men, at skabe lette og tra-
fiksikre forbindelse mellem 
den dejlige Amager Fælled 
og den ikke mindre dejlige 
Amager Strand. “Det er en 
stor udfordring,” siger Ro-
bert,” her skal hovederne 
virkeligt lægges i blød, især 
på grund af de store trafikale 
udfordringer”.  Men både Ro-
bert og Kira har gode forslag 
til løsning af problemerne. 
De mener, at der skal skabes 
en grøn trafikkorridor, der 
hedder Grønjordsvej, Peder 
Lykkesvej, Elbagade og Ita-
liensvej, hvor de bløde trafi-
kanter, herunder skolebørn, 
bliver prioriteret.  Alternativt 
kunne ruten ledes omkring 
Prinsesse Christines Vej og 
Højdevej. Robert og Kira 
glæder sig til at diskutere 
disse trafikale udfordringer 
med borgerne. 

I projektet “ fra fælled 
til strand” skal finde alle  
“Sundby-perlerne”, mener 
Kira. Som eksempel nævner 
hun Amager Hospital, hvor 
man som borger allerede nu 
kan slå sig ned på det grønne 
område og nyde sin mad-
pakke. Og Robert supplerer 
og fortæller om den snart 
nyrenoverede Remiseparken 
midt i Urbanplanen, som vil 
kunne skabe ny værdi til om-
rådet. Stor enighed er der 
dog om, at det er et projekt, 
der kalder på borgerne; som 
Kira siger: ”Her skal vi have 
borgerne på banen. Borger-
ne kender jo alle disse små 
og store perler der findes i 
Sundby.” 

KOMMUNIKATION  
TIL BORGERNE 
Robert og Kira understre-
ger, at det er nødvendigt nu 
efter et års pause, påny at 
slå kraftigt på tromme for 

Områdefornyelsens projek-
ter. Derfor er der behov for 
en styrket kommunikation. 
Man kunne for eksempel lave 
skiltning de steder, Område-
fornyelsen begynder projek-
ter, hvor man får information 
om, hvad projektet går ud 
på, med tidsplaner og andre 
fakta. Og man kunne opsæt-
te informationsskilte, der vi-
ser vej til de centrale punkter 
på ruten.  

Kira taler desuden varmt 
for at bruge de sociale medi-
er, hvor hun mener man i høj 
grad kan nå et stort flertal af 
borgerne.

AMAGER ER EN SLAGS 
KØBENHAVNS PROVINS
Hverken  Kira eller Robert 
er i tvivl om, at Amager, og 
især Sundby, har sin helt 
egen identitet, som Kira si-
ger: ”Amager er jo på en 
måde Københavns provins. 
Ama’rkanerne kan rumme 
alle forskellige mennesker. I 
Sundby har vi tid, i Sundby 
hilser vi på hinanden på vej 
til skole eller til arbejde.” Og 
Robert supplerer: ”Variatio-
nen i bydelen er enorm. Man 
finder små huse, store huse, 
små værksteder, lidt indu-
stri, lidt villabebyggelse - alt 
blandet godt sammen. Det 
skaber et særligt miljø.”

Områdefornyelsen har, 
som et af sine mange mål, 
at styrke denne identi-
tet. Kira og Robert siger 
samstemmende:”Når vi er 
færdige, skal Sundby fø-
les som én bydel for dem, 
der bor her. De skal føle sig 
klædt på til at benytte byde-
len og føle sig stolt over den. 
Der skal  kort sagt bygges 
bro mellem øst og vest. 

Og således kommer det 
hele til at hænge sammen 
med Områdefornyelsen 
Sundbys overordnede mot-
to: Sundby for alle.

NYHEDER

Glæd dig til 
bydelens længste 
og hyggeligste 
loppemarked

AF FRANK LAMBERTH, 
MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Det er gratis at deltage 
og alle er velkomne. Lop-
pemarkedet er de seneste 
år vokset, så det fylder det 
meste af Italiensvej, og 
det er både blevet et sam-
lingspunkt for kvarteret 
og et tilløbsstykke for hele 
Amager Øst. 

Da vi er en mindre grup-
pe frivillige, der arrangerer 
loppemarkedet, er det vig-
tigt, at alle, der har boder, 
er med til at skabe en dej-
lig afslappet atmosfære 

og hjælper hinanden med 
at skabe plads til alle. Husk 
også hinanden på, ikke 
at efterlade affald, når vi 
slutter. 

Hvis man er interesseret 
i at følge med i planlæg-
ningen af loppemarkedet, 
så gå ind på vores Face-
bookside ”Italiensvej lop-
pemarked”. Sidste som-
mer havde vi arrangeret 
livemusik - måske kommer 
der en ny overraskelse i år!

Sæt kryds i kalende-
ren lørdag 7. juni og 
søndag 8. juni, begge 
dage fra kl. 10-15.

Igen i år afholdes der loppemarked 
på Italiensvej, og om sædvanlig er 
det første weekend i juni og sidste 
weekend i august

Søg Kvikpuljen  
og få hurtigt svar

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Der er ingen ansøgnings-
frister, og vi giver dig som 
hovedregel svar inden for 
tre uger, da ansøgninger-
ne behandles af lokalud-
valgets formandskab og 
tovholderen for arbejds-
gruppen.

Alle andre ansøgninger 
skal behandles på lokalud-
valgsmøderne, som ligger 
en måned efter ansøg-
ningsfristen. Din aktivitet 

må ikke være afholdt eller 
påbegyndt, før du har fået 
svar fra os.

Læs om hvordan du 
søger og se vores støt-
tekriterier på vores 
hjemmeside aoelu.kk.dk

Skal du lave et arrangement eller en 
aktivitet i lokalområdet, og søger 
du under 5.000 kr., kan du søge 
lokaludvalgets kvikpuljeFokus på sundhed - sæt kryds i kalenderen til 

årets Sundhedsmarkedsdag 

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR 
LOKALUDVALGET OG 
NICOLE SCHMITT

Den gennemsnitlige leveal-
der i vores bydel er steget 

fra 77,9 år i 2014 til 80,0 år 
i 2018, og vi er blandt de 
bydele i København med 
den højeste gennemsnits-
levealder, kun overgået af 
Indre By, Østerbro og Van-
løse. Landsgennemsnittet 

er 80,8 år, så det er vi sta-
dig under. 

På Sundhedsmarkedsda-
gen udforsker vi årsager til 
fysisk velvære. Vi sætter 
fokus på fysisk og mental 
sundhed, som er vigtige 

for et godt liv. Vi deler vi-
den på området for at gøre 
det lettere at træffe val-
gene om livsstil. Vi vil have 
aktiviteter til alle - fra børn 
til pensionister - og der vil 
være boder, hvor man vil 
blive klogere på sin egen 
sundhed og på lokale mo-
tions- og sundhedstilbud. 

Vi håber, at mange vil 
deltage, både aktø-
rer og besøgende.

Der var gang i både kondicykler, blodtryksmålere og danse-
sko, da lokaludvalget i 2019 holdt Sundhedsmarkedsdag. I 
år er vi gået sammen med Amager Vest Lokaludvalg om at 
afholde Sundhedsmarkedsdagen 29. august på Musiktorvet

Så er der fuld fart på 
Områdefornyelsen Sundby
Efter et års uvelkommen pause har 
Områdefornyelsen Sundby igen iført 
sig arbejdstøjet, og er nu i fuld gang 
med at udrulle de mange projekter, 
der er beskrevet i Områdefornyelsens 
kvarterplan. Vi har talt med 
formandsskabet, som udtrykker stor 
optimisme og entusiasme, og de glæder 
sig til at møde borgerne på gader og 
stræder for at diskutere de mange  
forskellige projekter

 ❚ Robert Nielsen  er ud-
peget til styregruppen af 
Amager Vest Lokaludvalg. 
Rober thar boet i Urban-
plan i over 40 år. Han er 
tidligere fodboldtræner i 
Sundby Boldklub. Han er 
desuden kredsformand 
i Socialdemokratiet 4. 
kreds, Sundbyvester.  

 ❚ Kira Hulsart er valgt 
til styregruppen af  sin 
andelsboligforening. Hun  
har lavet events i mange 
år, og hun betegner sig 
som kulturkommunikator. 
Hun er desuden medlem 
at Amager Kulturpunkts 
bestyrelse. 

FAKTA

      Kir og Robert går ind for et Sundby for alle Foto: Ole Pedersen
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Wefood bekæmper 
tonsvis af madspild
Folkekirkens Nødhjælps madspildsbutik slår egen rekord på Amager. I 2019 
solgte butikken mere end 67 ton varer, som ellers var blevet smidt ud

AF OLE PEDERSEN

Siden Wefood slog dørene 
op på Amagerbrogade 151 
for fire år siden, har ama-
gerkanerne reddet tonsvis 
af gode varer fra at ende i 
skraldespanden. 

Som Danmarks første su-
permarked, der bekæmper 
madspild, er Wefood blevet 
budt velkommen på Amager 
med åbne arme. År efter år 

har butikken solgt flere og 
flere varer. 

Alene i 2019 solgte butik-
ken mere end 67 ton varer, 
som ellers var blevet smidt 
ud. Det er næsten 15 ton 
mere end året før.  ”Der er 
ingen tvivl om, at vi tilbage 
i 2016 valgte det helt rigtige 
sted at åbne Danmarks før-
ste supermarked med over-
skudsvarer. Modtagelsen her 
på Amager har været fanta-

stisk,” siger Jan-Martin Mik-
kelsen, der er ansvarlig for 
Wefood.

AMAGER BANEDE 
VEJEN
Butikken på Amager har 
været med til at bane vejen 
for yderligere tre butikker i 
København og Aarhus, lige-
som flere er på vej i resten 
af landet. 

Varesortimentet hos 
Wefood er altid bredt. Den 
ene dag kan kunderne finde 
alt, de skal bruge til at lave 
en lækker pizza. Den næste 
dag står menuen på veget-
arburgere fra Daloon. 

”Mange af vores kunder 
kommer igen, fordi de godt 
kan lide at blive overrasket 
over udvalget i butikken. 
Hvor kan man ellers finde pe-
bernødder i februar?” siger 
Jan-Martin Mikkelsen.

Varerne i Wefood kan have 
beskadiget emballage, for-
kert mærkning, overskredet 
dato for holdbarhed og være 
gået ud af sæson. Derfor øn-
sker almindelige butikker 

ikke sælge dem og donerer 
dem i stedet til Wefood.

DREVET AF FRIVILLIGE
Butikkerne er udelukkende 
drevet af dygtige frivillige, 
der står bag kassen, fylder 
varer på hylderne og møder 
kunderne med et smil. 

Der er altid brug for flere 
frivillige hænder, så kig forbi 
butikken på Amagerbroga-
de 151 for at høre mere om 
muligheden for at blive en 
del af dagligdagen i butik-
ken. 

Det er Folkekirkens Nød-
hjælp, der står bag Wefood-
butikkerne. Når kunderne 
køber en vare i Wefood, er 
de ikke bare med til at be-
kæmpe madspild. De er sam-
tidig med til hjælpe verdens 
fattigste. Overskuddet går 
nemlig til udviklingshjælp i 
lande som Nepal, Uganda og 
Etiopien. 

Wefood på Amagerbro-
gade 151 har åben mandag-
fredag kl. 11-18 og lørdag-
søndag kl. 10.30-14. 

Nu syr vi stofposer til Plastikpose-frit 
Amager tre steder på Amager
Plastikpose-frit Amager har åbnet et nyt syværksted på Solvang Bibliotek. Mere 
end 70 frivillige har over det seneste halvandet år syet over 1400 genbrugs-
stofposer, der er delt ud til over 20 butikker og 3 biblioteker på Amager. 
Tilbuddet er meget efterspurgt og vi har brug for endnu flere frivillige

AF MONA ISABEL 
ANDERSEN

12. FEBRUAR 
STARTEDE VI ENDNU 
ET SYVÆRKSTED - PÅ 
SOLVANG BIBLIOTEK  
Vi syr stofposer i genbrugs-
stof, stempler dem med vo-
res logo, klipper og stryger, 
så der er noget at lave for 
alle, og man behøver ikke at 
kunne sy. Har man interes-
sen, så kan man få hjælp til 
at lære at sy på symaskine. 
Vi hygger os, og der bliver 
også tid til en kop kaffe og 
te. Man kan også komme og 
hente stof, der er klippet til 
på bibliotekerne og hos Ø-
helse, Amagerbrogade 173, 
hvis man vil sy derhjemme.

GØR DANMARK 
PLASTIKPOSE-FRIT
Plastikpose-frit Amager 
handler om, at vi gerne vil 
være med til at nedbringe 
forbruget af plastikposer i 
butikkerne ved at tilbyde et 
mere bæredygtigt alternativ, 
nemlig fine, hjemmesyede 
stofposer af genbrugsstof. 
Faktisk er plastikpose-frit-
feberen ved at brede sig til 
andre dele af landet, så ud-
over Plastikpose-frit Christi-
anshavn, er vi i kontakt med 
Plastikpose-frit Østerbro, 
Plastikpose-frit Roskilde, 

Plastikpose-frit Nivå, Plastik-
pose-frit Køge og Plastikpo-
se-frit Bornholm.

BUTIKKER OG 
BIBLIOTEKER
De butikker, der er med i 
projektet, har et skilt på vin-
duet, der viser, at de støtter 
Plastikpose-frit Amager. bu-
tikkerne har kun stofposer i 
det omfang, de frivillige kan 
nå at sy dem, og der er bu-
tikker på ventelisten.

Vi arbejder stadig på at nå 
ud til skoler og fritidsinstitu-
tioner, så børn også kan være 
med til at sy stofposer til Pla-
stikpose-frit Amager og få en 
dialog i gang om miljøet, og 
vi håber, at vi i år kan komme 

ud på nogle flere skoler og 
fortælle om projektet.

FRIVILLIGE SØGES 
I samarbejde med de tre bib-
lioteker, Miljøpunkt Amager, 
Børnekulturhus Ama’r, Ak-
tivitetscentret Sundholm, 
Amagerbro Helhedsplan, 
Kofoeds Skole, Den grønne 
Friskole, TinkerTank og Kat-
høj Svallerup skole i Kalund-
borg prøver vi at komme 
ud til flere frivillige, der har 
lyst til at hjælpe med at sy 
stofposer til Plastikpose-frit 
Amager. 

Der kan altid bruges flere 
frivillige hænder til syværk-
stederne. Så hvis du vil være 
med, kom forbi syværkste-

derne på bibliotekerne tirs-
dage og onsdage mellem 
kl. 15-18 eller kontakt Mona 
Isabel Andersen på tlf. 20 20 
93 55 eller på plastikposefri-
tamager@gmail.com. 

Tjek også Instagram og 
Facebook-siden Plastikpo-
se-frit Amager for at følge 
med i projektet. 

Man kan finde poserne i 
følgende butikker: 
Ø-Helse, Smukt & Brugt, 
Alrum, Broders, Det var Zit-
tans, Engblomsten, Leben 
CPH, Byens Sycenter, Galleri 
Glad Sol, Purløg og Persille, 
Min helsekost, Poten, Blom-
ster Jannie, UP Copenhagen 
2ndhand, Mødrehjælpen, 
Peaunuts, Bob & Lutelia, 
Sulbæk Design og Syn-
ing, Roxy Retro, Wacher, 
Vintage-Art, Craft & Coffee 
samt på Sundby Bibliotek 
i Kvarterhuset, Bibliotek-
shuset Rodosvej og Solvang 
Bibliotek.

Vi er i Kvarterhuset i Jemte-
landsgade 3 om tirsda-
gen; om onsdagen både i 
Bibliotekshuset, Rodosvej 
4 og på Solvang Bibliotek, 
Remisevej 14. Alle tre steder 
syr vi fra kl. 15-18 - og det 
takket være midler fra 
Områdefornyelsen Sundby, 
Amager Vest Lokaludvalg 
og Amager Øst Lokaludvalg. 

FAKT

Et grønnere og 
sundere Amager

AF DORTE GRASTRUP-
HANSEN, CENTERLEDER, 
MILJØPUNKT AMAGER

To-årsplanens indsatser 
skal skabe mere (by)na-
tur, grønnere transport, en 
mere bæredygtig hverdag 
og gøre affald til nye res-
sourcer. Nogle projekter 
igangsætter miljøpunktet 
selv, og nogle laves i sam-
arbejde med andre. Alle er 
velkomne til at henvende 
sig med et projekt og få 
hjælp til at komme videre. 

REN LUFT OG MINDRE 
MADSPILD
Som noget nyt arbejder 
Miljøpunkt Amager med 
projektet ’Ren luft’. Vi var-
mede op til denne indsats 
i 2019 med temamøder om 
brændeovne, transport og 
luftforurening. I 2020 vil vi 
samarbejde med Copen-
hagen Solutions Lab fra 
Københavns Kommune, 
Gehl Architects, Område-
fornyelsen Sundby og lo-
kaludvalgene om at sætte 
fokus på luftkvaliteten i 
byen, og komme med bud 
på løsninger til at skabe en 
renere luft på både kort 
og langt sigt. Vi arbejder 
også med transport og 
begrønning. Vi vil sætte 
fokus på forskellige trans-
portformer og byudvikling 
ved at inspirere til andre 
former for mindre klima-
belastende transport og 
til at integrere flere grønne 
løsninger på tage, facader 
og i byens rum.

GIV TINGENE ET 
LÆNGERE LIV
Vi ønsker at skrotte skral-
despanden og give tøj og 
elektronik et længere liv. 

Derfor støtter vi Plastik-
pose-frit Amager og Elek-
tronikværkstedet. Der er 
nu tre syværksteder, hvor 
du som frivillig kan komme 
og sy stofposer: i Kvarter-
huset tirsdage kl. 15-18, i 
Bibliotekshuset på Rodos-
vej og Solvang Bibliotek 
onsdage kl. 15-18. 

I Elektronikværkstedet, 
Prags Boulevard 43 holder 
vi workshops den første 
lørdag hver måned kl. 11-
13. Her kan du komme med 
dine elektriske apparater 
og få hjælp til at reparere 
dem. 

AMAGERKANERNE 
GÅR OP I MILJØ OG 
KLIMA
I forbindelse med proces-
sen for to-årsplanen blev 
der udarbejdet et spørge-
skema, der blev sendt ud 
via Amager Øst og Ama-
ger Vest Lokaludvalgs 
borgerpaneler. Vi fik mere 
end 2000 besvarelser og 
knap 90 % har svaret, at 
de interesserer sig meget 
eller rigtig meget for miljø 
og klima og derfor også 
anser miljøområdet for at 
være meget vigtigt - eller 
ret vigtigt at arbejde med. 
Mange borgere nævner 
især trafik, byggeri og 
mangel på grønne områ-
der, som Amagers største 
miljøproblem og -udfor-
dring. Tak for alle de gode 
inputs.

Er du interesseret i at 
læse mere om vores pro-
jekter, så tjek hele to-års-
planen på vores hjemme-
side. Du kan også følge 
os på Facebook og Insta-
gram eller modtage vores 
månedlige nyhedsbrev.

I Miljøpunkt Amagers nye to-
årsplan for 2020-2021 bestræber 
vi os på at skabe en grønnere 
bydel med mindre forurening 
og en klimavenlig levevis. Med 
base i Kvarterhuset, er Miljøpunkt 
Amager øens lokale miljøcenter, 
som har til opgave at fremme 
miljøhensyn og bæredygtig 
udvikling på lokalt plan. Og alle, 
både borgere, virksomheder, 
foreninger og institutioner kan 
være med

     Miljøpunkt Amagers team 
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AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

I forbindelse med behand-
lingen af den nye kommu-
neplan for byens 12-årige 
udvikling, gjorde staten ind-
sigelse mod at omdanne Sil-

jangade-området til boliger 
og butikker. Dermed er der 
nu tegnet en ny retning for 
en mere nænsom omdannel-
se af området til et åbent og 
inviterende erhvervsområde 
med værksteder, håndvær-
kere, iværksættere og show-
rooms - og moderat boligud-
vikling.

MANGE IKONISKE 
INDUSTRIBYGNINGER
Områdets mange historiske 
bygninger er i meget for-
skellig stand, og flere træn-
ger til en gennemgribende 
istandsættelse. I Amager 
Øst Lokaludvalg har vi drøf-
tet, hvilke af bygningerne, vi 

mener har bevaringsværdi, 
set ud fra områdets kultur-
historiske betydning som 
industriens vugge på Ama-
ger. Det er mange. Men vi 
mener godt, der kan være 
plads til begrænset boligud-
vikling mellem nogle af de 
ikoniske industribygninger 
og bevaringsværdige bag-
gårdsmiljøer med levende 
værksteder. Det skal være 
en boligudvikling med re-
spekt for de mange erhverv, 
som servicerer bydelen med 
reparationer, håndværker-
service, lagersalg, udlejning 
med mere.

DIALOG MED EJERE, 
LEJERE, BRUGERE OG 
NABOER
Derfor vil vi fra lokaludval-
gets plangruppe gerne in-
vitere alle områdets ejere, 
lejere, brugere og naboer 

til et fælles forløb, hvor vi 
sammen kan pege på en 
udvikling for området, som 
tilgodeser alle. Ikke kun de 
investorer, der har købt ejen-
domme op i området. Her er 
vi særligt opmærksomme 
på, at en eventuelt kommen-
de metrostation til Prags 
Boulevard risikerer at sætte 
gang i en lavine af boligud-
vikling og erhvervsafvikling 
i området. Derfor mener vi, 
det er rettidig omhu at få 
defineret nogle principper 
for områdets udvikling, som 
peger i en mere helhedsori-
enteret retning.

Håbet er at udvikle Sil-
jangade-området til et åbent 
og inviterende sted, hvor sti-
forløb krydser gennem om-
rådet og over Uplandsgade, 
hvor baggårde og værkste-
der er istandsat og giver en 
kulturhistorisk oplevelse, 

hvor brugerne i højere grad 
udnytter muligheden for at 
bo og arbejde samme sted, 
og hvor der bliver plads til 
boliger for for eksempel ud-
satte, unge og seniorer, som 
har svært ved at finde bolig i 
byen i dag.

NYHEDER

Amager Snedkerhus - et 
møbelsnedkeri i storbyen 
I forbindelse med at erhvervsområdet omkring Siljangade bliver fastholdt 
som kreativ zone, har Ama’røsten modtaget et indlæg fra nogle af de 
erhvervsdrivende i området
AF JAKOB SPANGSBERG 
JENSEN, MØBELSNEDKER

Amager Snedkerhus er et 
kollektiv af møbelsnedkere 
og møbeldesignere, som 
idéudvikler, designer og pro-
ducerer møbler, køkkener, 
reoler og andet inventar for 
private og erhverv. 

Vi er selvfølgelige rigtig 
glade for nyheden om, at 
området, hvor vi har vores 
møbelsnedkeri og show-
room, er blevet bevaret på 
baggrund af Amager Øst lo-
kaludvalgs arbejde. 

Det gør at vi fremadret-
tet kan koncentrere os om, 
at drive vores møbelsned-
keri i storbyen, i stedet for 
at flytte ud af byen, som vi 
desværre oplever at flere af 
vores kollegaer bliver nødt 
til, blandt andet på grund af 

byfornyelse, nybyggeri og 
dyr husleje. Vi er utrolig stol-
te af, at have lagt lokaler til 
debatmødet omkring vores 
kreative zone, som viste sig 
at gøre en kæmpe forskel.

BYDELEN FÅR LIV OG 
SÆRPRÆG
Det at have et kreativt erhverv 
som vores møbelsnedkeri i 
storbyen, kan vi med erfaring 
se, gør en kæmpe forskel, i 
forhold til at løfte området, så 
folk rent faktisk har lyst til at 
bo her. Bydelen får liv og sit 
eget særpræg, alt imens kø-
benhavn udvikler sig som en 
storby omkring os. 

Vores dialog med kunder i 
lokalområdet og København 
fortæller os, at det er det helt 
rigtige med åndehuller som 
vores, hvor folk kan komme 
og forfølge drømmen om et 

snedkerkøkken, eller andet 
inventar til boligen. Det at 
eje noget håndværk der er 
blevet produceret lokalt, og 
et stenkast fra privaten, er 
guld værd og en fed ople-
velse for alle parter. Det er 
noget de store møbelfirmaer 
ikke kan tilbyde. 

VI MØDTES PÅ MØBEL-
SNEDKERUDDANNEL-
SEN
Amager snedkerhus blev 
grundlagt for godt 4 år siden, 
og har til huse i de autentiske 
lokaler på Uplandsgade 72. I 
dag er Amager Snedkerhus 
ejet af Kasper, Anders, Jeppe 
og Jakob, og derudover har 
vi 4 personer tilknyttet værk-
stedet, som driver deres eget 
gesjæft, og hjælper til når der 
er brug for ekstra hænder. 

Vores fælles historie går 

8 år tilbage, hvor vi alle 
mødtes på møbelsnedker-
uddannelsen i København. 
Efter forskellige retninger 
arbejdsmæssigt, endte vi op 
sammen for godt 5 år siden 
i vores første værksted på 
Lindgrens allé. Her måtte vi 
dog flytte fra, da der skulle 
bygges boliger. Vores bag-
grunde er vidt forskellige, 
men dog har vi det til fæl-
les at vores hænder er godt 
skruet på.

Hos Amager Snedkerhus 
ser vi frem til, at kunne være 
i vores nuværende lokaler 
mange år frem. Man er selv-
følgelig altid velkommen til 
at kigge forbi vores histo-
riske lokaler, på adressen: 
Uplandsgade 72,  og se vo-
res møbler og værksted, og 
få sig en snak om sit drøm-
meprojekt - stort som småt.

Bliv en del af det 
digitale borgerpanel
Som borger i Amager Øst har du den bedste fornemmelse for, hvad der er 
vigtigt i dit lokalområde. Vores digitale borgerpanel giver dig, der er borger 
i Amager Øst, muligheden for at give input til spørgsmål, der vedrører 
udviklingen af bydelen

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Når du er medlem af borger-
panelet, får du 3-5 gange om 
året en invitation til at delta-
ge i en spørgeskemaunder-
søgelse. Undersøgelserne 
handler om aktuelle emner 
i bydelen, alt efter hvad der 
er på den lokale politiske 

dagsorden. Vi bruger dine 
forslag, holdninger og input 
i vores arbejde i lokaludval-
get, og deler panelets hold-
ninger med politikerne på 
Københavns Rådhus. 

Medlemmer af borger-
panelet modtager løbende 
undersøgelserne via e-mail. 
Alle besvarelser behandles 
naturligvis helt fortroligt, 
og personfølsomme oplys-

ninger vil aldrig blive vide-
regivet 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.kk.dk. 

Når du klikker på tilmel-
dingslinket, åbner en side 
med et felt, hvor du skal 
skrive din e-mail. Når du har 
gjort det, får du en mail med 
et tilmeldingsskema, hvor du 
skal udfylde forskellige bag-
grundsoplysninger.

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

Opdateret vejledning 
til private fællesveje

AF LISE ARRE 
MILJØPUNKT AMAGER 
OG IBEN LINDEMARK, 
MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Langt størstedelen af ve-
jene på Amager er private 
fællesveje. Her er det ikke 
kommunen, men derimod 
grundejerne, der har an-
svaret for at vedligeholde 
vej og fortov. Det giver an-
ledning til mange spørgs-
mål. Hvem er det egentlig, 
der sørger for at lappe 
huller i vejen? Hvordan kan 
man gøre vejen grønnere 
eller sænke trafikhastig-
heden? Og hvem beta-
ler for det? Det er nogle 
af de mange spørgsmål, 
der besvares i ’Vejledning 
om private fællesveje’ fra 
2015, som nu har fået til-
føjet et opdateret retteark. 

FORSLAG TIL 
UDVIKLING AF 
FÆLLESSKABER
Opdateringen af vejled-
ningen er et resultat af et 
samarbejde mellem syv 
lokaludvalg i København, 
herunder Amager Øst Lo-

kaludvalg, samt Teknik- 
og Miljøforvaltningen og 
Miljøpunkt Amager, som 
er gået sammen om at be-
svare en lang række af de 
spørgsmål, der kan opstå 
blandt grundejere på pri-
vate fællesveje. I vejled-
ningen kan man læse om 
alt, lige fra, hvordan man 
danner et vejlaug eller en 
grundejerforening, til hvad 
man skal være opmærk-
som på, når man ønsker 
at vedligeholde eller æn-
dre vejen. Endelig er der 
en lang række forslag til, 
hvordan man kan udvikle 
fællesskabet på vejen: for 
eksempel om deleord-
ninger eller fælles dyrk-
ningsbede. Vejledningen 
indeholder også mange 
eksempler på konkrete 
projekter, der allerede er 
udført på private fælles-
veje i København.

Vejledningen og opda-
teringen kan findes digi-
talt på Miljøpunkt Ama-
gers hjemmeside og det 
er også muligt at hente et 
fysisk eksemplar hos Miljø-
punkt Amager i Kvarterhu-
set, Jemtelandsgade 3. 

Københavns borgere har selv ansvaret for at 
vedligeholde de private fællesveje, og dem 
findes der mange af på Amager. Det kan give 
udfordringer, men også være en mulighed for 
at skabe fællesskab og samarbejde om vejens 
brug. Håndbogen ’Vejledning om private 
fællesveje’ er netop blevet opdateret for at 
hjælpe grundejere på private fællesveje med 
at forstå deres rettigheder og pligter

     Fra den private fællesvej Kongedybs Allé  
 Foto: Christine Louw Nielsen

Behov for helhedsplan for Siljangade-området
Efter at den nye kommuneplan endte 
med at fastholde Siljangade-området 
mellem Laplandsgade, Uplandsgade og 
Prags Boulevard som “kreativ zone”, er 
der nu behov for en progressiv plan for 
områdets udvikling. For der er stadig 
meget, som kan blive bedre i det gamle 
erhvervsområde, og de færreste brugere 
kender de muligheder og rettigheder, der 
knytter sig til den kreative zone

 ”Hovedudfordringer for 
Siljangade-området”: 

 ❚ Lukket om sig selv – 
kulturhistoriske miljøer 
inviterer ikke indenfor.

 ❚ Manglende stiforbindelser 
mellem Prags Boulevard 
og Kløvermarken.

 ❚ Lav udnyttelse af mu-
lighed for at bo og arbe-
jde samme sted.

 ❚ Dårlig vedligeholdelses-
stand.

 ❚ Svært at krydse Up-
landsgade i myldretiden.

FAKTA
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Områdefornyelsen Sundby 

Vi søger lokale Amager Øst-
borgere med tilknytning til eller 
drømme om den gamle del af 
Sundby Kirkegård

AF OLE PEDERSEN

Områdefornyelsen Sundby 
vil i samarbejde med lokal-
området udvikle Sundby 
Kirkegårds gamle del inden 
for rammerne af kommu-
nens politik for udvikling af 
kirkegårde og med respekt 
for kirkegårdens arkitek-
toniske kvaliteter, særlige 
identitet og historie.

Som optakt til dette ar-
bejde har to Kaospilot-stu-
derende vist interesse for 
at portrættere fortællinger 
om kirkegården gennem 

interviews og fotos. Har du 
lyst til at deltage i dette ar-
bejde så læs nedenfor.

HVEM, HVAD OG 
HVORNÅR?
Vi søger dig, som på den 
ene eller anden måde, har 
tilknytning til den gamle 
del af Sundby Kirkegård. 
Du har brugt kirkegården, 
har følelsesmæssig tilknyt-
ning til den, specielle erin-
dringer om den eller måske 
holdninger til, hvordan den 
skal bruges fremover - eller 
noget helt fjerde. 

Vi vil gerne høre, hvad du 
har at sige, og vi vil gerne 
dokumentere det igennem 
fotos, lyd og film. 

HVEM ER SÅ VI?
Vi er to Kaospilot-stude-
rende, der, i en kortere pe-
riode, er tilknyttet for Om-
rådefornyelsen Sundby. og 
vi hedder Karla og Anna. 

Vi er i gang med at ud-
vikle et koncept med det 
formål at skabe en bedre 
forståelse for, hvem der 
bruger kirkegården, hvem 
der har et tilhørsforhold til 
den og hvilke drømme og 
holdninger, der er om den. 
Det materiale ,vi indsamler, 
skal blandt andet bruges til 
at give projektgruppen en 
bedre forståelse for, hvem I 
er, så de kan arbejde ud fra 
jeres drømme. 

Det sker i uge 11 og 12 
i Sundby - tid og sted 
efter aftale. Samtalerne 
tager cirka 45 min.
Kontakt os på mail, hvis 
du har lyst til at være 
med eller har uddy-
bende spørgsmål: 
mail: atk@kaospilot.dk

Sundby Kirkegård blev etableret 
i 1872 og er kendetegnet ved 
en opbygning i to sektioner –en 
gammel og en ny – som er delt af 
Kastrupvej. Kirkegårdens gamle 
afdeling ophører eftergældende 
bestemmelser med at være 
kirkegård i 2020 og vil herefter 
overgå til park. Sundby Kirkegård 
indgår i kommunens politik for 
omdannelsen af kirkegårde

ENGLANDSPARKEN OG 
SUNDBY IDRÆTSPARK 
SÆTTES I GANG D.  2. 
MARTS
Englandsparken og Sundby 
Idrætspark ligger som en 
grøn kile imellem Urbanpla-
nen og villakvarteret langs 
Irlandsvej og Amagerbro-
gade. Visionen er at gøre 
området til et samlingspunkt 
- og skabe mere liv, tryghed 
og fællesskab. Områdefor-
nyelsen vil efterfølgende ori-
entere om resultatet af dette 
opstartsmøde. 

SUNDBY - FRA FÆLLED 
TIL STRAND 
Endnu et projekt skydes i 
gang her i foråret. Sæt alle-

rede nu kryds i kalenderen 
torsdag 2. april, hvor vi tager 
hul på projektet “Sundby - 
fra fælled til strand”. 

Eftermiddagen kommer 
blandt andet til at byde på 
ture rundt i Sundby, hvor 
vi sammen skal udfor-ske, 
hvordan vi får skabt bedre 
sammenhæng på tværs af 
Sundbys unikke steder. 

Derefter bliver det før-
ste projektudviklings-grup-
pemøde afholdt 16. april. 
Projektudviklings-gruppen 
er for dem, der er særligt 
interesserede i projektet, og 
som har lyst til at være med i 
projek-tets maskinrum sam-
men med områdefornyelsen. 

Mere information om beg-
ge møder under “Sundby - 
fra fælled til strand” kommer 
i starten af marts og i næste 
nyhedsbrev. 

Læs mere om projektet 

her: https://spark.adobe.
com/page/44h1LjXklppyU/

PULJERNE KØRER
Husk, at puljerne kører som 
vanligt. Du kan søge pul-
jerne, hvis du har et projekt, 
der kan skabe bedre sam-
menhæng og fællesskab i 
Sundby. Næste ansøgnings-
frist er 1. maj. 

Se mere her: https://spark.
adobe.com/page/UKi8LNl-
L7wYqK/

FØLG MED PÅ 
FACEBOOK
Hvis du ikke allerede følger 
med på Facebook, så find os 
via linket herunder. Vi opdate-
rer ugentligt om stort og småt 
fra Sundby og projekterne.

Find os her: https://www.
facebook.com/omra-
adefornyelsesundby/

Trafikale problemer i 
Krimsvej-området
Beboerne oplever stigende frustration i forhold til de 
trafikale udfordringer på Krimsvej og Amager Strandvej

AF LASSE ROSSEN, 
MEDLEM AF 
LOKALUDVALGET, 
ANNE DUUS, OG ANITA 
HAMMER SUPPL. TIL 
LOKALUDVALGET

I løbet af de sidste 5-6 år har 
beboerne på Krimsvej og 
Amager Strandvej set større 
og større trafikale problemer 
for såvel de bløde trafikanter 
som for bilisterne. Området 
er tæt på at være færdig-
bygget, hvilket betyder, at 
der er langt flere beboere og 
trafikanter, end da beboel-
sesområdet fik de første nye 
bebyggelser omkring 2013.

Den stærkt stigende trafik 
har givet anledning til stigen-
de frustration blandt bebo-
erne, da der dagligt ses flere 
farlige situationer. Bekymrin-
gen er især stor, når det gæl-
der de mange børn, der burde 
kunne færdes trygt i området.

Vejene består af Krimsvej, 
som har fodgængere, cykli-
ster og bilister på én og sam-
me vejbane, samt en række 
meget smalle tværveje, som 
forbinder Krimsvej og Ama-
ger Strandvej. Øresund Me-
trostation ligger desuden i 
starten af Krimsvej, hvilket 
medfører mange fodgæn-
gere, der enten skal krydse 
Krimsvej eller går midt ude 
på vejen.

STOR UTRYGHED FOR 
FODGÆNGERNE
Der er hverken fortov eller 
cykelsti på Krimsvej. Vejen 
er smal og har parkering i 
begge sider, hvilket giver 
dårlig oversigt for alle parter. 
Fodgængere kan kun færdes 
midt på vejen i såvel lys som 
mørke. Når små børn færdes 
på vejen, er de umulige at få 
øje på for bilister, der er ved 
at bakke ud fra parkerings-
pladserne. 

TUNG TRAFIK OG 
BUSTRAFIK TIL 
HOTELLET
For enden af Krimsvej ligger 
et hotel med 235 værelser. 

Det medfører langt mere 
trafik end i et almindeligt 
beboelsesområde. Mange af 
turisterne går i mørket ude 
midt på Krimsvej og ved 
sandsynligvis ikke, at vejen 
er et såkaldt “fælles trafikalt 
område”, og bliver ofte over-
raskede af kørende biler. Ho-
tellet reklamerer med gratis 
parkering.

Megen tung trafik kører 
igennem området: busser 
med turister til hotellet, store 
lastbiler med varer til butik-
kerne, skraldebiler, flyttebi-
ler og firmabiler og hurtigt-
kørende taxaer til hotellet; i 
øjeblikket desuden transport 
til og fra byggepladserne.

Vareleveringen til butik-
kerne betyder ofte blokering 
af vejene i længere tid ad 
gangen, og vi ser ofte store 
køretøjer, der må bakke ind 
i området.

Bilister, der skal fra tvær-
vejene ud på Amager 
Strandvej, har særdeles rin-
ge oversigt. Dette forværres 
af parkerede biler på Ama-
ger Strandvej. I sommerpe-
rioden er der mange bilister, 
der kører frem og tilbage og 
forsøger at finde en parke-
ringsplads, mens de nyder 
den dejlige Amager Strand.  
Finder de ikke en plads, par-
kerer de ofte ulovligt.

MANGLENDE VEJBUMP 
OG GADEBELYSNING
Der mangler vejbump. Der 
er alt for få af dem, og et 
enkelt er decideret fejlpla-
ceret. Det lokker bilisterne 
til at køre op på fortovet for 
at slippe for at få ødelagt 
dækkene. Skiltene med ha-
stighedsbegrænsningen på 
30 km/t er for utydelige, og 
fartbegrænsningen overtræ-
des af mange bilister. Flere 
vejbump kunne hindre disse 
overtrædelser.

Gadebelysningen er i vin-
terhalvåret ustabil. I flere 
uger ad gangen er der slet 
ikke lys på vejen, hvilket i 
myldretiden gør de små, blø-
de trafikanter endnu mere 
usynlige. Tilsvarende har pa-
rallelvejen til Amager Strand 
mangelfuld belysning.

Skurvogne bliver placeret 
uden hensyntagen til udsy-
net for bilisterne.

Visse butikker har ingen 
parkeringspladser tilknyttet.

TÆT, TÆT PARKERING, 
LOVLIG SOM ULOVLIG. 
Parkering er uden tidsbe-
grænsning. De fleste ejen-
domme på Krimsvej har par-
kering på egen grund eller i 
parkeringskældre. Parkering 
på vejen foretages derfor 
som oftest af udefrakom-
mende eller gæster. Man 
oplever både lufthavns-
parkering, metroparkering, 
hotelparkering og strand-
parkering i området. Mange 
bilister handler i butikker 
eller bruger motionscentre. 
Da der er kamp om pladser-
ne, vælger nogle at parkere 
ulovligt uden for de afmær-
kede båse og pladser. Dette 
hindrer oversigten for de kø-
rende, og gør det vanskeligt 
for gående og cyklister at 
krydse vejen.

Amager Øst Lokalud-
valg har nu besluttet 
at gå ind i sagen med 
henblik på at finde mu-
lige løsningsmodeller.
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Dialog om trafiksikring  
af Backersvej
I budget 2020 blev der sat penge af til at gøre starten af Backersvej mere 
trafiksikker. Og det har vist sig nødvendigt, senest med endnu en ulykke 
som følge af vanvidskørsel. Projektet starter i år, men strækker sig frem til 
2023. Beboerne langs vejen har mulighed for at komme til dialogmøde med 
forvaltningen i foråret

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

For nylig var der igen vanvid-
skørsel på Backersvej, som 
vi blandt andet kunne læse 
om i Amager Bladet. Heldig-
vis begynder kommunens 
forvaltning nu med trafiksik-
ring af strækningen mellem 
Øresundsvej og Samosvej. 
Det vil tage tre år, før projek-
tet er færdigt. Først starter 
kommunen med et udbud af 
rådgiverydelsen. 

Det er besluttet, at den 
eksisterende følgegruppe 
fortsat skal være tilknyttet 
projektet og give input, som 
de har gjort tidligere. Følge-
gruppen består af fire perso-
ner der bor langs Backers-
vej. Derudover vil der i løbet 
af foråret og sommeren, når 
forvaltningen har fundet en 
rådgiver, blive inviteret til 
et bredere dialogmøde med 
beboerne langs stræknin-
gen. Hvis man er interesseret 
i at deltage, kan man skrive 
til aoelu@kk.dk og blive 
skrevet på listen.

HVORFOR KUN DEN 
FØRSTE DEL AF 
BACKERSVEJ?
Efter offentliggørelsen af 
første etape af trafiksikrin-
gen af Backersvej har lokal-
udvalget fået en del hen-
vendelser fra folk, der bor 
omkring den sydlige del af 
vejen. Mange vil gerne høre, 

hvornår det bliver tur til at 
trafiksikre deres ende af ve-
jen. Det er endnu ikke be-
sluttet. 

I de politiske forhandlinger 
op til budget 2020 var det 
kun muligt at finde penge til 
halvdelen af Backersvej. 

Om der bliver mulighed 
for at finde penge til fase 2 
af Backersvej i fremtiden, er 
også uklart. Senest er der 

kommet et udspil til udlig-
ningsreform fra regeringen, 
som lægger op til, at Kø-
benhavns Kommune skal 
aflevere cirka 500 mio. kr. 
årligt til landets øvrige kom-
muner. Det vil muligvis be-
tyde en række besparelser 
på Københavns service- og 
anlægsudgifter i årene, der 
kommer, og begrænse mu-
ligheden for at skaffe penge 

til fase 2 af Backersvej og an-
dre lignende projekter. 

MULIGHED FOR 
TILFØJELSER, HVIS DER 
ER PENGE TIL OVERS
Lige nu indeholder fase 1 kun 
en ”basismodel”, som løser 
trafikproblemer, men ikke til-
føjer herlighedsværdi, sådan 
som det ellers var formuleret 
i lokaludvalgets oprindelige 
idékatalog. Lokaludvalgets 
arbejdsgruppe har derfor 
drøftet, hvilke elementer det 
kunne give mening at bygge 
ovenpå fase 2, hvis der viser 
sig at være ledige midler i 
projektet eller i kommu-
nens årlige restmidler, kal-
det ”overførselssagen”. Det 
kunne for eksempel være lav 
belysning (pullerter) langs 
kirkegårdens mørke hegn, 
varieret flisebelægning på 
de nye fortove (for at mod-
virke den monotone fornem-
melse på den lange stræk-
ning) samt øget beplantning 
i de bede, som skal bryde 
vejstrækningen op. Det giver 
økonomisk mening at lægge 
de elementer ind i projektet 
nu, så de kan udføres samti-
dig med de øvrige dele. Når 
først projektet er udført, er 
det dyrere at gå ind og tilføje 
noget.

For en god ordens skyld 
skal det tilføjes, at det ikke er 
muligt at udvide stræknin-
gen, der skal arbejdes på, til 
at gå syd for Samosvej, med 
mindre der kommer en poli-
tisk beslutning herom. 

Fra tekstilaffald til nyt liv i kludene
Lili Dreyer har en rigtig god idé til, hvordan vi kan udnytte tekstilaffald til nye 
produkter. Lili er iværksætter og sammen med iværksætterkollega Gabriele 
står hun bag en række workshops i Kvarterhuset, hvor tekstilaffald får nyt liv

AF ROSA SOFIE HALL, 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

HULLEDE BUKSER OG 
FEJLPRODUKTION
Tekstilaffald er blandt andet 
alt det tøj, som er for slidt til 
genbrug. Og alle de teksti-
ler som modeindustrien får 
til overs eller fejlproducerer. 
Det meste af det kan snildt 
genbruges til nye produkter 
og er et godt alternativ til, at 
tekstilaffaldet sendes med 
fragtskibe til destruktion 
langt væk fra Europa.

VI VIL SKABE 
BEVIDSTHED 
Lili fortæller om baggrunden 
for initiativet: “Det handler 
om at skabe bevidsthed om 
problemerne – i dette tilfæl-
de de enorme mængder af 
tekstilaffald. Vi vil gerne give 

deltagerne værktøjer til at 
blive en del af løsningen på 
problemerne.”

DU KAN VÆRE MED
Der vil gennem foråret være 
en række på 7 workshops. 
Indholdet varierer en smule: 
du kan både få genopdaget 
dine symaskinefærdigheder, 
og du kan lave et færdigt 
’upcycled’ produkt. Fælles 
for alle workshops er, at du 
lærer om tekstilaffald og up-
cycling. 

Workshoppene er et sam-
arbejde mellem iværksæt-
terne bag www.sustainable-
wair.com og www.bagabu.
shop, Miljøpunkt Amager og 
Kvarterhuset.

Der er workshops på føl-
gende datoer: 

29/2, 15/3, 29/3 og 5/4. 
Du kan se mere på Face-

book/Kvarterhusetamager-

bro – begivenheder. Har du 
spørgsmål er du velkommen 
til at sende en mail til Kvar-

terhuset: 
rosa.sofie.hall@kk.dk

      Der er gang i workshoppen i Kvarterhuset

Nyt byggemarked 
tæt ved stranden får 
dispensation

AF JENS WILLIAM GRAV, 
MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

HØRING
Lokaludvalg Amager Øst 
fik ansøgningen i høring 
som en såkaldt ”nabo-
orientering”, og valgte at 
gøre indsigelse over for 
den foreslåede dispensa-
tion.

Lokaludvalget så med 
meget stor bekymring på 
byggeriets placering i for-
hold til det østlige matri-
kelskel og kystlinjen. Det 
så ud til, at der skulle byg-
ges helt ud til kysten, og 
dette vil forhindre fri pas-
sage og offentlig adgang 
til kysten og vandkanten. 
Den foreslåede dispensa-
tion ville efter lokaludval-
gets opfattelse kunne for-
hindre etableringen af en 
stiforbindelse langs van-
det, der vil være et træk-
plaster for bydelen. 

ENDNU MERE TRAFIK I 
BYDELEN
En dispensation ville efter 
lokaludvalgets opfattelse 
også være i strid med det 
politiske ønske om, at alle 
borgere skal have adgang 
til at bevæge sig rundt ved 
vandet i hele bydelen, som 
det fremgår af Den Blå 
Plan.

Lokaludvalget er også 
betænkelig ved den øgede 
trafik i området, som etab-
leringen af et byggemar-
ked vil påføre. Der er i for-

vejen tale om et område, 
der er kraftigt belastet af 
tung trafik. Desuden frem-
hævede lokaludvalget, at 
der tale om et område, 
som i de kommende år vil 
blive yderligere belastet i 
forbindelse med jordtrans-
porter i forbindelse med 
etableringen af Lynette-
holmen. Disse forhold øn-
sker lokaludvalget belyst 
bedre.

FORVALTNINGEN 
HAR GIVET 
DISPENSATIONEN
Forvaltningen har efter-
følgende afvist lokalud-
valgets indsigelse og givet 
den ønskede dispensation. 
Forvaltningen bemærkede 
i forhold til lokaludvalgets 
bekymring vedrørende 
øget trafik ved etable-
ring af et byggemarked, 
at lokalplanen fastlægger 
området til industri, og 
der derfor ikke er hjem-
mel til at nægte bygge-
tilladelse. Forvaltningen 
bemærker derudover, at 
der udelukkende var søgt 
om dispensation til højder 
og afstand til skellet mod 
en intern nabo. Bebyg-
gelse skal fortsat holdes i 
en afstand af minimum 20 
meter fra grundgrænsen 
langs Amagers østkyst. 
Det er derfor efter forvalt-
ningens opfattelse fortsat 
muligt at etablere en sam-
menhængende offentlig 
tilgængelig promenade 
langs kysten. 

Der arbejdes med planer om at etablere 
et nyt byggemarked i Kløverparken tæt 
på Prags Boulevard. Byggemarkedet 
skal placeres med tilkørsel fra Prags 
Boulevard og har et samlet etageareal 
på 12.040 m² samt et overdækket 
areal på 5.111 m² . Byggeriet omfatter 
fire hal-bygninger med overdækket 
areal imellem samt portnerhus og 
parkeringshus. I den forbindelse er der 
søgt om dispensation fra forskellige 
bestemmelser i lokalplanen for 
Kløverparken

SF Amager 
KBH har afholdt 
generalforsamling

AF OLE PEDERSEN

Der var valg til bestyrel-
sen, herunder valg af ny 
kasserer. Pernille Gry Pe-
tersen blev valgt som ny 
kasserer.

SF Amager KBH’s be-
styrelse består efter gene-
ralforsamlingen af Kasper 
Nordborg Kiær (formand), 
Ask Harsløf (næstfor-

mand), Rasmus Steen-
berger, Mads Balslev og 
Pernille Gry Petersen. Sup-
pleanter til bestyrelsen er 
Kim Christian Jensen og 
Mads Dragholt.

SF Amager KBH afholdt onsdag den 19. 
februar deres årlige generalforsamling, hvor 
mange lokale medlemmer var mødt op
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Ny sæson på Amager Strandpark

AF RASMUS 
STEENBERGER, MEDLEM 
AF PARKBRUGERRÅDET

Siden parkbrugerrådets op-
rettelse for fem år siden har 
medlemmerne enedes om 
blandt andet en ny handi-
cap-rampe, en naturlege-
plads, et nyt sandflugtshegn 
mod vejen, mere beplant-
ning på den gamle strand, 
fuglekasser og genopretning 
af den lille sandstrand ved 

lagunebroen/ “Strandtut-
ten”. Ikke alle projekter står 
færdige endnu, men er på 
vej. Det er vigtigt hele tiden 
at udvikle strandparken, for 
der kommer flere og flere 
brugere for hvert år, der går

VI HAR EN LANG 
ØNSKELISTE
I år har vi igen cirka 400.000 
kr. til nye initiativer på stran-
den. Heldigvis har vi en lang 
ønskeliste, som stammer 

fra tidligere års dialog ved 
parktræf, åbningsfest for na-
turlegepladsen, Facebook-
debatter og drøftelser med 
strandens brugergrupper. 
Listen indeholder blandt an-
det flere grillpladser, mere 

affaldssortering og en op-
gradering af sandsportsare-
alet. 

Tidligere års fordeling af 
pengene på forskelle pro-
jekter viser meget fint bred-
den i parkbrugerrådet. Man 

kan komme langt med den 
relativt lille pulje på godt 
400.000 kr. årligt, som op-
stod dengang I/S Amager 
Strandpark blev nedlagt. Så 
lad høre fra dig, hvis du har 
en god idé, som kan komme 
fællesskabet til gavn.

TOILET FØRST I 2021
En af de ting vi ikke har haft 
råd til i parkbrugerrådets 
budget, har været at istand-
sætte de gamle toiletbygnin-
ger langs Amager Strandvej. 
Forvaltningen har opgivet af 
holde dem ved lige, og låst 
dem af. Derfor har der si-
deløbende været en dialog 
mellem de politiske partier 
og medlemmer fra parkbru-
gerrådet, som foreløbig har 
resulteret i en aftale om ét 
nyt toilet på Amager Strand-
park – formentlig ved den 
nye naturlegeplads.

Igen i år skal parkbrugerrådet for 
Amager Strandpark beslutte, hvordan 
forbedringspuljen skal bruges. Det 
er blevet til mange fine forbedringer 
siden parkbrugerrådets start, og vi 
efterspørger altid gerne nye forslag til 
forbedringer fra strandens brugere

Tidligere ønsker til ud-
vikling af Strandparken 
(udpluk): 

 ❚ Flere grillpladser/bålst-
eder med bænke

 ❚ Mere affaldssortering
 ❚ Opgraderet sandsport-

sareal 
 ❚ Læskure/skyggesteder/

shelter
 ❚ Skaterramper
 ❚ Vandlegeplads/

forhindringsbane
 ❚ Kunst på bunkerne
 ❚ Aflukket hundepark
 ❚ Gyngestativ ved “Strand-

tutten”
 ❚ Opmærkning for cykler 

og fodgængere på bro-
erne

 ❚ Bedre handicapforhold

FAKTA

News and Noteworthy

APPLE TREES ON 
PRAGS BOULEVARD
Amager East Local Com-
mittee puts efforts in 
planting apple trees and 
recreating wildflower 
mead-ows along Prags 
Boulevard. Several orga-
nizations and citizens of 
the local community are 
currently engaged in orga-
nizing a new recreational 
spot on Amager, where 
apple trees, wild flowers 
and ahoneybees will add 
to the local initiatives for 
climate protection. Watch 
out for announcements for 
a big tree planting event 
in fall 2020 on the Lo-
cal Committee’s website, 
Facebook presentation 
and of course here in your 
local newspaper! 

EXCITING NEW 
INTERIOR AT 
KVARTERHUSET
Library and citizen service 
swapped space at Kvar-
terhuset. When you enter 
Kvarterhuset these days, 
you will experience a re-
furbished library – freshly 
polished floors welcome 
you to the new library, st-
arting with a café with new 
furniture and new design. 
The cozy café has been 
combined with a new rea-
ding area, and there has 
even been made room for 
a piano. While the ground 
floor has been complet-

ely revamped, the areas 
on the first floor remained 
unchanged. The refur-
bishments on the ground 
floor allow for a more ac-
tive and lively atmosphere 
which will help increasing 
safety, especially in the 
evenings when no library 
staff is present. When you 
are looking for the citizen 
ser-vice, you will now find 
it when you pass the café 
to the right.

FOCUS ON HEALTHY 
LIVING - MARK YOUR 
CALENDAR FOR 
THIS YEAR’S HEALTH 
MARKET DAY 
Last autumn, Musiktorvet 
was the scene for exercise 
bikes, blood pressure me-
asurements and danc-ing 
shoes, as the Local Com-
mittee held the first He-
alth Market Day. This year, 
Amager’s Local Committe-
es East and West join for-
ces, arranging the Health 
Market Day on 29 August 
2020. We will explore how 
to maintain physical well-
being and mental health, 
both prerequisites for high 
life quality. We will offer 
activities for everyone - 
from children to retirees 
- and there will be booths 
where you can learn about 
your own health and local 
actors supporting you in 
your choices for healthy 
living.

Wefood fights food waste on Amager
DanChurchAid's food waste shop beats its own record. In 2019, Wefood sold 
more than 67 tons of food that otherwise would have been thrown out

ORIGINAL TEXT BY OLE 
PEDERSEN. TRANSLATED 
AND EDITED BY NICOLE 
SCHMITT.

Since Wefood opened 
its doors on Amagerbro-
gade 151 four years ago, 
Ama’ricans have saved tons 
of food from ending up in 
the trash.

As Denmark's first super-
market to fight food waste, 
Wefood was met with open 
arms on Amager. Ever since 
it’s opening, the store has 
been selling more and more 
items. In 2019 alone, Wefood 
sold more than 67 tons of 
food, almost 15 tons more 
than the year before. “There 
is no doubt that we chose the 

absolutely right location to 
open Denmark's first super-
market with surplus goods. 
The reception here at Amag-
er has been fantastic” tells 
Jan-Martin Mikkelsen, who is 
in charge of Wefood.

AMAGER PAVED THE 
WAY
The store on Amager has 
helped paving the way for 
three more stores in Copen-
hagen and Aarhus, as are 
several more to come in the 
rest of the country. Wefood 
offers a wide product range. 
One day, customers can find 
everything they need to 
make a delicious pizza. The 
next day, the menu could be 
vegetarian burgers. ”Many of 
our customers visit us again 
as they like being surprised 
by the choices at Wefood. 
Where else to fmd Christmas 
cookies in February?”, says 
Jan-Martin Mikkelsen with a 
smile.

The items in Wefood may 
have damaged packaging, 
incorrect labeling, exceeded 
shelf life or have gone out 
of season. That's why regu-

lar stores don't want to sell 
them and donate them to 
Wefood instead

RUN BY VOLUNTEERS
The stores are run exclusive-
ly by volunteers who stand 
behind the counter, fill the 
shelves and meet custom-
ers with a smile. Wefood is 
always looking for new vol-
unteers, so stop by store at 
Amagerbrogade 151 to hear 
more about the opportunity 
to become part of the initia-
tive.

The organization behind 
Wefood is ‘Folkekirkens 
Nødhjælp’ – DanChurchAid. 
Hence, when customers buy 
a product at Wefood, they 
do not just fight food waste. 
At the same time, they are 
helping the world's poorest 
as the profits go to develop-
ment aid in countries such as 
Nepal, Uganda and Ethiopia.

You find Wefood at 
Amagerbrogade 151. Open-
ing houts are from 11 a.m. 
to 6 p.m. Monday-Friday 
and 10.30 a.m. to 2 p.m. on 
Saturdays and Sundays.

New life for textile waste
Entrepreneur Lili Dreyer has great ideas how to reuse textile waste in new 
products. Together with her colleague Gabriele, she will show how to revive 
your textile waste in a number of workshops at Kvarterhuset
ORIGINAL TEXT BY 
ROSA SOFIE HALL, 
KVARTERHUSET. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT

WHAT HAPPENS TO 
CLOTHES WITH HOLES 
OR SCRAP? 
Textile waste, among other 
things, is all the clothing that 
is worn to threads and hence 
no longer suitable for sale in 
second-hand shops. Addi-
tionally, the fashion industry 
produces excess or faulty 

items. Most of it can be eas-
ily recycled to new products 
locally instead of shipping 
the textile waste overseas 
for destruction.

WE NEED TO INCREASE 
AWARENESS
Lili explains the rationale be-
hind the initiative: “It's about 
raising awareness about the 
problems - in this case, the 
huge amounts of textile wa-
ste. We want to give partici-
pants tools to become part of 
the solution to the problems. "

JOIN THE ’UPCYLING’
Lili and Gabriele will hold 
several workshops during 
spring 2020. The content 
varies slightly: you can for 
instance rediscover your 
sewing skills or you can 
create a finished 'upcycled' 
product. Common to all 
workshops is that you learn 
about textile waste and up-
cycling.

The workshops are a col-
laboration between the en-
trepreneurs behind www.
sustainablewair.com and 

www.bagabu.shop together 
with Miljøpunkt Amager and 
Kvarterhuset.

The workshops will take 
place the following dates: 
Feb 29, March 15, March 29 
and April 5. You can find 
more information on Face-
book/Kvarterhusetamager-
bro – events (‘begiven-
heder’). You are welcome 
to send an email to rosa.
sofie.hall@kk.dk at Kvarter-
huset if you have questions.
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Amager SK sætter 
fokus på fællesskabet

AF OLE PEDERSEN

Amager SK er for alle, og 
fællesskabet er det vig-
tigste. Sådan har det altid 
været i klubben, som siden 
1991 har holdt til i hallerne 
på Sundbyøster Plads. Nu 
sætter Amager SK yder-
ligere fokus på betydnin-
gen af det gode og stærke 
fællesskab, hvor alle kan 
være med, når de sammen 
med DGI starter projektet: 
Træn Fællesskabet.

”Vi vil være en idræts-
forening, hvor der er plads 
til alle. Et stærkt lokalt 
samlingspunkt, hvor børn 
og unge har det sjovt med 
håndbold og med hinan-
den, og vores trænere og 
ledere er de allervigtigste 
ambassadører, hvis vi skal 
lykkes med den vision,” 
siger Louise Haucke Bø-
geskov Nielsen, der er for-
mand i klubben.

Træn Fællesskabet er et 
udviklingsforløb over tre 
måneder, som indeholder 
både et tre-timers under-
visningsforløb, en øvepe-
riode og et opfølgnings-
forløb på tre timer.

”Når vi igangsætter 
Træn Fællesskabet, er det 
fordi vi gerne vil give vo-
res trænere og ledere kon-
krete redskaber til at ar-
bejde med fællesskabet i 
klubben og på det enkelte 
hold. Vi vil gerne udvikle 
spillernes relationer til hin-
anden, skabe et positivt 
og udviklende trænings-
miljø og ikke mindst ska-
be holdånd, sammenhold 
og fællesskab, som sikrer 
tryghed og trivsel for alle”, 
siger Louise Haucke Bøge-
skov Nielsen.

Amager SK har omkring 
400 medlemmer, hvoraf 
hovedparten er børn og 
unge.

Holdånd, trivsel og stærke relationer 
mellem børn, unge og voksne er i fokus, 
når håndboldklubben Amager SK i foråret 
uddanner trænere og ledere

Skolestafet - skriv om din 
hverdag og dine ønsker
Ama’røsten har inviteret skoleelever til at skrive om deres hverdag og ønsker til 
fremtiden. Denne gang er der indlæg fra to elever på Gerbrandskolen. 
Hvis du er skoleelev og har lyst til deltage med en artikel til næste udgave, så 
send den til redaktionen på ole@olep.dk

BEDRE LEGEPLADSER 
PÅ SKOLER OG 
FRITIDSHJEM

TOBIAS ASTRUP, 
3. KLASSE PÅ 
GERBRANDSKOLEN

De skoler og fritidshjem, jeg 
kender, har brug for en bedre 

legeplads, så børnene får en 
bedre oplevelse ud af skolen 
og fritten. For eksempel at 
vi kommer mere udenfor og 
laver flere udendørsaktivite-
ter i naturen, så vi ikke sidder 
så meget ved en skærm hele 
dagen - også i weekenden. 

Når voksne giver ens barn 
lov til at se 2 timers skærm 
om morgenen og 2 timer om 
aftenen, så er det 4 timer 
om dagen. Plus, når far skal 
have ro, så er det 5 timer. Det 
er lidt for meget på en dag; 
derfor synes jeg, at vi skal 
have bedre legepladser.

FOLK SKAL HAVE MERE 
OPMÆRKSOMHED 
PÅ MILJØET OG 
KLIMAFORANDRINGER

ELLA ANDERSSON, 
3. KLASSE PÅ 
GERBRANDSKOLEN

Vi i Danmark og resten af 
verden er afhængige af mil-
jøet og klimaet. Hver dag 
smider folk plastik og alt mu-
ligt skrald ud i naturen, og vi 
risikerer også, at Danmark 

kommer til at opleve mange 
klimaforandringer. 

Rigtig mange folk har en 
dårlig vane med at smide 
deres cigaretter i afløbet, 
så det ender i havet, hvor et 
eller andet dyr får det galt i 
halsen og dør. Så i Danmark 
skal vi have flere skralde-
spande; for eksempel flere 
skraldespande på stranden 
og på store og små gader og 
veje. En idé til skolerne på 
Amager kunne være, at ele-
verne en gang om ugen sam-
lede skrald omkring skolens 
område. 

I Danmark kører rigtig man-
ge i biler, der udleder rigtig 
meget CO2, og derfor vil jeg 
blive glad, hvis alle i Danmark 
inden 2030 havde en el-bil.

Der skal være flere vind-
møller i Danmark, så vi kan få 
grøn energi, og det er med til 
at forhindre flere klimaforan-
dringer.

AF RASMUS STEENBERGER, NÆSTFORMAND I AMAGER ØST LOKALUDVALG

      Tobias og Ella fra 
Gerbrandskolens 3. klasse har 
både meninger og ønsker til 
fremtiden. 

Stort behov for en cykelsti på Engvej
Vi er flere i Lokaludvalget, der mener, at det er på høje tid, at Engvej bliver 
tilgodeset med en cykelsti. Engvej er skolevej for elever på fem skoler, men 
både skoleelever og voksne oplever vejen som farlig for cyklister, og at 
vejen er blevet farligere. Parkerede biler og træer gør oversigtsforholdene 
dårlige. Samtidig overskrider mange bilister hastighedsgrænsen, og decideret 
vanvidskørsel foregår dagligt. En cykelsti vil dæmpe bilernes hastighed, da 
vejbanen gøres smallere

AF NANNA TOFTE, 
MEDLEM AF AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Grundet de mange skoler, 
krydses Engvej mange ste-
der og af mange børn hver 
dag. Kommunen har forsøgt 
at forbedre krydsningerne, 
men tiltagene er utilstræk-
kelige. Ved kiosken på Eng-
vej 77 er vejen indsnævret 
for at dæmpe hastigheden, 
men vi oplever, at nogle 
bilister forsøger at presse 
sig igennem på det smalle 

stykke ved siden af cyklister. 
Ud for Landsbyskolen er der 
etableret en rød midterhelle, 
men mange bilister respek-
terer ikke hellen, da den ikke 
er en hævet flade. Svinget 
ved Strandlodsvej-Engvej 
er også problematisk: bili-
ster har meget lidt udsyn og 
kommer med for høj fart.

FARLIGERE AT VÆRE 
CYKLIST I KØBENHAVN 
Utryghed er en af hovedår-
sagerne, når cyklister holder 
op med at cykle, og oplevel-

sen af, at det er blevet farli-
gere at være cyklist, under-
bygges af data: Antallet af 
tilskadekomne cyklister i Kø-
benhavn er steget fra 2017 
til 2018 med cirka 45 %. En 
cykelsti på Engvej vil være 
en fordel sikkerhedsmæs-
sigt for de cyklende børn, og 
flere skolebørn vil komme til 
at cykle i skole. 

KLIMATILPASNING
Området omkring Engvej er 
desuden et prioritetsområde 
i skybrudsplanen, da vand fra 

højere beliggende områder 
presser vandet op fra afløbs-
systemet i de lavere belig-
gende områder øst for Eng-
vej. En god løsning vil derfor 
være at kombinere en klima-
løsning for Engvej med en 
sikker skolevej for de 5 skoler. 
Vejbanen fik ny belægning 
for omkring10 år siden, men 
fortovene fremstår rampone-
rede, og en snarlig renovering 
er under alle omstændighe-
der påkrævet. Træerne skal, 
så vidt muligt, bevares og el-
lers genplantes. En trærække 
bør plantes på den side, hvor 
der ikke er træer nu, da træer 
ikke alene er smukke, men es-
sentielle for klimaet med de-
res optag af CO2.

MERE TRAFIK I 
FREMTIDEN
Nye boliger, supermarked, 
kollegie og hotel ved Fem-
øren sSation vil uundgåeligt 
intensivere trafikken på Eng-
vej. Vi opfordrer til, at for-
valtningen afsætter penge 
til projektering af cykelsti og 
klimatilpasning på Engvej nu.

Er du påvirket af trafiksi-
tuationen omkring Eng-
vej? Har du forslag og 
ideer til løsninger? Skriv 
til mig: nanna@ikbh.dk

      Det kræver god timing at skære ind foran cyklisterne, og hvis det går galt, er det ikke bilisten der 
kommer til skade.

Suppleringsvalg 
til Amager Øst 
Lokaludvalg

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Formålet med valget er at 
få fyldt de ledige pladser 
op, som løbende er op-
stået ved medlemmers og 
suppleanters udtræden af 
lokaludvalget. Valget giver 
også siddende medlem-
mer og suppleanter mulig-
hed for at træde ud. I skri-
vende stund (før avisens 
deadline) er det kun sup-
pleantposter, der vil være 
ledige.

Lokaludvalget består af 
23 frivillige medlemmer. 
Heraf repræsenterer de 
14 det lokale forenings-
liv, og de 9 er udpeget af 
de politiske partier i Bor-
gerrepræsentationen. De 
nuværende medlemmer 
blev valgt på et valgmøde 
i marts 2018.

For at stille op skal du 
være fyldt 18 år og repræ-
sentere en forening med 

aktiviteter i Amager Øst 
bydel.

Som repræsentant for 
din forening skal du til-
melde dig ved at indsende 
en tilmeldingsblanket via 
e-mail til aoelu@kk.dk I 
emnefeltet skal du skrive 
”Valgmøde Amager Øst 
Lokaludvalg”. Blanketten 
finder du på vores hjem-
meside aoelu.kk.dk.

Sekretariatet skal senest 
have modtaget tilmeldin-
gen onsdag 15. april 2020 
kl. 12.00.

Du kan se det endelige 
antal ledige pladser og 
finde mere information om 
valgmødet på vores hjem-
meside.

Valgmødet holdes 
torsdag 30. april 2020 
kl. 17.00-18.00. 
Sted vil blive nær-
mere meddelt via 
vores hjemmeside 
og Facebook-side. 

Nu er der mulighed for 
at blive suppleant til 
lokaludvalget. Den 30. 
april holder Amager Øst 
Lokaludvalg suppleringsvalg
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Kommunen erkender, 
at de gik for langt på 
Amagerbanen
Hvad kan vi lære af denne episode, og vil lokalpolitikerne sammen med 
Københavns Rådhus forstå betydningen af, at bevare Amagerbanens kreative 
naturoase med tilhørende skinner og biodiversitet? I januar måned inviterede 
Amagerbanens Venner overborgmester Frank Jensen til et interview i 
Ama’røsten. Frank Jensen takkede nej

AF HENRIK 
KRISTOFFERSEN OG PETER 
KRISTENSEN, MEDLEMMER 
AF AMAGERBANENS 
VENNER

Den 14. februar modtog vi  i 
Amagerbanens Venner en 
mail fra Byens Drift, hvor de 
gjorde opmærksom på, at 
de skulle tynde lidt ud i be-
plantningen. Vi besvarede 
straks henvendelsen samme 
dag, og gjorde det klart, at 
de skulle lade den unikke na-
tursti være i fred. Naturstien 
bestod af en korridor langs 
jernbanen, hvor man i bedste 
eventyrlige stil kunne komme 
igennem en tunnel af træer, 
buske og planter, som siden 
banens nedlæggelse i 1995 
er vokset så fint sammen. 
Tunnellen, som vi kaldte den, 
var banens ''highlight” for de 
kørende gæster, vi har haft 
gennem årene, hvor der blev 
kørt med dræsine og skinne-
cykler. Få dage efter kommu-
nens henvendelse, ser vi på 
sociale medier, at tunnellen 
og det nærliggende område 
næsten er jævnet med jorden, 
alle planter revet op, og et så-
kaldt indgreb er blevet til et 
overgreb. Fredag 21. februar 
svarerede Teknik- og Miljøfor-
valtningen, at der var sket en 
fejl. I øvrigt samme dag, som 
lokaludvalgets næstformand 
Rasmus Steenberger skriver 
en artikel i avisen MinBy.dk, 
hvor han blandt andet kalder 
det “naturvandalisme”, en ar-
tikel, som både Amager Bla-
det og vores Facebookside 
deler samme dag. 

Selvom det var et for-
holdsvis lille råt naturom-
råde, så var det en perle i 
København, som både na-
turvandrere, ornitologer, by-
historikere, jernbaneentusia-
ster, Amagerbanens Venner, 

kolonihaveejere samt lokale 
borgere benyttede sig af. 

Vi inviterede overborg-
mester Frank Jensen på ba-
nen i sidste måned, og lok-
kemaden var et interview 
til Ama’røsten. Han takkede 
nej, men stillede samme må-
ned op til interview i Amager 
Bladet. 

TEKNIK- OG 
MILJØFORVALTNINGEN 
BEGRUNDEDE DERES 
ARBEJDE SÅLEDES:
Vi skærer underbeplantning 
ned, så den kan skyde på 
ny. Vi stammer træerne op 
langs cykelstien, og vi tynder 
lidt ud i mængden af træer. 
Årsagen er, at vi de sidste 
år har haft store problemer 
med, at beplantningen er 
generer trafikken på cykel-
stien, og at beplantningen 
trænger til en beskæring, så 
vi kan styre den fremover.

Byrumsforvalteren fra 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen lod gartnerne få frit spil 
med store gravemaskiner 
trods vores besked om, at 

lade tunnellen være. Spørgs-
målet er så, hvor mange år 
der går, før at det hele vok-
ser tilbage i samme form, og 
om kommunen nu erstatter 
det ødelagte med nye træer 
eller lignende.

BIOLOG MAJKEN HVIID I 
’'NATUREN VI OVERSÅ''
Efter at Amagerbanens Ven-
ner i 2014 finkæmmede tun-
nellen for at kunne køre på 
skinnerne, så arrangerede 
biolog Majken Hviid natur-
vandringer på banen. I et 
radioprogram på P1 lød det 
blandt andet således: “De 
findes rundt omkring os, 
men det er ikke altid, vi læg-
ger mærke til dem. De små 
lommer af vild natur. Men 
det gør dem ikke mindre 
værdifulde. For selv natur, 
der i størrelse og pragt ikke 
gør meget væsen af sig, er 
vigtig for dyrelivet. Tag for 
eksempel det lidt undseelige 
grønne område på Amager-
banen. Uden grønt krat tæt 
på, ingen småfugle, som-
merfugle, vilde brombær og 

så videre. Jo færre man har 
af de her krat, hvor småfug-
lene kan lave deres reder, jo 
mindre vil man eksempelvis 
høre fuglestemmer,” siger 
hun. 

VORES TANKER OM EN 
FÆLLES INDDRAGELSE 
AF DET GAMLE 
BANETRACÉ:
Vi kan godt forestille os, at 
dette terræn i fremtiden vil 
blive brugt endnu mere som 
et grønt rekreativt område 
af endnu flere mennesker 
end dem, der bruger det i 
dag. Der kunne være mulig-
hed for legeplads for både 
børn og voksne, friluftsmu-
seum, kørsel på skinnerne, 
havelodder, grøntsagsbede 
samt borde og bænke for 
familier og andre, der har 
lyst til at medbringe picnic-
kurven eller nyde en stille 
øl eller vand. Og på den as-
falterede del af banen mod 
Vermlandsgade kunne der 
bygges ungdomsboliger el-
ler daginstitutioner. En vifte 
af samfundsnyttige tiltag.

      Teknik & Miljø borgmester Nina Hedeager Olsen på skinnecykel gennem tunnellen. juni 2018.

Velfærd og  
grøn udvikling 
i Amager Øst
MARIANNE FREDERIK, 
ENHEDSLISTEN, AMAGER 
ØST

Budgetloven for de offent-
lige udgifter blev vedtaget 
i 2012 og skal revideres her 
i foråret i Folketinget. Bud-
getloven betyder kort for-
talt, at der er meget snæv-
re grænser for, hvor meget 
det offentlige forbrug må 
stige. Kommuner, regioner, 
fagforeninger og enkelte 
økonomer protesterer. Det 
betyder for eksempel, at 
Københavns Kommune 
ikke må bruge de penge, 
der er i ’kassen’ og ikke får 
dækket udgifterne til nød-
vendige serviceopgaver 
og anlægsinvesteringer. I 
løbet af årene er det ble-
vet til manglende 12 mia. 
kr. - tænk hvad man kan få 
for de penge!

Hvis pengene spredes ud 
over de kommende 12 år, 
vil det betyde, at servicen 
i København kan forbedres 
med 1 mia. kroner årligt. 

Hvis vi bruger denne ene 
milliard kroner til at ansæt-
te flere folkeskolelærere i 
Københavns Kommune, vil 
det betyde, at de 5 folke-
skoler i Amager Øst, som i 
dag har 222 lærere ansat, 
ville kunne øges med ikke 
mindre end 148 nye kol-
legaer. Klassekvotienten, 
som i dag er på 23 kunne 
sættes markant ned, og der 
kunne komme to-lærerord-
ning i rigtig mange klasser.

Hvis vi i stedet brugte 
pengene på daginstitutions-
området, ville de 6.800 pæ-
dagoger og medhjælpere 
i Københavns Kommune 
kunne få mindst 2.000 nye 
kollegaer. Det ville betyde, 
at Børnehuset, Ønske-Øen, 
i Moselgade 21, der i dag 
har en normering på cirka 
24 årsværk, kunne ansatte 
mindst 7 nye medarbejdere, 
hvilket ville betyde en mas-
siv ændring i det pædago-
giske arbejde med børnene.

MAN KUNNE OGSÅ 
VÆLGE:

 ❚ Flere ansatte og mere 
uddannelse af persona-

let til at tage sig af de 
stigende sundhedsfag-
lige opgaver i kommu-
nen, også til de mange 
med psykiske lidelser.

 ❚ Bedre fritids- og 
kulturtilbud, herunder 
borgerstyrede tilbud, 
blandt andet for større 
børn og unge.

 ❚ Energi- og klimareno-
vering og almindelig 
vedligeholdelse af 
kommunens bygninger.

 ❚ En bæredygtig, grøn 
byudvikling og trafik-
politik.

MED FLERE PENGE, 
OGSÅ I REGION 
HOVEDSTADEN, 
KUNNE DER FOR 
EKSEMPEL I AMAGER 
ØST VÆRE MULIGHED 
FOR:

 ❚ Et sundhedshus med 
lægepraksis, genop-
træning, fælles aktivi-
teter og psykologisk 
rådgivning; sund-
hedstilbud og opsø-
gende teams til socialt 
udsatte.

 ❚ Bedre kollektiv trafik 
mellem Amager og 
Hvidovre, for eksem-
pel letbane eller batte-
ridrevne hurtigbusser 
i egen kørebane med 
perroner ved stop-
pestederne (BRT-løs-
ning); flere el-busser 
på tværs af Amager, 
bilfri områder, flere 
cykelruter samt brede 
cykelstier og fortove.

Jeg er klar over, at en af-
skaffelse eller lempelse af 
budgetloven ikke klarer 
alle problemerne, men det 
vil dog være en forbed-
ring.

Se mere her: https://
www.facebook.com/
virkelighedensvelfa-
erd/ https://skrot-
budgetloven.dk/
Der er demonstra-
tion lørdag 14.marts 
kl.13-14 på Bertel 
Thorvaldsens Plads

“Holdbart 2020” – Klimafolkemødet på Tap 1
Amager bliver hjemsted for et stort, 
årligt klimafolkemøde. Folkemødet 
skaber grobund for nye fællesskaber, 
og der udvikles ideer og ny viden om 
morgendagens bæredygtige samfund

AF FRANK LAMBERT, 
MEDLEM AF AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Fra 23.-25. april i år forvand-
les den tidligere spritfabrik 
på Raffinaderivej 10 til et 
stort folkeligt mødested, 
hvor fremtidens bæredyg-
tige samfund skal udvikles. 
Målet er at samle studeren-
de, start-ups, virksomheder, 
organisationer og frivillige 
ildsjæle fra hele landet, til i 
fællesskab at sætte handling 
i gang i forhold til 2030-må-
lene.

Den store industrihal, som 

nu hedder “TAP 1,” ligger 
med udsigt til Kløvermar-
ken, og vil i tre dage være 
rammen for workshops, 
dialog-sessions, udstillinger 
og mange andre mødefor-
mer. Her kan alle med inte-
resse i klimadagsordenen 
og den grønne omstilling 
mødes og udveksle ideer og 
viden. “Holdbart” kulminerer 
hvert år i et folkemøde, som 
skaber grobund for, at nye 
fællesskaber kan skabe ad-
færdsændringer og udtæn-
ke løsningerne til morgenda-
gens bæredygtige samfund.

Amager Øst Lokaludvalg 

har støttet “Holdbart” med 
midler til at skabe lokale 
netværk og forankre Klima-
folkemødet i bydelen. Hvis 
du har ideer til, hvordan by-
delen Amager Øst kan blive 
sat i spil som fysisk omdrej-
ningspunkt på klimafestiva-
len, så skriv til kontaktper-
sonen i Lokaludvalget, Frank 
Lambert på: franklambert@
godmail.dk

Læs meget mere om 
Klimafolkemødet og 
tilmeld dig på hjemme-
siden www.holdbart.nu
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Lokaludvalgene som 
katalysator for lokal 
aktivisme

KLAUS MYGIND, MEDLEM 
AF BORGERREPRÆSEN-
TATIONEN FOR SF OG 
RASMUS STEENBERGER, 
BESTYRELSESMEDLEM 
SF, AMAGER 

Borgmester Cecilia Lon-
ning Skovgaard (Venstre) 
ønsker sig i Amager Bla-
det mere repræsentativi-
tet i lokaludvalgene. Mon 
hun mener direkte valg? 
Til den slags opstiller ofte 
Tordenskjolds soldater. 
Det er ikke vejen frem. 

Langt de fleste, der vil 
gøre en forskel lokalt, vil 
hellere engageres gennem 
projekter frem for formelle 
valg. Derfor skal det være 
nemmere for alle at lave 
projekter gennem lokal-
udvalgene. For eksempel 
lommeparker, kunst i by-
rummet, bænke, lys eller 
byhaver.

Lokaludvalg kan føle sig 
overset, når de efter en 
grundig borgerinddragel-
se fremlægger bydelens 
ønsker, og folkevalgte og 
administration alligevel 
gør noget andet. Der er 
brug for mere indflydelse 
og bedre dialog, så flere 
ser meningen med at del-
tage. 

I SF FORESLÅR VI 
DERFOR:

 ❚  Friere rammer for 
ildsjæle, som brænder 
for et lokalt projekt, og 
gerne vil give hjælp til 
at få det gennemført.

 ❚ Brug af puljemidler til 
mindre anlægsopgaver, 
så ildsjæle kan forbinde 
tanke med handling 

uden at skulle forbi 
Rådhuset for at få en 
bænk eller en sti.

 ❚ Forpligtende og tidlig 
inddragelse på alle for-
valtningsområder.

 ❚ Styrket feedback mel-
lem lokaludvalgene og 
Borgerrepræsentatio-
nen. 

Cecilia Lonning vil redu-
cere størrelsen af de lokale 
puljer. Lad os hellere bru-
ge de eksisterende penge 
smartere, med borgerbud-
getterings-modellen. Så vi 
sammen i lokalområderne 
kan beslutte og finansiere 
små, fysiske forbedringer 
på en transparent og smi-
dig måde. 

Lokaldemokratiet er 
ikke altid smukt og inklu-
derende. Men allerede nu 
kan du som medborger 
gøre en forskel med dine 
frivillige timer i en åben 
arbejdsgruppe hos lokal-
udvalgene. Det kan der 
for eksempel komme en 
legeplads eller en cykelsti 
ud af. Det kan vi se her på 
Østamager. 

Vi får meget mere kul-
tur, flere events og lokal 
aktivisme ved at styrke 
lokaludvalgene frem for at 
sætte flere benspænd for 
deres virke. 

Lokaludvalgene har fået kritik for, at 
medlemmerne ikke er aktive og ikke 
repræsenterer københavnerne. Det er 
forkert. En skøn blanding af frivillige 
udfører et stort arbejde. Det skal styrkes

Udvidelse af REMA 1000 på Kastrupvej vil ødelægge vores lokalsamfund.
FREDERIK BROK OG 
CHRISTIAN BAST, 
BEBOERE PÅ CEYLONVEJ 

Rema vil udvide forretnin-
gen og etablere flere lejlig-
heder og parkeringsplad-
ser. For at kunne det, vil 
de nedrive villaerne på Ka-
strupvej 139 og Ceylonvej 1. 
Men en større Rema vil give 
mere støj og trafik i vores 
villaområde, og vi frygter, 
at indkørselen til den nye 
parkeringsplads kommer til 
at ske via Ceylonvej. I dag 
sker indkørselen via Ka-
strupvej. 

Sagen er, at Rema 1000’s 
butiksudvikling i oktober 
2019 har indsendt en hø-
ring til Københavns Kom-
mune i forbindelse med 
den kommende kommu-
neplan 2019, hvori de øn-
sker at forlænge Lokalcen-
ter Kastrupvej, der ligger 

langs med Kastrupvej mel-
lem Lemnosvej og (næsten) 
Ceylonvej (se kortet).

For at opnå dette, anmo-
dede Rema i første omgang 
om at inkludere adresserne 
Kastrupvej 139, Ceylonvej 
1 og Ceylonvej 3 i det eksi-
sterende lokalcenter som 
et led i en udvidelse af bu-
tikken, herunder også flere 
lejligheder og parkerings-
pladser.

Kastrupvej 139 og Ceylon-
vej 1 har begge underskre-
vet en køberetsaftale og 
givet Rema 1000 fuldmagt 
til at kunne gå videre med 
deres forslag, uden at de vil 
stille sig imod. Beboerne på 
Ceylonvej 3 er der ikke lavet 
aftale med. 

DEMOKRATISK 
UNDERSKUD
Københavns Kommunes 
økonomiudvalg har i første 
omgang godkendt Rema 
1000’s ændringsforslag, og 
sagen skal nu videre til Bor-
gerrepræsentationen. Bliver 
forslaget stemt igennem, er 
der meget stor sandsynlig-
hed for, at Rema kan gen-
nemføre deres planer om 
udvidelse.

Desværre har vi bebo-
ere slet ikke haft mulighed 
for at at indgive et officielt 

høringssvar til politikerne. 
For forvaltningen vurde-
rede, at der var tale om 
en mindre ændring til den 
oprindelige kommuneplan. 
Så selvom den reviderede 
kommuneplan har været i 
ny høring, var udvidelsen 
af Rema ikke en af de ting, 
vi kunne gøre indsigelse 
mod. Vi har nu brokket os 
alligevel, men det er dybt 
kritisabelt, at man i en rets-
stat kan opleve den slags 
ske. 

For at bevare vores vel-
fungerende villakvarter, er 
det afgørende, at der ikke 
kommer mere trafik igen-
nem Ceylonvej. Vi kan se, 
hvordan indkørsel via en 
villavej fungerer ved Rema 
1000 på Willumsvej, og det 
er ikke betryggende. Derfor 
vil vi opfordre til, at Borger-
repræsentationen tager ud-
videlsen af bordet.

Spejderne i 6.-7. Sundby 
fylder 100 år
Her følger historien om Amagers ældste spejdertrop, som fejrer jubilæum med 
et åbent hus 9. maj. Alle er velkomne

AF MARTIN DUUS, 
SPEJDERLEDER

Det var vel i disse dage for 
100 år siden, at fem drenge 
mødtes for at starte en fod-
boldklub. Uheldigvis var der 
ingen af drengene, der vid-
ste, hvordan man starter en 
klub – de var trods alt kun 
13 år. De spurgte deres læ-
rer, om han ville hjælpe dem 
med at starte fodboldklub-
ben, men læreren sagde 
nej. Han syntes, der var ri-
geligt med fodboldklubber. 
Til gengæld havde han hørt 
om spejderbevægelsen og 
fortalte, at hvis de gik hjem 
og læste Scouting for Boys, 
en bog skrevet af spejdernes 
opfinder BP (Baden Powell), 
så ville han hjælpe dem med 
at starte en spejdergruppe. 

Det gjorde de så. Og den 
9. maj 1920 holdt de deres 
første spejdermøde. Vi ved 
ikke meget om den første 
tid i gruppen, men vi ved, at 
der gik næsten et år, før de 
slog sig fast på et navn: Rolf 
Trop opkaldt efter helten 
Rolf Krake. Troppen voksede 

sig hurtigt så stor, at man i 
slutningen af 20’erne så sig 
nødsaget til at splitte sig i to 
troppe. Den anden trop hed 
Frie Fugle og levede sit eget 
liv frem til 1981.

BJARKEUNGERNE BLEV 
FØDT
I 1930’erne udvides Rolf 
Trop med en ulvegren, der 
blev kaldt Bjarkeungerne. 
På grund af uniformsforbud-
det i 30’erne var det svært 
at være spejder, og grup-
perne begyndte at slå sig 
sammen i divisioner. Sådan 
gik det også for Rolf Trop, 
der var med til at starte Søn-
derbro Division. I 1947 blev 

troppen optaget i Sundby 
Division. I Sundby ville man 
gerne have, at alle grupper 
havde et nummer. Rolf Trop 
ville helst beholde det navn, 
de altid havde haft. Kompro-
miset blev, at gruppen fik det 
mundrette navn 6. Sundby, 
Rolf Trop. To år senere blev 
gruppen 7. Sundby oprettet.

HYTTEN BLEV SAT PÅ 
LADET AF EN LASTBIL
Knap 20 år senere er der 
møde i divisionen. På mødet 
har lederne fra 6. Sundby et 
problem. De har mange en-
gagerede ledere. De har en 
hytte, som de er glade for, 
men kommunen har fortalt 
dem, at den ligger der, hvor 
Peder Lykke Centret skal 
ligge. 7. Sundby har også et 
problem. De har næsten in-
gen ledere. De har en stor 
flot grund på Formosavej. 
De har rigtigt mange børn, 
og hytten er nærmest alt for 
lille. Rådsnare som spejdere 
jo er, sættes 6. Sundbys hytte 
på ladet af en lastbil og hele 
gruppen flyttes til Formosa-
vej i forlængelse af 7. Sund-

bys hytte. I samme forbindel-
se slås grupperne sammen til 
6.-7. Sundby. Troppen behol-
der navnet Rolf Trop, mens 
ulvegrenen får 7. Sundbys 
ulvenavn, Seeonee-koblet, 
opkaldt efter ulveflokken i 
Junglebogen.

I 1973 får 6.-7. Sundby sine 
første pigemedlemmer. En 
af disse piger foreslår en ny 
aldersgren, så springet mel-
lem ulvene og troppen ikke 
er for stort. I pigespejdernes 
verden kalder man sådan en 
gren for Spirerne, men når 
der nu også var drenge, blev 
det til Bøllespirerne. I 1984 
starter de ældste spejdere 
Cimbrer Klan op med at fare 
vild på en tur til Sverige. Og  
i 1990 genstartes Bjarkeun-
gerne - nu som en mikrogren 
for de helt små, der gør sig 
klar til ulvetiden.

I dag er 6.-7. Sundby med 
128 medlemmer den ældste 
spejdergruppe på Amager. 
Det fejres med åbent hus 
for alle den 9. maj fra kl. 14 
i spejderhytten på Formosa-
vej 40. Der vil være et afslut-
ningslejrbål kl. 17. 

Ketschersportens Hus, en del af Kløvermarkens idrætsanlæg
AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Ønsket er at etablere en spe-
cialhal til badminton med 
tilknytning til Kløvermarkens 
Tennis Klubs anlæg, som har 
både tennis og squashbaner. 
Specialhallen skal have plads 
til bordtennis i kælderen.

Foreningerne har nedsat 
en styregruppe for projek-
tet. Styregruppen ønsker en 
høj grad af involvering, så 
huset projekteres optimalt til 

brugerne, og ønsker derfor 
at medvirke til udarbejdelse 
af skitsetegninger og arki-
tekttegninger.

LOKALUDVALGET 
STØTTER BRUGERNE
Lokaludvalget kan helt støt-
te ønsket om inddragelse af 
brugerne. Det ligger helt i 
tråd med kommunens poli-
tik om Københavnerdialog 
og øget, reel borgerinddra-
gelse. Brugerne ved bedst 
i detaljer, hvordan idræts-
anlægget skal designes, så 

brugervenligheden er i top. 
Lokaludvalget har til sta-

dighed fokus på udvikling 
og optimerede forhold for 
idrætten på Kløvermarken 
og Ketschersportens Hus 
er et skridt på vejen. Der er 
i høj grad brug for, at der 
stadig arbejdes for facilite-
ter til idræt for det stigende 
befolkningstal, og især på 
Nordøstamager har der væ-
ret en stor befolkningstil-
vækst. Det er derfor vigtigt 
fortsat at have blik for Klø-
vermarkens muligheder.

Ketschersportens 
organisationer har 
sammen med DGI 

Storkøbenhavn, 
Idrætsforum 

København og DBU 
København en vision 
om, at det planlagte 

Ketschersportens 
Hus skal være et 

fælles projekt. Man 
ønsker et samlet ket-

schersportsmiljø med 
de fire store ketscher-

sportsgrene: tennis, 
bordtennis, badmin-

ton og squash
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Nordøstamager 
- Et spændende 
udviklingsområde 
med plads til visioner
Den nordøstlige del af Amager har historisk været et 
industriområde. En bydel præget af produktion og 
håndværk i udkanten af København. Men også et område 
som er præget af den tætte beliggenhed til Prøvestenen

Nordøstamager er under 
forandring. Det meste af 
industrien er flyttet ud, og 
københav-nerlivet breder 
sig langs metrostationerne 
og kystlinjen. Store dele af 
Nordøstamager er  allerede 
nu inddraget til boligud-
vikling. Tæt byggeri skyder 
op, med dertil hørende bu-
tiksliv og mere trafik, samt 
stigende behov for offent-
lige funktioner og faciliteter 
inden for idræt, kultur og 
rekreative arealer. 

Amager Øst Lokaludvalg 
ønsker en udvikling på bor-
gernes og erhvervslivets 
præmisser i respekt for 
områdets egenart. En ud-
vikling, der skaber en blan-

det by, hvor der er plads til 
boliger og forskelligartet 
erhvervsliv, pladser og store 
sammenhængende grønne 
områder. Som en del af by-
udviklingen skal der løben-
de udvikles faciliteter og 
grønne områder til idræt og 
kultur. Vi ønsker en byudvik-
ling, der favner naturen, så 
byen opleves som et ånde-
hul med hav, natur, lys, luft 
og horisont. 

Vi ønsker en bydel, hvor 
der fortsat er plads til 
iværksættere, og områder, 
hvor man både kan bo og 
arbejde. Det er området, 
som betegnes Kløverpar-
ken, der kan rumme den 
største byudvikling. Her kan 

der på sigt skabes plads til 
25.000 – 35.000 indbyg-
gere, afhængig bebyggel-
sesprocenter. Men en sådan 
byudvikling vil kræve en af-
klaring af funktionerne på 
Prøvestenen. 

Visionsplanen kan ses på 
Amager øst lokaludvalgs 
hjemmeside: https://ama-
geroestlokaludvalg.kk.dk/
sites/amageroestlokalud-
valg.testkkms.kk.dk/files/
visionsplan_for_nordo-
estamager_enkeltsidet.pdf

Visioner for 
Nordøstamager 
- et eksempel på 
borgerinddragelse i 
byudviklingen 
For tre år siden nedsatte lokaludvalget en arbejdsgruppe, 
der fik til opgave at komme med forslag og idéer til 
udvikling af Nordøstamager, primært med henblik på 
at give input til revisionen af kommuneplanen 2020. 
Gruppen er færdig med arbejdet, som nu er blevet 
godkendt af Amager Øst Lokaludvalg

Gruppen har færdiggjort sit 
arbejde vel vidende, at de 
eksisterende planovervejel-
ser vedrørende havnetun-
nel, metro, letbane og andre 
trafikformer vil få afgøren-
de indflydelse på, hvordan 
Nordøstamager bliver ud-
viklet. 

Den endelige rapport fik 
overskriften: “Visioner for 
Nordøstamager”.  Visionen  
er Amager Øst Lokaludvalgs 
bud på en fokuseret retning 
for udviklingen af Nord-
østamager. Den skal betrag-
tes som et oplæg til debat 
om, hvordan vi i fællesskab 
lokalt kan forfine og præci-
sere ønsker og behov til om-
rådets udvikling. 

PRINCIPPER OG TANKER
Visionsplanen er strukture-
ret således, at der er er for-
muleret en række principper  
og tanker under følgende 

overskrifter:  
 ❚ En bydel med synergi 

mellem tradition og mo-
dernitet 

 ❚ Boliger for alle 
 ❚ Erhvervsudvikling med 

respekt for historien 
 ❚ Fra tung trafik til blød 

trafik 
 ❚ Flere fritidsmuligheder til 

lands og til vands 
 ❚ Livet mellem husene ska-

bes af borgerne 

SEKS GEOGRAFISKE 
OMRÅDER
Desuden beskriver visionen 
følgende 6 geografiske om-
råder og kommer med input 
og forslag til disse områders 
mulige fremtidige anven-
delse:
 ❚ Vermlandsgade og Sil-

jangade
 ❚ Kløverparken
 ❚ vandkanten fra Lille Øre-

sundsvej til Prøvestens-

broen  
 ❚ Prøvestenen 
 ❚ Kløvermarken 

Arbejdet med analysen er 
foregået i tæt samarbejde 
med borgere og repræsen-
tanter for erhvervsliv i byde-
len. 

Ud over at sigte imod æn-
dringer i kommuneplanen 
beskrives, hvordan analysen 
i øvrigt kan bruges i arbejdet 
i lokaludvalget. 

Relationen til kommu-
neplanprocessen blev i 
planprocessen om Nord-
østamager styrket, idet lo-
kaludvalgets høringssvar til 
Borgerrepræsentationens 
forslag til kommuneplan di-
rekte kunne tages fra den 
vedtagne visionsplan om 
Nordøstamager. 

      Kort over det område vi definere som Nordøstamager

AF TOM CHRISTENSEN, OLE PEDERSEN, RASMUS 
STEENBERGER OG KARL VOGT NIELSEN, ALLE MEDLEMMER 
AF AMAGER ØST LOKALUDVALG
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5 områder i Nordøstamager
I visionsplanen har lokaludvalget defineret 5 områder med hver deres 
karakteristika. Områderne beskrives detaljeret, og lokaludvalgets ønsker for 
udviklingen af områderne er der redegjort for

 

VERMLANDSGADE OG 
SILJANGADE 
Erhvervsområdet ved Verm-
landsgade og Siljangade 
rummer både industri, lagre 
og værkstedsbygninger af 
varierende alder, udtryk, 
kvalitet og stand. Bygnin-
gerne har historisk værdi 
som repræsentanter for om-
rådets håndværkstraditio-
ner. Vi ser store potentialer 
i at fastholde og eventuelt 
udvide den kreative zone 

ved Siljangade, men samti-
dig også give mulighed for 
at omdanne og fortætte om-
rådet med alternative bofor-
mer, som for eksempel bo-
fællesskaber. 

Vi ønsker, at området skal 
udvikle sig til et arnested 
for iværksætteri og industri; 
der skal være plads til små-
erhverv og nye boligformer. 
I almindelighed ønsker vi et 
grønt liv til et gråt område. 

KLØVERPARKEN 
Kløverparken er i kommune-
planen udlagt som industri-
område og perspektivom-
råde.

I størrelsen har Kløverpar-
ken potentiale til at udgøre 
en ny stor bydel med blan-
dede boliger og er-hverv. 
Kløverparken kan rumme 
alle elementer af visionen 
om Nordøstamager.

Vi ønsker, at Kløverparken 
skal udvikles som en bære-
dygtig bydel. I den østlige 
del ønsker vi et rekreativt 

bånd på 25 meter med cy-
kel- og gangsti og grønne 
områder. 

Den vestlige del kan blive 
et kreativt område, der kan 
blive tilholdssted for hånd-
værksmæssige virksomhe-
der, iværksættere og konto-
rer i bydelen. 

PRØVESTENEN 
Amager Øst og Nord-
østamager nyder godt af 
sin kystnære placering og 
grønne områder, og er et 
eftertragtet område for fri-
tidsliv og fysisk udfoldelse. 
Prøvestenen er et område 
med potentiale til at imøde-
komme bydelens store efter-
spørgsel på naturområder 
og fritidsliv. Vi har opdelt 
Prøvestenen i en sydlig og 
nordlig del, hver med deres 
muligheder og udviklingspo-
tentialer. 

Vi ønsker at Prøvestenen 
Syd skal åbnes for offentlig 
adgang både til vands og til 
lands, så området kan kom-
me til at rumme fritidsliv for 
alle. 

På landsiden ønsker vi, at 
der etableres stier til van-
dring samt adgang til van-
det. Der ønskes bygninger 
og faciliteter, der understøt-
ter vandreture og det vand-
baserede foreningsliv, så 
som toiletter og affalds- og 
opbevaringsrum. 

VANDKANTEN FRA 
LILLE ØRESUNDSVEJ TIL 
PRØVESTENSBROEN 
Amager Strandpark er en 
af bydelens og hovedsta-
dens største succeser. Men 
vi har meget mere kystareal, 
som udnyttet på den rigtige 
måde, kan skabe stor værdi 
for borgerne i København. 
Vand-kanten fra Lille Øre-
sundsvej til Prøvestensbroen 
skal udvikles som rekreativt 
område, og de eksiste-rende 

aktiviteter og foreninger i 
området skal fortsat have 
plads langs vandet. 

Vi ønsker, der bliver etab-
leret en ny stiforbindelse, 
som vi kalder Prøvestien, 
der, kan forbinde Strandpar-
ken og Prøvestenen. 

Den gamle gasværks-
grund ønsker vi åbnet, så 
den del, der vender mod 
vandet, kan gøres til et nyt 
rekreativt område. 

KLØVERMARKEN 
Kløvermarken er idrættens 
centrum i Nordøstamager, 
men der er behov forudvik-
ling af flere facili-teter. Med 
det formål har idrætsfor-
eningerne på Kløvermar-
ken i fællesskab udviklet en 
helhedsplan for udvikling af 
Kløvermarken. Denne plan 
indebærer en renovering og 
opgradering af eksisterende 
klubhuse, omklædningsfaci-
liteter og fælleslokaler. 

I planen er angivet byggeri 

af nye idrætshaller og kunst-
stofbaner samt belysning af 
området. En op-gradering af 
Kløvermarken er nødvendig, 
hvis foreningerne skal kunne 
tage imod det stigende pres, 
der er fra den stærkt stigen-
de befolkning i området. 

Vi ønsker, at det fremtidi-
ge fritidsliv på Kløvermarken 
skal være karakteriseret af 
en rummelig og mangfoldig 
tilgang til idræts- og fritidsli-
vet med lige adgang for alle.

Lokaludvalgets 
visionsplan har påvirket 
kommuneplanen 
Københavns kommune har 
samtidig med lokaludvalgets 
arbejde med visionsplanen haft 
gang i en ny kommuneplan, idet 
denne opdateres hvert 4. år. I 
kommuneplanen fastlægges en lang 
række overordnede rammer for 
byudviklingen, og hvad der skal ske 
rundt omkring i bydelene

Desværre indeholdt den 
nye kommuneplan en række 
ændringer, som var i mod-
strid med lokaludvalgets 
visionsplan. Derfor udarbej-
dede lokaludvalget et grun-
digt høringssvar med afsæt 
i visionsplanen. 

De politisk valgte i lokal-
udvalget kontaktede deres 
partifæller på Rådhuset og 
gjorde dem opmærksom på 
vore ønsker til ændringer 
i kommuneplanen, så den 
ikke stred mod visionspla-
nen.
Det betød, at kommunepla-
nens forslag om:
1. at omdanne Siljangade-

området til et nyt bolig-
område på linje med det 
øvrige nybyggeri blev 
stoppet. Området fort-
sætter som kreativt er-
hvervsområde.

2. at omdanne det rekrea-
tive område på Prøveste-
nen Syd til erhvervsom-
råde blev stoppet, og det 

besvares som rekreativt 
område. Vi håber, planer-
ne for at åbne dette store 
grønne område for bor-
gerne, bliver opfyldt i år.

3. at planlægningen af Klø-
verparken udskydes på 
ubestemt tid, ændres til, 
at der kan åbnes for en 
udvikling af området, her-
under offentlig adgang 
langs kysten, så snart en 
linjeføring af infrastruk-
turplaner giver mulighed 
herfor. (Det handler om 
en mulig havnetunnel og 
metro). 

Ovenstående er med det 
forbehold, at kommunepla-
nen endnu ikke i skrivende 
stund er endeligt færdigbe-
handlet på Rådhuset. Men 
disse tre ting står der et 
stort flertal bag i den fore-
løbige aftale om kommune-
planen.

Video og droner  
som kommunikations-
redskab 
Det er vigtigt for lokaludvalget, at 
visionerne bliver set og forstået af 
så mange som mulig, så vi kan være 
sikre på, at der er bred opbakning

Derfor har vi denne gang 
brugt videoer til at visuali-
sere udvalgte dele af visio-
nerne. I videoerne kan man 
møde de mennesker, der 
bor og arbejder på Nord-
østamager, og se det miljø, 
de taler om. Der er glimt 
af den fremtid, vi ønsker. 
Og vi ser området oppefra 
- med drone - så man kan 
fornemme sammenhæn-
gen i en del af byen, som 
ellers kan føles lidt usam-
menhængende. 

Der er gjort et stort arbej-
de med at få musik, lyd og 
billede til at smelte sammen 
i en højere enhed, så man 
får en klar følelse af, hvad 
Nordøstamager kan blive 

til, når lokaludvalgets visio-
ner bliver til virkelighed. 

OMKRING 50.000 HAR 
SET VIDEOERNE
Videoerne er udgivet på 
Facebook og er blevet set 
omkring 50.000 gange. Det 
er meget flot i en bydel med 
cirka 57.000 indbyggere. 
Det betyder selvfølgelig 
ikke, at vi har nået alle, men 
vi har nået langt flere, end vi 
kunne nå ved hjælp af artik-
ler og borgermøder. 

Og frem for alt er vores 
visioner nået ud til borgere, 
vi normalt aldrig er i kontakt 
med.  
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AF MAI-BRITT 
HVAM KROGH, 
UDVIKLINGSKONSULENT 
GENBRUG

Det vil glæde os meget at se 
en masse børn og voksne 14. 
marts i butikken, som sam-
men med de frivillige vil fejre 

Red Barnets indsats igen-
nem de sidste 75 år og sam-
tidig have mulighed for gøre 
et kup i butikken. Butikken 
har siden 1. november 2016 
været at finde på adres-
sen i Holmbadsgade 99 og 
har siden sin åbning været 
samlingspunkt for frivillige 

fra hele Amager, der har ar-
bejdet for at forbedre børns 
vilkår lokalt og i resten af 
Danmark ved at tilbyde bør-
nefamilier tøj, sko, legetøj og 
udstyr i høj kvalitet til gode 
priser.

FOKUS PÅ KVALITET OG 
BÆREDYGTIGHED
Red Barnets butik er ikke 
bare endnu en genbrugsbu-
tik på Amager, men en bu-
tik der har fokus på kvalitet, 
bæredygtighed og børn i 
alderen 0-12 år.  De mange 
fine varer, der er til salg i bu-
tikken, kommer primært via 
donationer fra lokalsamfun-
det. Alt, der er til salg i butik-
ken bliver vasket, strøget og 
klargjort af frivillige kræfter, 
inden det får nyt liv hos an-
dre børn og deres familier. 

DREVET AF FRIVILLIGE 
KRÆFTER
Red Barnet arbejder i Dan-

mark for at give børn et 
bedre liv. Red Barnet fore-
bygger mobning i skoler og 
institutioner, bekæmper alle 
former for vold og seksuelle 
overgreb mod børn, hjælper 
børn, der lever i fattigdom 
og arrangerer ferielejre og 
oplevelser for de dårligst 
stillede børn i Danmark.

Butikken er drevet ude-
lukkende af frivillige kræf-
ter i alle aldre, og der er 
plads til mange flere. Så har 
du tiden og lyst til at bruge 
nogle timer, så har vi masser 
af opgaver og fællesskab. 
Onsdag, torsdag og fredag 
eftermiddage savner vi i øje-
blikket nye kollegaer, så skriv 
til os eller kom blot forbi til 
en uforpligtende snak. 

Velkommen til alle lørdag 
14. marts til fest.

Christianshavns Bogfestival 
på Nordatlantens Brygge
Til april kan du opleve danske, 
islandske, færøske og grønlandske 
forfattere på Christianshavns 
Bogfestival, som i år afholdes i helt 
nye rammer

AF OLE PEDERSEN 

Christianshavns Bogfestival 
byder igen velkommen til 
alle litteraturinteresserede 
i slutningen af april. Bogfe-
stivalen åbner torsdag 23. 
april, hvor Verdens Bogdag 
fejres med opvarmningsar-
rangementer på KADK Bibli-
otek (Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og Kon-
servering), Sofiebadet og 
Kulturtårnet på Knippelsbro. 
Bogfestivalen fortsætter 
derefter på Nordatlantens 
Brygge 24. og 25. april.

KNIPPELSBRO, 
SOFIEBADET OG KADK - 
TORSDAG 
Torsdagens program byder 
på arrangementer rundt på 
Christianshavn. På KADK 
kan du opleve designer 
Maria McKinney-Valentin i 
samtale med Eva Tind om 
identitetsdannelse, køn og 
kulturvaner. Samtalen mo-
dereres af Jes Stein Peder-
sen. Sofiebadet bygger bro 
til kvindekroppen med en 
teaterinstallation af Wunder-
Verk, nøgenoplæsning og 
bogreception, og i Kultur-
tårnet på Knippelsbro læser 
forfatter Jens Peter Kaj Jen-

sen op og fortæller om sin 
roman ”Afstande over vand”.

NORDATLANTENS 
BRYGGE - FREDAG OG 
LØRDAG
Årets temaer for Christians-
havns Bogfestival er ’Broer’ 
og ’Nordatlanten’, og du 
kan derfor opleve en række 
forfattere fra Island, Grøn-
land, Færøerne og Danmark 
i samtale om deres bøger og 
forfatterskaber. Derudover 

vil en række forlag og for-
eninger have bogstande.

Fra Island kan du møde 
hele to vindere af Nordisk 
Råds Litteraturpris. Den 
ene, Auður Ava Ólafsdóttir, 
er aktuel med ”Miss Island”, 
og Gyrðir Elíasson, har et 
langt og flot forfatterskab 
bag sig. 

Fra Færøerne kan du op-
leve Jóanes Nielsen, som 
læser op af sine smukke 
digte samt Rakel Helmsdal, 
som kan opleves i samtale 
med programredaktør Birgir 
Thor Møller fra Nordatlan-
tens Brygge. Han kan også 
opleves i samtale med den 
danske forfatter Siri Ranva 
Hjelm Jacobsen, hvis færø-
ske aner trækker tråde ind i 
forfatterskabet. 

Grønland er repræsenteret 
ved performancekunstner 
Jessie Kleeman, og via de to 
danske forfattere Iben Mon-
drup, aktuel med ”Tabita”, 
og Kim Leine, aktuel med 
”Dansk standard”. 

Derudover kan du møde 
de seks forfattere, som er 
nominerede til DR Roman-
prisen 2020: Kristian Bang 
Foss (”Frank vender hjem”), 
Dy Plambeck (”Til min sø-
ster”), Eva Tind (”Ophav”), 
Anna Elisabeth Jessen (”Om 
hundrede år”), Lotte Kirkeby 
(”De nærmeste”) og Carsten 
Müller Nielsen (”De døde 
fylder dagene med en smag 
af mønter”). Fredagens pro-
gram rundes af med en in-
timkoncert med den danske 
singer-songwriter Kira Skov.  

Red Barnet 75 år – derfor 75 % rabat 
på alle varer i butikken 14. marts
Red Barnet har været aktiv i Danmark i 75 år og 
fødselsdagen fejres også i Red Barnets genbrugsbutik på 
Amager, Holmbladsgade 99, lørdag 14. marts kl. 10-14, med 
fødselsdagskage og 75 % rabat på alt i butikken denne dag

Red Barnets genbrugsbutik 
Holmbladsgade 99. 
Mail: genbrugamager@
redbarnet.dk.
Åbningstider: mandag og 
tirsdag fra 10.00 – 17.30, 
onsdag - lørdag kl. 10.00 – 
14.00.

FAKTA

       Foto: Cathrine Hasholt

Stedet, hvor du 
får en smagfuld 
madoplevelse med 
havudsigt

AF MELIKE CELIK 

Midt på Amager Strand, 
tæt på Bunker 5 og endnu 
tættere på Sneglen, ligger 
Café Baaden, der bringer 
dig helt tæt på vandet. 
På den stilfulde husbåd er 
god mad, kaffe og hygge 
i højsædet. Med deres 3 
etager formår de at byde 
gæsterne velkommen til 
rolige og hyggelige om-
givelser med vandudsigt. 
Caféen har én mission 
med deres menu: At ser-
vere lækre, smagsfulde 
og autentiske retter til 
deres gæster, uden at gå 
på kompromis med kvali-
teten. Der serveres alt fra 
brunch og morgenmads-
retter til friske fiskeretter 
og burgers.

GOD MAD OG VENLIGE 
TJENERE GÅR ALDRIG 
AF MODE
Når man træder ind i Café 
Baaden, opdager man 
straks, at indretningen er 
hyggelig og har en indby-
dende atmosfære, og der 
er et stort fokus på glade 

gæster. Caféen er oplagt 
til brunch med familie 
og venner, og brunchen 
serveres indtil kl 14.00 
hver dag. Derudover er 
caféen oplagt til en god 
frokost eller middag, med 
en menu, der indeholder 
lækre sunde sandwichs og 
friske salater, samt byens 
bedste burgere og fiske-
retter, hvor prisniveauet 
er moderat. Børnene kan 
også være med på ca-
féen, da der serveres fire 
børneretter. På drikkeva-
rekortet finder man kaffe, 
sodavand, juice, øl og vin, 
og der findes desuden et 
cocktailkort med alle de 
kendte klassikere.

GRATIS KAFFE PÅ 
FØRSTE ÅBNINGSDAG
Café Baaden er klar til sæ-
sonåbning 27. marts 2020 
kl. 11.00. Derefter vil der 
være åbent hver dag fra 
morgenstunden og frem til 
aftentimerne. I anledning 
af sæsonåbningen vil der 
blive serveret gratis ame-
ricano til alle gæsterne på 
Café Baaden.

Café Baaden slår dørene op 27. marts, 
hvor velsmagende mad og hyggelige 
omgivelser vil være midtpunktet på 
dagen. I anledning af, at det er første 
åbningsdag den 27., vil kaffen være gratis
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Svømmetur med farmor
Min otteårige søn vil gerne gå til svømning, og han vil have godt af at røre sig lidt 
mere. Da der er ventelister til de fleste svømmehold, og vi er nogle lidt fortravlede 
forældre, har farmor tilbudt at tage ham med ud at svømme en gang om ugen

AF RIKKE LAURITSEN, 
SUPPL. TIL 
LOKALUDVALGET

Det har de nu gjort et par 
gange, men nu vil Lukas ikke 
længere. Han synes ikke, det 
er sjovt at klæde om selv. 
Faktisk begyndte han at 
græde, da han fortalte mig, 
at det ikke var rart at være 
alene inde i omklædnings-
rummet. Men når man er 
over 8 år, må man ikke gå ind 
i det omklædningsrum, der 
ikke passer til ens køn.

Lukas har haft sin far med, 
og de har øvet, hvordan man 
låser sit skab, og hvordan man 
bader både før og efter svøm-
meturen. Og to gange gik det. 
Men nu vil han altså ikke mere.

Og jeg forstår ham altså 
godt. 

HVAD MED ET FAMILIE-
OMKLÆDNINGSRUM?
Jeg ved ikke, om vi er de ene-
ste, der er i denne situation. 
Men kunne det ikke være en 
mulighed, at vi udover den 
faste opdeling mellem to 
omklædninger, også kunne 
have en familieomklædning, 
hvor vi kunne klæde om med 
vores børn og børnebørn 
uanset køn? 

Det kunne også være et fri-
rum for dem, der ikke synes, 
de passer ind i et bestemt 
køn. Det er fint, at vi gerne 

vil lære vores børn at være 
trygge ved at være nøgne 
sammen med andre. Men vi 
bør samtidig også respekte-
re, at der er situationer, hvor 
man ikke har lyst til at være 
nøgen alene sammen med 
andre, heller ikke selvom de 
har samme fysiske køn som 
en selv.

Hvordan det kunne gø-
res, ved jeg ikke. Et ekstra 
omklædningsrum med en 
bruser, hvorfra man kan gå 
til svømmehallen, ville være 
fantastisk. I hvert fald synes 
jeg, det er en relevant diskus-
sion, om vi ikke bør have et 
mål om at få oprettet en fa-
milieomklædning her i Ama-
ger Øst, så bl.a. Lukas kan 
svømme sammen med sin 
farmor uden at skulle være 
utryg ved at klæde om alene.

LOKALUDVALGET SER 
PÅ SAGEN
I Lokaludvalgets social- og 
sundhedsudvalg vil vi un-
dersøge, hvilke muligheder, 
der er for, at Frankrigsgades 
Svømmehal kunne få en fa-
milieomklædning, som gav 
Lukas mulighed for at kæde 
om sammen med farmor, og 
andre muligheder for at klæ-
de om i et rum, hvor det ikke 
antages som en selvfølge, at 
man passer ind som enten 
dreng eller pige, mand eller 
kvinde.      Lucas vil gerne gå til svømning

Landsforeningen Ældre Sagen kører i disse måneder, 
sammen med forsikringsselskabet Codan, en 
landsdækkende kampagne for at hverve både nye frivillige 
besøgsvenner og nye besøgsværter. Det har givet os 
mange nye frivillige besøgsvenner, men meget få nye 
besøgsværter

Ældre Sagen efterlyser 
besøgsværter

AF PALLE SKOV, FORMAND 
FOR ÆLDRE SAGEN, 
AMAGER 2300 

Der er i Danmark mere end 
50.000 ældre over 65 år, 
der føler sig ensomme. Det 
er baggrunden for den kam-
pagne, som Landsforeningen 
Ældre Sagen sammen med 
Codan kører i årets første må-
neder. Vores lokale korps af 
frivillige besøgsvenner er der-
for steget ganske betydeligt.

ENSOMHEDEN  
KIGGER FORBI
Desværre får vi meget få 
henvendelser fra borgere, 
der ønsker at få besøg af en 
besøgsven. Det kan selvføl-
gelig tolkes som, der ikke er 
så mange ældre over 65 år, 
der føler sig ensomme i vo-
res område. Hvis det er til-
fældet, er det jo rigtig godt. 
Det tror vi bare ikke helt på. 

Vi tror snarere, at kampag-
nen i højere grad appellerer 
til dig, der ønsker at blive 
besøgsven, end til dig, der 

gerne vil have besøg af en 
ven. Vi tror, at der også på 
Amager er mange, der med 
alderen oplever, at ensom-
heden kigger forbi, at den 
hos nogen slår sig ned mere 
eller mindre permanent.

Måske er din ægtefælle gået 
bort, vennerne faldet fra, og 
børnene kommer måske ikke 
så ofte som tidligere. Måske er 
du ikke så mobil længere. 

Er det ikke rart at vide, at 
der findes et menneske, der 
gerne vil besøge dig? gerne 
vil dele sine minder og histo-
rier med dig, få et godt grin 
sammen med dig og måske 
gå en tur sammen med dig? 
At få en besøgsven er ikke 
som at få et nyt familiemed-
lem, ej heller som at få en ny 
hjemmehjælp.

En besøgsven er mest som 
en god ven. En ven, der er 
god at være sammen med 
og god at snakke med. 

Vil du høre mere om at få 
en besøgsven? Vil du gerne 
have en besøgsven? Ring 
til Jette Susanne Andersen, 

tlf. 2987 8436, til Elsebeth 
Wehage, tlf. 6129 1435 eller 
til Dorthe Thorbech, tlf. 6168 
8820.

En besøgsven fra  
Ældre Sagen:
 ❚ får ikke løn for at besøge 

dig.
 ❚ har tavshedspligt og 

videregiver derfor ikke 
personlige oplysninger 
om dig uden din accept. 
(Dog undtaget almindelig 
oplysningspligt, når men-
neskers liv og velfærd er 
truet.)

 ❚ tager ikke imod arv, gaver 
og lignende fra dig.

 ❚ håndterer ikke dine 
penge, din medicin eller 
udfører fysiske plejeop-
gaver.

 ❚ har ikke nøgle til din bolig.
 ❚ påtager sig ikke andres 

lønnede arbejde, men 
samarbejder gerne med 
ansatte til gavn for dig.

 ❚ er under besøget neutral 
i partipolitisk, etnisk og 
religiøs henseende.

FAKTA

AF OLE PEDERSEN

Et særeftersyn af Lange-
bros tilstand har afsløret 
et akut behov for repa-
rationer på broen blandt 
andet på grund af skjulte 
konstruktionsfejl fra bro-
ens opførelse i 1954

Langebro har akut brug 
for hjælp. I 2019 blev der 
konstateret alvorlige og 
hidtil skjulte skader på bro-
en. På den baggrund gen-
nemførte Teknik- og Mil-
jøforvaltningen i efteråret 
2019 en tilbundsgående 
undersøgelse af Langebros 
tilstand. Eftersynet har vist, 
at der er behov for akutte 
reparationer til samlet set 
36,3 mio. kr. En del af fej-
lene er konstruktionsfejl, 
da broen blev opført i 1954. 

Problemerne skyldes 
primært slid og nedsiven-
de vand. Blandt andet er 
der behov for at udskifte 
afvandingssystemet, så 
der ikke fortsat trænger 
regnvand ind i brokon-
struktionerne, og den ned-
slidte asfaltbelægning på 
vej og cykelsti skal udskif-
tes. Derudover er broens 
16 stålbelysningsmaster 
stærkt gennemtærede af 
rust, og der er fare for, at 
de kan knække. Hen over 
sommeren og efteråret i 
2019 har forvaltningen sik-
ret konstruktionen.

REPARATIONER VIL 
STRÆKKE SIG OVER 
10 ÅR
“Langebros store behov 

for reparationer kommer 
til at tynge Københavns 
budgetter i de kommende 
år, og med regeringens 
anlægsloft kommer re-
noveringen også til at 
sætte en stopper for, at 
vi kan gå videre med en 
masse andre anlægspro-
jekter den kommende 
tid. Regeringen bør for 
alvor overveje, om vedli-
gehold og renovering af 
infrastruktur som veje og 
broer med mere ikke bør 
fritages for at æde af vo-
res anlægsmåltal. Det vil 
kun gøre genopretningen 
dyrere i det lange løb, når 
vi må vente med at reno-
vere vores veje og broer, 
fordi vi er bundet til at ud-
føre andre anlægsprojek-
ter i takt med byens ud-
vikling,” siger teknik- og 
miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen (EL - En-
hedslisten).

Reparationerne for 
Langebro forventes at 
strække sig over en pe-
riode på 10 år. Alt i alt 
beløber reparationerne 
sig til anslået 307 mio. kr. 
Finansieringen heraf skal 
findes under kommunens 
budgetforhandlinger til 
efteråret. Udgifterne skal 
ses i forhold til anlæg af 
ny bro, der af rådgiver 
estimeres til at koste om-
kring 1,3 mia. kr.

For mere information 
kontakt presseteamet 
på tlf. 24 45 03 14.

Langebro kræver akutte 
reparationer

Seksualitet og hjertesygdom
Hjerteforeningen i København S indbyder til cafémøde 
med foredrag torsdag 2. april kl. 16.30

AF OLE PEDERSEN

Seksuelle problemer er hyp-
pigt forekommende ved hjer-
tesygdom. Nogle oplever det 
som følge af selve sygdom-
men, som bivirkning til medi-
cinen eller som psykiske ud-
fordringer, og det kan have 
store konsekvenser for den 
enkelte, men også parforhol-
det kan være udfordret.

Pernille Palm arbejder som 
klinisk sygeplejer-specialist i 
Hjerteafdelingen på Rigsho-
spitalet og har de seneste 7 
år arbejdet med, og forsket 
inden for området hjertesyg-
domme og seksualitet.

Til vores hjertecafé i april 
vil Pernille komme og for-
tælle om sammenhængen 
mellem hjertesygdom og 
seksuelle problemer, men 
også behandlingsmulighe-
der og andre initiativer, der 
kan bedre seksualiteten. Der 
vil også være mulighed for 
spørgsmål.

Alle er velkomne og arran-
gementet er gratis. Der kræ-
ves ikke tilmelding. 

Lokalafdelingen byder på 
en lille forfriskning. 

Sted: Træningssal 2, Sund-
hedshus Amager, Hans Bog-
binders Allé 3, indgang 7, 1. 
sal, 2300 København S.

HJERTEFORENINGENS 
LANDSUDDELING
Søndag 3. maj afholder Hjer-
teforeningen for anden gang 
Landsuddeling. Idéen om en 
landsindsamling er stadig 
vendt på hovedet - vi samler 
penge ind for at dele hjerte-
startere ud!

Konceptet er enkelt, alle 
kan starte en gruppe, og vi 
giver hjertestartere til alle 
grupper, der tilsammen 
dækker mindst 15 indsam-
lingsruter 3. maj.

Du kan deltage i en grup-
pe med dine naboer, fami-
lie, kolleger, sportsklub eller 
hvem, der ellers er dig nær.

Som noget nyt i år giver 
hjerteforeningen samtidig et 

års ServicePlus-aftale med 
overvågning af hjertestarte-
ren og fuld service, så jeres 
hjertestarter altid er funkti-
onsdygtig. Alt sammen uden 
beregning.

 ❚ Hjertecaféen i Køben-
havn S er et mødested 
for borgere med hjerte-
kar-sygdomme og 
pårørende til hjertesyge. 
Der er mulighed for at få 
udbredt kendskabet til 
sygdommene og hvordan, 
de kan håndteres samt 
udveksle erfaringer med 
hinanden.

FAKTA
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Amager lyste i 
februarmørket
Til årets Copenhagen Light Festival fik Amager sin helt egen lyskunst-rute 
med udendørs installationer i alle farver, faconer og former. Ni helt nye værker 
har oplyst de mørkeste pladser og kroge på Amager med interaktivt, poetisk 
og drømmende lys. Amager Lyser bød også på udendørs pop-up events med 
UV-frisbee og danseshow med unge fra de lokale fritidsklubber

AF OLE PEDERSEN

Copenhagen Light Festival 
har for tredje år i træk truk-
ket februars mørke gardi-
ner fra med over 35 lysende 
kunstinstallationer i hele 
København fra den 1.-23. fe-
bruar. 

I år har der været premi-
ere på Amagers egen, lokale 
lyskunst-rute, Amager Lyser, 
der bestod af helt nye og ek-

sisterende lyskunstværker 
fordelt på en rute, der strak-
te sig fra Islands Brygge til 
Lergravsparken.  Formålet 
med Amager Lyser var at 
skabe udendørs kunstople-
velser, som måske kunne in-
spirere til at se velkendte ga-
der, torve og bygninger i et 
nyt lys. For at gøre det nemt 
og overskueligt at drage på 
lyskunst-vandring på Ama-
ger udarbejdede Kultur S et 

kort med værkernes place-
ring. Værkerne var støttet af 
Amager Øst og Vest Lokal-
udvalg samt kulturinstitutio-
nerne Prismen, Kulturhuset 
Islands Brygge og Amager 
Kulturpunkt. 

ET VÆRK FREMSTILLET 
SÆRLIGT TIL 
MUSIKTORVET
Under taget på Musiktorvet 
på Øresundsvej har forbi-
passerende og lyskunst-inte-
resserede kunnet interagere 
med Vertigos nye kæmpe-
værk SKY, som var fremstil-
let specielt til Musiktorvet, 
hvor lyd, farver og bevæ-
gelser fulgte publikums be-
vægelser. Værket kunne 
aktivt udforskes ved at gå 
langsomt tættere og tættere 
på, hvormed lyset ændrede 
form, mens de to nysgerrige 
kæmpecirkler sænkede sig 
fra loftet for at se, hvem der 
var på besøg.

EN 15 METER LANG 
SVØMMENDE 
LYSSTRÅLE
Og ved Lergravsparken sta-
tion havde kunstnergruppen 
Chaos Engine bygget et 15 m 
langt tankevækkende værk, 
der med svømmende lys-
stråler udråbte: You are data. 
Bag kontrolpanelet i kaos-

maskinen stod grundlæg-
gerne Magnus Fuhr og Jes-
per Bogaard, der integrerer 
leg, lys og bevægelse i deres 
installationer. 

UV-GAMES MED 
FRITIDSKLUBBERNE
Drenge og piger fra Fritids-
center Amager Nordøst 
bragte også lyset frem til 
de to pop-up arrangemen-
ter, UV-Games, i boldburet 
ved Lergravsparken. Dan-
segruppen All in One, som 
til dagligt holder til i klub-
ben Satellitten i Lybækgade, 
gav lyset menneskelig form 
med imponerende UV-kore-
ografier, mens drengene fra 
idræts-gadeprojektet Buret 
gav den hele armen med en 
selvlysende frisbeekamp. 
Begge hold var iført selvly-
sende tøj og en god sjat ne-
onmaling, der skabte en næ-
sten udenjordisk stemning i 
boldburet ved Østrigsgade 
og Øresundsvej. Arrange-
mentet var så god en ople-
velse for de medvirkende, at 
danseholdet All in One har 
fået mod på at optræde til 
flere events. Pædagogmed-
hjælper Chika Obasi fra Sa-
tellitten opfordrer alle, der 
kan bruge en flot danseper-
formance til en event, til at 
kontakte klubben.       Kæmpeværket SKY på Musiktorvet

      Oversigt over Amager Lyser-ruten

Sådan vil vi plante 
æbletræer på Prags 
Boulevard

AF RIKKE LAURITSEN, 
SUPPL. TIL 
LOKALUDVALGET

Jeg fik en idé om, at vi skal 
have plantet æbletræer. 
Det er godt for klimaet med 
træer, og det giver fæl-
lesskab og engagement i 
lokalområdet, når der skal 
laves æblemost af æblerne.

Vi redder ikke hele ver-
den med nogle æbletræer, 
men vi gør i det mindste 
noget. Heldigvis var kom-
munens lokale byrumsfor-
valter, Amager Øst Lokal-
udvalg og en hel masse 
seje mennesker med på 
idéen. Projektet blev skudt 
i gang med et arrange-
ment i efteråret, hvor man-
ge mennesker kom og ar-
bejdede videre med idéen.

TRÆPLANTNING TIL 
EFTERÅRET
Nu er vi nået så langt, at vi 
har planlagt den præcise 
placering. Vi skal så have 
styr på finansieringen, og 
planen er, at vi i efteråret 
arrangerer et stort træ-
plantningsarrangement. 
Træerne skal plantes i små 
grupper, hvorimellem der 

skal være højt græs, måske 
et bi-hotel, og i hvert fald 
plads til noget, der minder 
om vild natur på den ellers 
kortklippede græsplæne 
langs Prags Boulevard.

FRA ÆBLER TIL 
ÆBLEMOST
Når træerne begynder at 
give æbler, vil vi i fælles-
skab med Kofoeds Skole 
lave projekter med de lo-
kale skoler og beboerne 
om at samle æblerne og 
gå i gang med æblemost-
produktionen. 

Vi håber at kunne søge 
fonde eller lignende til op-
køb, plantning og vedlige-
hold af træerne. Vi vil gøre 
meget ud af at skabe for-
ståelse for, at det er træer 
til os alle. Ofte ser vi des-
værre, at små træer bliver 
ødelagt, så vi håber, at vi 
alle i lokalområdet kan 
hjælpes ad med at passe 
på hinanden – og æble-
træerne.

Hold øje med udviklin-
gen på Lokaludvalgets 
hjemmeside og Face-
book – og selvfølge-
lig i jeres lokalavis.

Måske kan klimahandling også 
handle om at skabe fællesskab og 
medejerskab for vores by. Det er i 
hvert fald det, vi prøver, når Amager 
Øst Lokaludvalg arbejder for at plante 
æbletræer og skabe små øer af vild 
natur langs Prags Boulevard

Amager Øst 
Lokaludvalg ønsker 
input til kortlægning 
af grønne byrum
JENS WILLIAM 
GRAV, MEDLEM AF 
LOKALUDVALGET

Lokaludvalget har nedsat 
en arbejdsgruppe, der ar-
bejder med grønne byrum 
og stiforbindelser i Ama-
ger Øst. I gruppens arbejde 
indgår en kortlægning af 
grønne byrum og stiforbin-
delser i Amager Øst bydel.

Der er vores hensigt at 
se nærmere på de enkelte 
forslag og i løbet af foråret 
arrangere en tur, hvor vi 

sammen med forslagsstil-
lerne og andre interesse-
rede ser på de foreslåede 
områder.

For at sikre os at vi får 
alle relevante områder 
med i vores kortlægning, 
herunder særligt områder, 
som det kan være hen-
sigtsmæssigt at udvikle 
yderligere, skal jeg opfor-
dre alle læserne til at sen-
de forslag til områder, der 
bør indgå i kortlægningen 
til lokaludvalgets sekreta-
riat; mail: aoelu@kk.dk.

Sundby Kirke 150 år
AF ULRIK BAAD, 
KONTAKTPERSON, 
SUNDBY KIRKE

Prøv at forestille dig, at du 
står ved hjørnet af Amager-
brogade og Ny Østergade 
(den nuværende Frankrigs-
gade). Det er foråret 1870, 
og det summer af liv på hjør-
net. Der er ingen huse rundt 
omkring, men i et hjørne af 
rebslageriets grund er der 
rejst et stillads, hvor murere 
og tømrere har travlt med 
at opføre, den bygning, der 
skulle blive til Sundby Kirke. 
Grundstenen blev nedlagt 
den 6. december året før, og 
kirken stod færdig i løbet af 
efteråret 1870.

Selve indvielsen foregik 
den 11. december 1870 under 
overværelse af daværende 
kronprins Frederik (den se-
nere Frederik den 8.) og 
hans hustru Louise.

Dette jubilæum skal na-
turligvis fejres, og det vil det 
blive en hel uge i december i 
år. Menighedsrådet har ned-
sat et jubilæumsudvalg, der 
arbejder ihærdigt på at sam-
mensatte et godt og festligt 
program for ugen. Er du nys-
gerrig, kan du allerede nu se 
det foreløbige program på 
kirkens hjemmeside www.
sundbykirke.dk. Det ende-
lige program vil også kunne 
ses i et nummer af Ama’rø-
sten til efteråret.
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Er du generet af støj- og lugt 
fra Københavns Lufthavn

Kvarterhusets 
arrangements-kalender 
marts-juni 2020
Dato Tid Arrangement billet
6/3 10 Barsels oplæg: inspi-

ration til babymad
Billetto.dk

14/3 20 Tangotekets lørdags 
milongo. Tango dans 
og undervisning.

Entré i døren

17/3 19 Tirsdags Barok v. 
Amager Klassisk. 
’Fransk fløde’

Billetto.dk

19/3 15.30-
17.30

Kreaværksted i bør-
nebiblioteket. Dagens 
tema er forår og påske.

gratis

Uge 
13

Vi elsker bøger: Biblio-
tekernes årlige bør-
nelitteratur festival. 
Hele ugen er fyldt med 
aktiviteter for børn. Se 
mere på bibliotek.dk

Gratis/bil-
letto.dk

31/3 19 Naturvidenskabeligt 
foredrag: Dybhavet – nyt 
fra en ukendt ver-den.

gratis

4/4 20 Tangotekets lørdags 
milongo. Tango dans 
og undervisning.

Entré i døren

15/4 19 Forfatterarrangement 
v. Amar:Litt med Kri-
stian Bang Foss

Billetto.dk

19/4 11 Morgenmadskoncert 
v. Amager Klassisk
’Kaffekantaten’

Billetto.dk

21/4 19 Naturvidenskabeligt 
foredrag: Rask og glad 
– tak dine mikrober

gratis

23/4 15.30-
17.30

Kreaværksted i børne-
biblioteket: Dagens tema 
er en overraskelse.

gratis

3/5 11-14 Super søndag for bør-
nefamilier: Børneteater 
og bamsehospital.

Billetto.dk

14/5 15.30-
17.30

Kreaværksted for bør-
nefamilier: Dagens tema 
er en overraskelse.

gratis

16/5 20 Tangotekets lørdags 
milongo. Tango dans 
og undervisning.

Entré i døren

19/5 19 Tirsdagsbarok v. Amager 
Klassisk 
’Det store taffel’

Billetto.dk

26/5 19 Korkoncert ved Ac-
cantus koret

gratis

6/6 20 Tangotekets lørdags 
milongo. Tango dans 
og undervisning.

Entré i døren

19/6 17 Udendørskoncert m. 
soulbandet Soul Shop

gratis

Faste aktiviteter:
Vi har en masse faste aktiviteter i Kvarterhuset. Fælles for 
dem er, at det er gratis at deltage og ikke kræver tilmelding.

Dato Tid Aktivitet
Hver fre-
dag (på 
nær hel-
ligdage)

9-12 Åben legestue for 0-2-åri-
ge og deres voksne.
På 2. sal ligger vores hyg-
gelige legestue.

Hver 
tirsdag

15-19 Sy værksted v. Plastikposefrit 
Amager. Vi syr stofnet af gen-
brugsstof. Maker Space på 2. sal

Hver 
onsdag 

16-19 Strikkeklubben mødes og strik-
ker. Maker Space på 2. sal

Hver 
torsdag

17-21 Det kreative fællesskab mø-
des om alverdens krea sys-
ler. Maker Space på 2. sal

Man-
dag til 
torsdag

14-16 IT-café. Få hjælp til bl.a. computer, 
tablet og smartphone. På 2. sal.

Man-
dag til 
torsdag

17-
18.30

Lektie-café. Børn og voksne 
med lektier på folkeskole- og 
gymnasieniveau får hjælp af 
dygtige frivillige. På 2. sal.

Hver 
onsdag

16.30-
17.30

Advokathjælp. Råd og vejledning 
og juridisk førstehjælp. På 2. sal.

AF JOHNNY SKAANING, 
SPECIALIST, SUNDBY 
BIBLIOTEK

Skal du på biblioteket? Så 
gå til venstre når du kommer 
ind i Kvarterhuset. Lige in-
den for dørene står du midt 
i alt det nye: nyslebne, nyla-
kerede gulve inviterer ind til 
et samlet bibliotek, som be-
gynder med et caféområde 
med nye møbler og mange 
nye designelementer. Et læ-
seområde med magasiner 
og aviser er vokset sammen 
med caféområdet. Selv et 

klaver er der blevet plads til. 
De nye tider slutter omtrent 
ved trappen til voksenbib-
lioteket, som uændret ligger 
på første sal. Indretningen 
sigter på at højne trygheden 
ved at skabe mere synligt 
liv i husets grundplan. Ikke 
mindst i de timer, hvor der 

ikke er personale tilstede.
Samtidig slutter en pe-

riode, hvor borgerservice 
og bibliotek har været både 
organisatorisk og praktisk 
sammen om opgaverne i 
Kvarterhuset. Biblioteka-
rerne står nu samlet i stuen 
og guider borgerne i alt: fra 

hvordan, man printer fra 
computerne, hvor Vitello-
bøgerne står, og til hvilken 
litteratur, der passer til din 
gymnasieopgave. Og sva-
rer på: “Hvor ligger nu bor-
gerservice?” Så skal du gå 
til højre forbi caféen, når du 
kommer ind ad hoveddøren!

I borgergruppen ”CPH uden udvidelse” er vi mange, som i stigende grad føler 
os generet af støj og lugt fra Københavns Lufthavn. Rigtig mange borgere 
siger, at det er blevet særlig slemt de sidste 3-4 år

AF HELENE BACH, 
BORGERGRUPPEN ”CPH 
UDEN UDVIDELSE”

Borgergruppen ”CPH uden 
udvidelse” er en borger-
gruppe mod den planlagte 
udvidelse af Københavns 
Lufthavn. Lufthavnen plan-
lægger at udvide fra de nu-
værende 30 mio. passagerer 
årligt til 40 mio. og poten-
tielt 55 mio. passagerer om 
året. Før udvidelsen er en 
realitet, skal den godkendes 
i Folketinget, og der skal la-
ves en miljøvurdering. Det 
er i denne proces, at vi som 
borgere vil sikre, at vi bliver 
hørt. Borgergruppen blev 
etableret i juni 2019 og har i 
dag over 900 medlemmer i 
Facebook-gruppen. 

DAGBOG OVER STØJ OG 
LUGTGENER
I Facebook-gruppen har 
mange løbende skrevet om 
støj- og lugtgener, og mange 
har indsendt klager til Luft-
havnen og Miljøstyrelsen. 
Lufthavnen har opfordret 
flere af os til at føre dagbog 
over støj- og lugtgener, fordi 
de ikke selv mener at have 

en forklaring på, hvorfor 
mange borgere på Amager 
oplever, at støj- og lugtge-
nerne fra lufthavnen er ble-
vet markant værre inden for 
de seneste år. I de officielle 
tal over støj fra lufthavnen 
kan ses en lille stigning siden 
2014. Lugt registreres ikke af 
myndighederne. 

Som et svar herpå har vi i 
borgergruppen udviklet vo-
res egen app, hvor borgere 
kan registrere, hvor og hvor-
når de oplever støj eller lugt 

fra Københavns Lufthavn. I 
lufthavnens årsrapport om 
støj fremgår det, at der i 
2018 kom 53 klager over støj. 
Vi mener, at det lave antal 
klager ikke nødvendigvis er 
udtryk for, at folk ikke føler 
sig generet af støj, men at 
det har været svært at finde 
ud af, hvordan man klager. 
Via appen har man en mu-
lighed for at sende en auto-
matisk klage til Københavns 
Lufthavn og Miljøstyrelsen. 

Appen blev lanceret 27. 

november, og der er nu 279 
registrerede brugere af ap-
pen. Der er lavet 1577 regi-
streringer af støjgener og 
642 registreringer af lugtge-
ner. 

Appen giver et overblik 
og en systematik, som gør 
vores dialog med myndig-
hederne mere kvalificeret. Vi 
kan blandt andet se et møn-
ster i, hvornår og hvor flest 
borgere føler sig generet. 
Dette kan vi bruge til at vise, 
at den nuværende situation 
med støj og lugt allerede på-
virker mange mennesker, og 
vi kan dermed skabe debat 
om den planlagte udvidelse. 

Med penge doneret fra 
Amager Øst Lokaludvalg 
har vi indkøbt støj- og luft-
forureningsmålere, som kan 
bruges i forlængelse af den 
data, der bliver indsamlet fra 
appen. Støjmålerne vil blive 
udlånt til borgere, så hvis du 
er generet af støj og gerne 
vil bidrage til vores fælles 
målinger, kan du kontakte 
Helene Bach via borgergrup-
pens hjemmeside https://
www.cph-udenudvidelse.
dk/. Du kan også downloade 
appen via hjemmesiden. 

      Som man kan se af kortet er der mange registreringer af støjgener 
i Københavns Kommune/Amager Øst. 

Spændende ny indretning i Kvarterhuset
Nye tider i 
Kvarterhuset: 
bibliotek og 
borgerservice 
har byttet plads i 
stueetagen

Vi har tildelt 
flere midler til 
ældreklubber  
som Sløjfen i 
Sundbyøster
TRINE MADSEN (A), ORD-
FØRER FOR SUNDHED- 
OG OMSORGSUDVALGET 
I KØBENHAVNS BORGER-
REPRÆSENTATION

I Københavns Kommune 
giver vi årligt tilskud til de 
såkaldte ældreklubber, hvor 
ældre over 65 år kan finde 
målrettede aktiviteter, som 
er med til at skabe sociale 
netværk og sund aldring 
gennem oplevelser med an-
dre i lokalområdet. Rigtig 
mange ældre bruger klub-
berne i dag. Det gør de, fordi 
klubberne har en god bred-

de i sine aktiviteter, og fordi 
de er at finde i alle bydele. 
Det er fantastisk positivt 
at opleve. Ældreklubberne 
forebygger sygdom og giver 
livskvalitet – det skal vi bibe-
holde og få til at gro!

I løbet af de kommende 
år vil antallet af ældre kø-
benhavnere over 65 år til 
at stige, og vi er derfor i 
Socialdemokratiet rigtig 

glade for i årets budget at 
have fået i alt 15, 8 mil. kr. 
over de næste fire år kroner 
til at bevare kvaliteten i æl-
dreklubberne.

Det er  vigtigt at ældre-
klubberne laver målrettede 
aktiviteter til mænd, og det 
er Sløjfen et rigtig godt ek-
sempel på.

(forkortet af redaktionen )
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Teater, der kan opleves 
arm i arm med familien 
Forårets teaterprogram på ZeBU er fyldt med godter til byens børnefamilier. 
Oplev to gæstespil for de små og deres voksne, der med legende lethed og 
uden ord inviterer til teater om sure fædre og akrobatisk dans med omvendt 
fortegn. Det sker i maj – og billetterne er i salg

AF MARIA BAK 
AHRENSBERG, PR-
KONSULENT I ZEBU

Det søde forår nærmer sig, 
og på ZeBU, det lokale bør-
ne- og ungdomsteater på 
Amager, er der lagt i støbe-
skeen til to unikke gæstespil 
for de små og deres voksne. 
Der er tale om den anmel-
derroste børneforestilling 
Far er sur fra Zangenbergs 
Teater (for 4-9 år) samt dan-
seforestillingen Omvendt af 
nycirkuskompagniet Cikaros 
og Teater Kimone (for 3-6 
år). Ta’ familien og vennerne 
på tur til byens børneteater.

FAR ER IKKE SKUFFET – 
FAR ER SUR
Oplev den ordløse forestil-
ling Far er sur fra Zangen-
bergs Teater baseret på 
børnebogen af samme navn, 
skrevet og illustreret af Po-
litikens bladtegner Philip 
Ytournel. 

I Far er sur prøver Datter 
alle mulige krumspring for 
at få Far til at komme ud af 
sin surhed, men lige meget 
hjælper det. Hverken kaffe, 
smøger, Lego eller en kæ-
lekanin – og da slet ikke en 
fodboldkamp, når nu Søn-
derjyske taber. Det viser sig 
heldigvis til sidst, at Far er 
meget mere medgørlig, når 

de rette midler tages i brug. 
Far er sur spiller på ZeBU 

søndag 3. maj kl. 11.00 og kl. 
13.00. Billetpris: 40-135 kr. 
Varighed: 35 minutter. (Spil-
leperiode: 30. april-6. maj.) 

AKROBATIK OG 
DANS MED OMVENDT 
FORTEGN
Der var en, og der var en an-
den. Så var der to. Nej, der 
var to, og de var en og en – 
eller var det omvendt? 

To håndstandsartister ska-
ber et fantasiunivers med 
overraskende koreografier 
og finurlige bevægelser, der 
bytter rundt på perspektiver 
og inviterer publikum ind i 
begejstringen for det om-
vendte. Omvendt er en ele-
gant, legende og eftertænk-
som forestilling om at være 
menneske for de 3 til 6-årige. 

Forestillingen spiller søn-
dag 10. maj kl. 11.00 og kl. 
13.00, samt søndag 17. maj 
kl. 13.00. Billetpris: 40-135 kr. 
Varighed: 35 minutter. (Spil-
leperiode: 8.-17. maj.)

Begge forestillinger 
spiller også for institu-
tioner i hverdagene.
Billetter kan købes 
på:www. teaterbilletter.dk.
Adresse & kontakt - ZeBU 
- Øresundsvej 4, 2300 
Kbh S - Tlf. 71 99 88 77      Omvendt af Cikaros Foto: Maja Nydal Er

Accantus-korets 
forårskoncert
AF ROSA SOFIE HALL, 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

Vi har endnu engang for-
nøjelsen af at invitere til 
koncert med det dygtige 
kor Accantus. Koret har 
ved tidligere lejligheder 

optrådt for fulde huse i 
Kvarterhuset, og publikum 
er altid begejstrede.

Accantus er et ambitiøst 
rytmisk kor for sangglade 
unge mennesker. Reper-
toiret byder på et skønt 
miks af alt fra pop og funk 
til jazz og viser.

Koncerten finder sted 26. 
maj i den smukke glassal 
i Kvarterhuset. Alle er 
velkomne. Hold øje med 
Facebook/Kvarterhuseta-
magerbro for det præcise 
koncert-tidspunkt.  

Oplev nyskabende 
samtidskunst på 
Amager, når Alt_Cph 
20 går i luften til maj 

AF OLE PEDERSEN 

Den 15-23. maj 2020 bliver 
Amager til et kulturelt epi-
center, når kunstbiennalen 
Alt_Cph 20 finder sted på 
FABRIKKEN for Kunst og 
Design. 

Under titlen Mønstre i 
Modstand, kan publikum 
opleve kunstnere fra ind- 
og udland, som viser for-
skellige perspektiver på 
håndarbejde og teknologi. 
Her kan borgere på Ama-
ger se deres egen lokalhi-
storie i et nyt lys, da flere af 
biennalens kunstværker og 
performances udspringer 
af det nære liv i lokalområ-
det og dets forhistorie. Det 
sker blandt andet gennem 
et fokus på de arbejdende 
kvinder på det forhenvæ-
rende Sundholms central-
vaskeri, som havde til huse 
i FABRIKKENs bygninger. 

DU KAN FÅ DIT ÆGTE 
TÆPPE MED PÅ 
UDSTILLINGEN
Med Mønstre i Modstand 
ønskes det at undersøge, 
hvordan man kan inddrage 
publikum og lokalområ-
der ved at skabe møder 
på tværs af kulturer, ge-

nerationer, privilegier og 
praksisser. Flere af bienna-
lens værker og workshops 
inddrager publikum i ska-
belsen og udviklingen af 
udstillingen. Du kan blandt 
andet få dit tæppe med på 
udstillingen, da Alt_Cph 
20 lige nu efterlyser per-
soner, som vil udlåne deres 
ægte tæpper til en instal-
lation af Jakob Jakobsen: 
Hospital for Selvmedicine-
ring. For at høre mere, kan 
du kontakte kuratorerne 
på: labae.contact@gmail.
com. (Tæpperne betræ-
des ikke med sko, og de 
vil både blive afhentet og 
afleveret igen). 

Læs mere om Alt_Cph 
på www.2020.altcph.
dk. På siden finder du en 
podcast om biennalens 
temaer i samarbejde 
med Atlas Magasin og et 
voksende og dynamisk 
arkiv over processen 
bag Alt_Cph 20, såvel 
som info om offentlig-
gjorte kunstnere. 
Kontakt: Projektko-
ordinator Tina Schütz 
Bonnichsen, mail: tsb@
ffkd.dk eller telefon: 
+45 3254 9424. 

Når Alt_Cph 20 løber af stablen i 
maj, kan publikum se frem til at møde 
danske og internationale kunstnere, 
der tematiserer forbindelserne mellem 
håndarbejde og teknologi. Det sker 
under titlen “Mønstre i Modstand”. 

     Miriam Wistreich, Dea Antonsen og Ida Bencke fra 
Laboratoriet for Æstetik og Økologi er kuratorerne bag Alt_Cph 
20 //  Foto: Signe Munk Bencke

Nyt skrivefællesskab i Kvarterhuset
Til april starter Mie Pilborg Johansen Kvarterhusets Skrivefællesskab. Det  er 
en blanding mellem et skrivefællesskab og en skriveskole for unge og voksne. 
I skrivefællesskabet arbejder man på skriveøvelser og egne tekster, læser og 
analyserer skønlitteratur og lyrik og giver kritik af hinandens tekster

AF OLE PEDERSEN

Skrivefællesskabet er for alle 
mellem 18 og 35 år, der har 
en interesse for skrivekunst 
og litteratur. Der er ingen 
krav om, hvor meget man har 
skrevet før, så længe man er 
interesseret i at arbejde med 
skønlitterære tekster og de-
res mange facetter. Det er 
gratis at være med. 

Man mødes to aftener 
om ugen for at skrive, læse 
tekstuddrag og hjælpe med 
hinandens tekster. Først på 
aftenen læser man sammen 
et tekstuddrag og snakker 
om det i fællesskab. Bagef-
ter arbejder man hver især 
på en skriveøvelse eller laver 
grundig kritik af hinandens 
tekster. Der bliver desuden 
arrangeret tre-fem ‘skriv-
løs’ weekender om året, hvor 
man skriver en hel weekend 
og hygger sig. Senere på 
året bliver der mulighed for 
at få en eller flere gæsteun-
dervisere ind fra litteratur - 
og skriveverdenen. 

Projektet er startet i tæt 
samarbejde med Kvarterhu-
set. Der er informationsaf-
ten 30. marts kl. 19, hvor 

man (helt uforpligtende) kan 
komme forbi til en kop kaffe 
og høre mere om skrivefæl-
lesskabet.  

Tilmeld dig skrivefælles-
skabet ved at sende en mail 
med navn og telefonnum-
mer til: kvarterhuset.skrive-
faellesskab@gmail.com 
Du kan også læs mere på:  
https://www.facebook.
com/groups/ 
483546048994584/about/ 

Mie Pilborg Johansen har 
gået på dagshøjskolen 
Århus Skrivekunstskole, er 
kreativt uddannet og er i 
det hele taget meget bege-
jstret for at skrive.

HVOR OG HVORNÅR 
Informationsaften 
30. marts kl. 19

Mødedage:
Mandage fra 18.30-21.30 
Torsdage fra 19.00-21.00, 
første gang 16. april

Hvor: 
Kvarterhuset,  
Jemtelandsgade 3,  
2300 København S 

FAKTA

      Mie Pilborg Johansen er initiativtager og facilitator på projektet
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Det handler ikke kun om mad, men 
også god kultur og fællesskab
På Øens Spisested i Prismen handler det om maden. Og rundt om den sker 
alt det sjove. Der nyder man det gode selskab, man er kommet med, og man 
falder i snak med de andre gæster, kokkene og tjenerne

AF YNGVE FOBIAN, ØENS 
SPISESTED 

Og så er det kunderne, der 
påvirker sæsonens kultur-
arrangementer. Og når de 
ugentlige sportudøvere fra 
Prismen spørger, om ikke vi 
kan åbne lidt tidligere, så lyt-
ter vi. Så nu kan man spise al-
lerede fra kl. 17 hver mandag, 
tirsdag, onsdag og nu også 
torsdag aften. Konceptet er 
efterhånden velkendt for de 
lokale.  Næste uges menu 
fastsættes og annonceres 
på Facebook ugen før, når vi 
ved, hvad kokkene enten har 
fanget af fisk i Sundet eller 
har fundet af urter på Kløver-
marken eller i Prags Byhaver, 
når de har lidt i overskud.  

Vi vægter de gode råvarer 
til spændende salater og har 
altid en vegetar- og en fiske-
ret på tavlen. Og så er kok-
kene hurtige, derfor er der 
mange, der vælger at spise 
her i stedet for at ty til take-
away, når det skal være nemt 
med aftensmaden. Men for 
at gæsterne ikke skal gå alt 
for hurtigt, har vi i år udvidet 
menutavlen med en forret 
og en dessert. 

KULTUREN I PRISMEN
Samtalerne med de lokale 
og stamkunderne påvirker 
tit drejningen for sæsonens 
kulturarrangementer, og 

det er netop med både idé 
og deltagelse derfra, at to 
nye arrangementsserier er 
opstået. Det startede med 
barselsfrokoster, hvor Haifaa 
Awad har fortalt om Syrien, 
Christina Boutrup delte sin 
viden om stormagten Kina 
og Anna Libak og Mette 
Nøhr har på hver sin side af 
rigsretssagens dom delt ind-
sigter omkring Trump. 

Formen med oplæg og 
indsigt efterfulgt af spørgs-
mål og fælles spisning er 

fortsat med aften-arrange-
menterne: “Stof til samtale”, 
hvor domprovst Anders Ga-
degaard har talt ud fra Tro 
mod politik, Rune Lykkeberg 
gav oplæg om sin bog Ve-
sten mod Vesten og jour-
nalist Lars Trier Mogensen 
gav en indgående analyse 
af sammenbruddet i skat-
tevæsnet. 11. marts kommer 
sociolog Christoph H. Ellers-
gaard og gør os klogere på 
magteliten. 

I indeværende sæson har 

Bjarne Fey, Amagerbro Kul-
tur,  øget frekvensen af lør-
dagsbyvandringerne “Gaden 
uden nåde”, som slutter med 
frokost på Øens Spisested - 
og der skal man følge med på 
Facebook og være hurtig, for 
de bliver altid hurtigt fyldt. 

KONCERTERNE
Det var også Bjarne Fey, der 
for 4 år siden kom på idéen 
til “Sol på bagsiden”, som 
vi glæder os til at fortsætte 
med til sommer. 4 udendørs-
koncerter i aftensolen på 
bagsiden af Prismen, hvor 
kokkene fredag aften ryk-
ker ud på parkeringspladsen 
med grillen, og der er drinks, 
fadøl og masser af god 
stemning på terrassen. Det 
første navn på plakaten i år 
er Jes Holtsø, som man kan 
høre den 19. 

Det er ikke kun på terras-
sen der holdes koncerter. Der 
er blueskoncert i kultursalen, 
fredag 20. marts med Lysdal, 
Falgren og Bruland, og man 
kan også starte med at spise 
hos Øens Spisested, som 
også stiller en bar op under 
koncerten, så man ikke skal 
gå glip af et halvt nummer for 
at få fyldt sit glas. 

Følg Øens Spisested her: 
http://oeensspisested.
dk/ -  https://www.face-
book.com/spisested/

OPEN STUDIOS på  
FABRIKKEN for Kunst og Design 
I foråret 2020 åbner FABRIKKEN for Kunst og Design dørene til kunstens 
maskinrum. Den sidste onsdag i måneden vil tre kunstnere eller designere 
invitere kunstinteresserede, nysgerrige og naboer indenfor i deres personlige 
værksted. Aftenen byder på tre oplæg om kunstnernes praksis, og hvad der 
optager dem, med mulighed for at blive klogere på arbejdet som kunstner

AF URSULA CRAMER-MØL-
LER, KOMMUNIKATIONS-
MEDARBEJDER

Onsdag 26. februar kl. 17.00 
- Alexandra Hunts, Jesper 
Fabricius og Eske Rex, 

der fremstiller kunstne-
riske tidsskrifter og sned-
kererede værker - balance-
rende i krydsfeltet mellem 
kunst, design og arkitektur 
og tværvidenskabelige la-
byrintiske undersøgelser af 
hverdagens objekter og fæ-
nomener. Aftenen afsluttes 
med et uformelt glas vin i 
selskab med kunstnerne. 

Onsdag 25. marts kl. 17.00 
- Meta Drcar, A.M. Jobim Jo-
chimsen og Arnfinnur Ama-
zeen. 

Onsdag 29. april kl. 17.00 
- Mia Møller Andersen, Mi-
chael Mørk og Claus Bjerre. 

Onsdag 27. maj kl. 17.00 
- Birgitte Thaulow, Malene 
Hartmann og Claus Ege-
mose. 

Find arrangementet 
på Facebook: https://
www.facebook.com/
events/176007360300623/ 
Billetter kan købes al-
lerede nu på Billetto til 

30 kr. (eksklusiv gebyr) 

https://billetto.dk/e/open-
studios-10-billetter-411287 
For yderligere information 
kontakt Ursula Cramer-
Møller på e-mail: kom-
munikation@ffkd.dk eller 

telefon: +45 32 54 94 24 

 ❚ FABRIKKEN er et kunst-
produktions- og viden-
scenter i København, 
beliggende i Sundhol-
mkvarteret på Amager. 
Vi har 49 atelierer, hvor 
over 60 professionelle 
kunstnere og designere 
dagligt udfolder deres 
kunstneriske virke. FAB-
RIKKEN har desuden en 
stor produktionshal og 
lokaler som lejes ud til 
produktion, workshops, 
udstillinger og events. 
FABRIKKEN er desuden 
vært for den alternative 
kunstbiennale Alt_Cph, 
som afholdes i maj 2020, 
og inviterer hvert år en 
håndfuld internationale 
kunstnere til København 
via tre residency-pro-
grammer. 

 ❚ Programmet offentlig-
gøres løbende på FAB-
RIKKEN for Kunst og De-
signs Facebook: https://
www.facebook.com/FAB-
RIKKENsfanside/ 

FAKTA

      Til Open Studios kan du besøge professionelle kunstnere og 
designere i deres værksteder. På billedet ses C. Y. Frostholm under 
Open Studios i 2019. Foto: FABRIKKEN for Kunst og Design 

Amager får sin egen 
kulturhistoriske 
hiphop festival

AF SIMONE ANN 
FREJVALD PETERSEN, 
BIBLIOTEKAR PÅ 
ØRESTAD BIBLIOTEK

Fra 16. april til 15. maj ud-
folder hiphop-kulturen sig 
i bydelens kulturhuse og 
biblioteker. AmarGetON! 
kommer hele vejen rundt 
om den amagerkanske 
hiphop-kultur og fortæl-
ler de historier, som endnu 
ikke har set dagens lys. 

DEN STOLTE  
HIPHOP-KULTUR
Amagers hiphop-historie 
starter med Per Pedersen, 
senere kendt som Dee Pee 
fra Rockers By Choice. 
Efter et ophold i USA tog 
han hiphoppen med hjem 
til Amager. 

Senere blev Klub 47 og 
Sundby Algård stærke fyr-
tårne i kulturens vorden. 

Amagers bidrag til hip-
hop-kulturen er altså til 
at få øje på, og for Mads 
Bluhm og Morten Rubæk, 
arrangørerne bag festi-
valen, er det oplagt, at 
Amager skal have sin egen 
hiphopfestival. ”En af den 
danske hiphop-kulturs 
arnesteder er utvivlsomt 
Amager, og i disse år er 
der en kæmpe interesse 
for kulturen og dens hi-
storie. Derfor var det op-
lagt for os at lave en stor 
festival, der både hylder 
og belyser Amagers stolte 
hiphop-historie.”

WORKSHOPS, 
BYVANDRING, 
HIPHOP-BANKO OG 
MARATONKONCERT 
AmarGetOn! kan præ-
sentere en perlerække af 
kunstnere og personlighe-
der med rødderne solidt 
plantet i Amagers muld. 
Deltag for eksempel i by-
vandring med blandt an-
dre tidligere pædagog i 

Klub 47, Turbo Niels, hip-
hop-pioner Dee Pee og 
rapperen Karen Mukupa. 
På byvandringen skal del-
tagerne både høre, smage 
og lugte hiphoppen og be-
søge de afkroge af Ama-
ger, hvor hiphoppen be-
gyndte at spire. 

På programmet er også 
Jøden, Kølig Kaj og Per 
V, som fortæller, hvordan 
Amager og Jylland blev 
rivaler i hiphop-miljøet. 
Endelig er der den store 
hiphop-børnedag, hvor 
børn og voksne kan lege 
hiphoppens historie og 
lære at scratche sammen 
med DJ Jett, en af Dan-
marks bedste DJs. Amar-
GetON! afsluttes med et 
brag af en maratonkoncert 
i Amager Bio, hvor nogle 
af hiphoppens mest mar-
kante stemmer gennem ti-
den sørger for seks timers 
ren nostalgi. 

På plakaten er både DJ 
Noize, Humleridderne, Per 
V, Pede B, Karen Mukupa, 
Graven All Stars, Organi-
seret Riminalitet og man-
ge flere. 

Hvorfor blev Amager så afgørende 
for dansk hiphop-historie, og hvordan 
var det egentlig at være de første 
hiphoppere? Festivalen AmarGetON! 
vil besvare disse og mange flere 
spørgsmål gennem fire ugers hyldest 
af øens bidrag til hiphop-historien

 ❚ Hvornår: 16. april - 15.maj
 ❚ Hvor: Børnekulturhus 

Ama’r, Kulturhuset Islands 
Brygge, Kvarterhuset, 
Ørestad Bibliotek og 
Amager Bio

 ❚ I samarbejde med: Fes-
tivalen er et tværgående 
kommunalt projekt 
støttet af: 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Musikforeningen 5-øren, 
Kultur S og Københavns 
Musikudvalg

 ❚ Billetter: Billetto.dk
 ❚ Find os: Facebook Am-

arGetON  
Instagram AmarGe-
tON2020 

FAKTA

Deadline til Ama’røsten nr. 106 er:  
Fredag d. 15. maj
Bladet husstandsomdeles  
onsdag d. 3. juni. 

Deadline
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“Bladask” - et 
kunstgalleri og atelier på 
Amagerbrogade
Midt på Amagerbrogade, i de tidligere vvs-butikslokaler i den gule toetages 
ejendom på hjørnet af Middelgrundsvej og Amagerbrogade, har fem 
billedkunstnere åbnet et kunstgalleri og atelier

AF JAN KYRSTING, 
AMA’RØSTENS REDAKTION

Københavns Kommune har 
planer om et ungdomsbo-
ligbyggeri på grunden, men 
indtil der er truffet beslutnin-
ger herom, har ejeren af ejen-
dommen udlejet butiksloka-
lerne og førstesalen til fem 
billedkunstnere. De er alle 
kunstnere på amatørbasis og 
har fuldtidsarbejde ved siden 
af. Derfor er der kun åbent 
søndag eftermiddag kl. 14-18 
- eller efter aftale.

Det er fem gamle venner, 
der har fundet sammen om 
maleriet i en længere pe-
riode.

EJEREN HAR SKÆNKET 
ET KLAVER TIL 
GALLERIET
De fire amagerdrenge og en 
-kvinde, Brian “Børge” Vang, 
Lars Henrik Thorlund, kal-
det “Gungi”, Sommer Nord-
bjærg, Søren Lyngs og Kell 
Jarner har malet i mange år 
mere eller mindre intenst.

Da Sommer, der bor lige 
rundt om hjørnet, erfarede, 
at butikken stod tom, fik de 
idéen til at åbne et galleri og 
samtidig have arbejdende 

værksted. “For det kunne 
være sjovt at have et sted, 
hvor vi både kan male og 
have et galleri,” siger Som-
mer. Heldigvis var ejeren 
med på idéen. Han syntes, 
det ville være fint, at loka-
lerne blev brugt til kunst 
i stedet for at stå tomme. 
Han vil gerne være med til at 
fremme kunsten på Amager. 
Ja, faktisk har han selv lyst 
til at komme i gang med ma-
leriet, så måske kan de fem 
rykke ham lidt. Han har også 
skænket et klaver til galle-
riet, så der kan spilles op til 
hygge og socialt samvær, 
som billedkunstnerne er helt 
med på.

BRIAN MALER GERNE 
BLØDE DAMER
De fem billedkunstnere er 
meget forskellige i deres 
udtryksform. Fælles er, at 
de maler “krasbørstige eks-
pressive billeder,” som Kell 
udmaler det, med  menne-
sker og dyr i forskellige pro-
vokerende situationer, over-
malinger af gamle billeder 
eller broderier - “billeder må 
ikke gå til spilde,” som Som-
mer siger. Brian maler men-
neskekroppen - gerne bløde 

damer. Lars Henrik maler 
mest abstrakt. Og Søren er 
bygningsmaler, så det er op-
lagt for ham at bruge kraf-
tige farver i hans “skæve” 
situationsbilleder.“Kunst er 
vigtig, fordi det giver dig et 
pusterum, og man ved aldrig, 
hvor det ender. Billederne ta-
ger dig med et spændende 
sted hen,” siger Kell, “kunst 
giver mulighed for at give slip 
og kunne overraske sig selv.”

DEN RØDE TRÅD ER 
HUMOR OG POLITISKE 
OFTE PROVOKERENDE 
UDTRYK
De fem synes, galleriet har 
en super beliggenhed, et fol-
keligt og festligt alternativ 
til de dyre gallerier i Indre 
By. Og det ville være dej-
ligt at kunne være med til 
at generere et stort amatør-
kunstner-netværk, for man 
inspirerer hinanden, når man 
maler og udstiller sammen.

Derfor har de også givet 
fem andre billedkunstnere 
mulighed for at arbejde på 
første sal. Tre af dem ar-
bejder på deres malerier 
søndag eftermiddag, hvor 
jeg besøger galleriet, og de 
giver alle udtryk for, at det 

er fint at få mulighed for at 
kunne dyrke sin interesse 
sammen med ligesindede - 
og det giver inspiration. Der 
er også et udstillingsrum til 
“månedens udstiller” for en 
udefrakommende.

Fælles for gruppen bag 
“Bladask” er, at de laver 
“råkunst,” som Kell udtryk-
ker det, “men den røde tråd 
er humor og politiske - ofte 
provokerende - udtryk”. Un-
der alle omstændigheder er 
der knald på farven.

Gruppen åbnede med en 
velbesøgt “for-fernisering” 
28. december, og har siden 
afholdt to ferniseringer med 
mange besøgende og fin 
stemning. “For billeder giver  
debat,” som Kell siger, “folk 
er jo tit meget uenige om, 
hvad de ser!”

“Bladask” - pudsigt navn, 
der associerer til det pro-
vokerende, men også inde-
holder forbogstaverne på 
de fem! - holder fernise-
ring næste gang lørdag 28. 
marts fra kl. 14, Amagerbro-
gade 135.

Følg gerne “Bladask” på 
Facebook og se deres 
næste ferniseringer.

Hede lørdage aftener 
med argentinsk tango 
i Kvarterhuset

AF OLE PEDERSEN

TANGOTEKET er en gam-
mel kending i Kvarterhu-
set og havde igennem 6 år 
en ugentlig milonga hver 
onsdag. Så trængte Kim 
Dannevang Matzen og Ma-
rie Domange Jordö til en 
pause. Nu slår de to igang-
sættere dørene op til en ny 
runde af festlige danseaf-
tener, nu lørdag aften en 
gang om måneden. “Næ-
sten tre år er gået siden 
milongaen blev sat på pau-
se, men det føles som at 
komme hjem,” siger Marie. 
“Salen i Kvarterhuset giver 
en helt særlig atmosfære. 
Man føler lidt, at man svæ-
ver, når man danser - et 
sted mellem himmel og 
jord. Det er det perfekte 
sted for det, vi kalder en 
milonga. En milonga er et 
sted, hvor man går ud og 
danser argentinsk tango 
socialt sammen med an-
dre. Målet er at skabe en 
højtidelig, men samtidig 
afslappet og sjov aften. 
Der skal helt klart være 
plads til et højt grin.”

HVAD ER EN 
MILONGA?
Den argentinsk tango er 
mange ting, men et af ho-
vedtrækkene, er dens so-
ciale karakter. Man går ud 
på en milonga for at møde 
andre i dansen, men også 
for være sociale uden for 
dansegulvet. Der er nogle 
uskrevne regler og koder 
for, hvordan man gebær-
der sig på dansegulvet og 
på selve milongaen. For 
eksempel er det manden, 
der byder op, og det gør 
han ved at kigge på kvin-
den, og når der er kontakt, 
så giver han et lille nik mod 
dansegulvet. Hvis kvinden 
svarer igen med et lille 
nik, så er invitationen ac-
cepteret. Dette kaldes for 
cabaceo. Musikken er også 
en vigtig del af aftenen. En 
tango-DJ spiller såkaldte 
tandas. En tanda består 

af fire tangonumre, typisk 
fra det samme orkester, 
og efter hver tanda spilles 
en cortina, som er et lille 
stykke pausemusik for at 
give danserne en chance 
for at skifte dansepartner. 
En god tango-DJ formår 
at aflæse stemningen på 
dansegulvet og bygge af-
tenen og energien op ved 
at skifte mellem musikal-
ske udtryk.“På Milonga-
TANGOTEKET prøver vi at 
skabe en stemning som er 
fun, funky og friendly og 
bruger DJ´s, som spiller 
med et godt energiniveau, 
så danserne kan blive in-
spirerede til at skabe deres 
dans,” siger Kim Mazen, 
der er indehaver at den ar-
gentinsk tangoskole TAN-
GOTEKET.

HVORDAN LÆRER 
JEG AT DANSE 
ARGENTINSK TANGO?
“Hos os er undervisningen 
tilrettelagt efter, at ele-
verne får de nødvendige 
evner og kvalifikationer, 
så de kan danse på hvil-
ken som helst milonga i 
hele verden. Det er er rig-
tig dejlig måde at gå ud 
og møde nye mennesker 
på, musikken er fantastisk, 
og der tages godt imod 
dig, uanset hvor i verden, 
du danser,” siger Kim, der 
også fortæller, at i argen-
tinsk tango findes der ikke 
fastlagte trin og strukturer, 
men at dansen er 100% im-
proviseret. Og den skabes 
i nuet ud fra musikken og 
hvilket humør, man er i lige 
netop i det øjeblik.

Hvis du er nysgerrig på 
at vide mere om argen-
tinsk tango og måske 
vil lære dansen, kan du 
finde mere information 
om, hvordan du kom-
mer igang her: https://
tangoteket.dk/ny-i-tan-
go/, og du kan allerede 
begynde søndag 22. 
marts, hvor der starter 
et nyt begynderhold.

Lørdag 14/3 genåbner TANGOTEKET 
deres milonga i Kvarterhusets 
prisbelønnede sal, som er tegnet af 
den kendte arkitekt Dorte Mandrup
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AF OLE PEDERSEN

Løft Pippi Langstrømpes 
hest, tag på banditstreger 
med Iqbal Farooq, snup en 
sejltur med Rasmus Klump 
og gå på opdagelse i Valhal-
la. Aktiviteter og oplevelser 
er der nok af, når børnelitte-
raturfestivalen Vi elsker bø-
ger for andet år i træk løber 
af stablen på Københavns 
Biblioteker med mere end 
170 arrangementer for børn 
og deres voksne.

“VAKSE VARYLER” SOM 
BØRNEFORBILLEDER
Festivalen sætter i år fo-
kus på børnelitteraturens 
mange skønne skarnsunger, 
kække kanaljer og vakse 
varyler med sprællevende 
boguniverser som Iqbal Fa-
rooq, Rasmus Klump, Pippi 
Langstrømpe, Cirkeline, Vi-
tello og mange, mange flere.

”I dansk børnelitteratur er 
der en helt særlig tradition for 
at skrive børnebøgernes figu-
rer frem som stærke, handle-

kraftige og selvstændige indi-
vider, der godt tør gå imod de 
voksnes autoritet. Og netop 
derfor bliver disse skæve, 
handlekraftige og uperfekte 
personligheder til stærke lit-
terære forbilleder for børn, 
som for eksempel Vitello, 
Gummi-Tarzan eller Iqbal Fa-
rooq”, udtaler festivalleder 
Tanne Søndertoft om valget 
af årets festivaltema.

OLE LUND KIRKEGAARD 
OG MARTIN STRID I 
FOKUS
Helt lokalt dykkes der på 
Sundby Bibliotek ned i Ja-
kob Martin Strids skønne 
univers, og i løbet af ugen 
er der hyggelige og festlige 
arrangementer for børn og 
deres familier. Kom blandt 
andet og hør børnekoret fra 
”Den Grønne Friskole” synge 
sange fra Strids univers eller 
oplev børnebogsklassikeren 
”Mustafas kiosk”, som en 
fantastisk teaterforestilling.

På Bibliotekshuset på Ro-
dosvej står den på Ole Lund 

Kirkegaard. Her kan man 
blandt andet se en udstilling 
med rekvisitter fra Ole Lund 
Kirkegaards bogunivers. De 
store børn kan lave tegnin-
ger inspireret af bøgernes 

univers, og de mindre børn 
kan farvelægge Ole Lund 
Kirkegaards flotte illustra-
tioner. Derudover bliver der 
skruet helt op for festen, når 
Skrallebang giver koncert 

om Ivan og den etbenede 
høne

Ved spørgsmål til festiva-
len, forfatterkontakt eller 
arrangementer kontakt 
festivalleder Tanne Søn-
dertoft: telefon: 21 54 80 
07, mail: jx71@kk.dk

KULTUR

Boganmeldelse:

Samtaler med min  
datter om økonomi
Har du problemer med at forklare dit 14-årige barn, hvordan den kapitalistiske 
økonomi hænger sammen, er der nu hjælp at hente. Gennem personlige 
historier fortæller den græske forfatter Yanis Varoufakis om, hvad penge og 
økonomi egentlig er for noget

AF OLE PEDERSEN

Du har sandsynligvis alle-
rede for længst opgivet at 
forstå, hvordan hele det ka-
pitalistiske samfund funge-
rer med stadig tilbageven-
dende økonomiske kriser, 
med en finanssektor, som 
fremstår som dybt utrovær-
dig, med en statsmagt som 
virker mere og mere mag-
tesløs, og den ustandselige 
knagen i samfundenes fuger 
og bånd, samtidig med at du 
hele tiden får at vide, at det 
aldrig har gået så godt, som 
det går nu. 

Du har som forældre 
vel også stået i den situa-
tion at skulle svare på enkle 

spørgsmål fra dit afkom om, 
hvad penge er for noget, 
om hvad bankerne egentlig 
laver, hvad det betyder at 
have ejendomsret, hvad en 
finansfyrste er, hvad det vil 
sige at få løn, eller at skulle 
forklare, hvad et marked og 
en markedspris er for nogle 
størrelser. 

Den græske professor i 
økonomi, Yanis Varoufakis 
har skrevet en let læselig 
bog, baseret på samtaler 
med sin datter, om disse 
store og svære spørgsmål. 
Formålet med bogen er at 
afmystificere økonomien og 
klæde læseren på til at del-
tage i debatten. 

ALLE BØRN FØDES 
NØGNE
Alle børn fødes nøgne, men 
kort efter bliver nogle klædt 
på i dyrt tøj fra de fineste 
butikker, mens andre må gå 
rundt i pjalter. Det er den 
slags ulighed der i dag defi-
nerer vores verden. 

Hvordan skal man for-
klare sin 14-årige datter den 
kæmpe ulighed og uretfær-
dighed? Hvorfor sidder der 
børnearbejdere på store 
tekstilfabrikker i Østen og 
producerer varer, som sæl-
ges dyrt på de købekraftige 
vestlige markeder. Dette og 
mange andre emner kom-
mer forfatteren ind på. Det 
er emner som: markedssam-
fundets fødsel, ægteskabet 
mellem gæld og profit, ban-

kernes sorte magi, hjemsøg-
te maskiner, den farlige fan-
tasi om apolitiske penge og 
dumme virusser. 

Umiddelbart en række 
kryptiske og måske ufor-
ståelige overskrifter, men 
på forunderlig pædagogisk 
vis lykkes det Varoufakis  at 
komme med levende og for-
ståelige forklaringer på van-
skelige abstrakte økonomi-
ske fænomener. 

Varoufakis leverer des-
uden en oversigt over øko-
nomiske begreber, så som 
aktier, andelseje, arbitrage, 
arbejdskraft, bytteværdi, 
centralbank, digital valuta, 
ejendomsret, finansfyrste, 
gæld, inflation, kapitalgoder, 
købekraft, løn, markedslige-
vægt, merværdi, overskud, 
profit, realrente, sweats-
hops, vareliggørelse, åger 
og meget mere. 

ØKONOMI ER INGEN 
VIDENSKAB
I slutningen af bogen for-
tæller Varoufakis sin datter, 
hvorfor han blev økonom: 
”Det gjorde jeg, fordi jeg 
nægtede at lade økonomi-
en være op til eksperter. Jo 
mere jeg lærte om økono-
mernes teorier og formler, 
desto mere gik det op for 
mig, at de såkaldte eksperter 
ikke anede, hvad de snak-
kede om. 

Jo mere jeg hørte, de her 
økonomiske eksperter tale 
om økonomien, desto mere 

lød de som vismænd eller 
orakler fra en præmoderne 
tidsalder. Men sandheden er 
den, at der ikke findes rigtige 
eksperter, og at økonomien 
er alt for vigtig til at over-
lade til økonomerne. At lade 
eksperterne tage sig af øko-
nomien svarer til, da man i 
middelalderen overlod sit ve 
og vel til teologerne, kardi-
nalerne og de spanske inkvi-
sitorer. Det er en forfærdelig 
ide”. 

Mange vil måske være 
uenige med Varoufakis om 
hans definitioner og konklu-
sioner, men vil alligevel kun-
ne få gavn af bogen alene på 
grund af dens enkelthed og 
pædagogiske opbygning. 

Bogen er på trods af det 
svære emne let læselig og 
ganske underholdende. 

 ❚ Yanis Varoufakis er født 
i Athen i 1961 og var i 
mange år professor i 
økonomi ved univer-
siteter i Storbritannien, 
Australien og USA. I 2015 
blev han finansminister 
i Grækenland under den 
store græske gældskrise.

 ❚ I dag er han professor 
i økonomi ved Athens 
universitet. 

 ❚ Hans datter Xenia er i dag 
16 år gammel.

 ❚ Bogen er udgivet af 
forlaget Klim i 2019, men 
oprindeligt udgivet i 
græsk udgave i 2013. 

FAKTA

Morgendans lidt mer’

AF ROSA SOFIE HALL, 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

To unge studerende fra 
lokalområdet, Alma og 
Linnea, havde fået ideen 
til at lave denne pop-up- 
event inspireret af lignen-
de arrangementer rundt 
i byen. ’’Der er hverken 
krav til særlige danseev-
ner eller nogen form for 
undervisning. Alle er vel-
komne: er du på vej til en 
lang arbejdsdag, har du 
fridag med ungerne, skal 
du til eksamen eller er du 
bare nysgerrig og elsker 
at danse til god musik, så 
er morgendans noget for 
dig’’.

MUSIK, KAFFE OG GOD 
ENERGI
Så med rigelig kaffe på 
kanden, sprød musik i 

højttalerne og lys i alle 
regnbuens farver, blev 
denne ellers lidt triste ons-
dag i januar, kickstartet 
med fri dans og masser af 
god energi. ’’Det er en dej-
lig måde at starte dagen 
på. Man kan lige smutte 
forbi på vej ud i hverdagsli-
vet og få et skud varme og 
energi med sig,” fortæller 
de to initiativtagere.

Og det var en dejlig 
morgen. Der blev danset 
og hygget og alle tog vi-
dere med et smil på læben. 

SKAL VI DANSE?
Har du lyst til mere mor-
gendans, eller har du andre 
gode ideer til aktiviteter? 
Så tøv endelig ikke med at 
sende en mail til Kvarter-
husets kulturmedarbejder: 
rosa.sofie.hall@kk.dk, el-
ler kig forbi Kvarterhuset, 
Jemtelandsgade 3.

En tidlig januar morgen bød på en 
oplevelse udover det sædvanlige: der 
var inviteret til morgendans i glassalen

     Morgendans. Billede af initiativtagerne Linnea og  
Alma og DJ Louis

Børnelitteraturfestival hylder krudt i bagdelen
Hele København er med når 
børnelitteraturfestivalen ”Vi elsker 
bøger” sætter fokus på vakse varyler, 
skønne skarnsunger og kække 
kanaljer i uge 13, 23.-29. marts. 
Festivalen hylder, at børnelitteraturens 
figurer tit har fejl, der samtidig gør 
dem stærke og handlekraftige. Og 
selvfølgelig er bibliotekerne i Amager 
Øst med på løjerne

 ❚ “Vi elsker bøger” foregår 
23.-29. marts 
Der er fri entré til de 
fleste arrangementer med 
få undtagelser, hvor mad 
medfølger.  
Til betalingsarrange-
menter findes priser 
og billetbestilling på 
bibliotek.kk.dk/vielsker 
eller på facebook/vielsk-
erboegerkkb 
Følg festivalen og find 
yderligere information om 
programmet her: 

 ❚ Hjemmeside: https://bibli-
otek.kk.dk/vielsker

 ❚ Facebook: facebook.com/
vielskerboegerkkb

 ❚ Instagram: @vielsker-
boeger

FAKTA
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Foråret i Filips kirke byder 
på alt fra basgang til bustur 
Der sker altid noget i Filips kirke - også noget for dig. Kirken og 
menighedshuset er i gang næsten alle ugens dage

AF BO HEIKENDORF 
PETERSEN, SOGNEPRÆST

For børnene er der baby-
salmesang tirsdag formid-
dag. Mandag og torsdag 
aften holder FDF møder, og 
onsdag er det KFUM spej-
derne, der viser de grønne 
uniformer. Vil du med, så se 
på vores hjemmeside www.
filipskirke.dk hvem du skal 
henvende dig til. 

For børnehavebørnene 
og skolebørn fra de mindste 
klasser har vi “Gud & Spa-
ghetti” den første onsdag i 
hver måned kl. 17.00. Der er 
ingen tilmelding - bare mød 
op. Gudstjenesten varer en 
halv time, og bagefter er der 
Spaghetti med kødsovs til 
alle, både børn og voksne. 

TIRSDAGSCAFE FOR 
SENIORER
For dem, som er ved at kun-
ne se en ende på arbejds-
livet, har vi vores tirsdags-
cafe, som holder åbent hver 
tirsdag fra september til maj 
kl. 13 -15. Blandt forårets 
highlights er der et foredrag 
den 14. april 2020 af Asta 
Gyldenkærne om Grevinde 
Danner og Dannerstiftelsen. 

Den sidste tirsdag i måneden 
spiller vi banko. Det koster 
25 kroner til bankoplader.

Sæsonen i tirsdagscafeen 
slutter vi traditionen tro med 
en bustur, hvor alle har mu-
lighed for at deltage. I år går 
turen til Hundested, hvor vi 
blandt andet skal se en ny-
bygget kirke og sandskulp-
turer. Det koster 300 kro-
ner at deltage, og pengene 
går udelukkende til frokost 
og entreer. Menighedsrådet 
sponserer bussen. Der er af-
gang fra kirken den 12. maj 
2020, kl. 9.00, og vi er hjem-
me igen senest kl. 17..

KAN DU LIDE AT SYNGE
Den tredje torsdag i måne-
den kl. 19.00 er der Aften-
højskole. Den 19. marts 2020 
fortæller Lilian Hjorth Westh 
om digteren og kunstmale-
ren Holger Drachmanns liv. 
De fleste kender ham bl.a. 
som forfatteren til ”midsom-
mervisen. Den 16. april 2020 
fortælles Magister Mette 
Gundel om 300 års fængsels 
historie.

Det er altid en fest at gå 
til gudstjeneste i Filips kirke. 
Men søndag den 17. Maj 2020 
er det en endnu større fest, 

da “Korfødderne” fra Kofoed 
skole kommer og underhol-
der ved gudstjenesten. Efter 
gudstjenesten er der Brunch 
for alle.

  Kan du lide at synge? Kan 
du lide at hygge? Har du lyst 
til at lære nogle nye spæn-
dende mennesker at kende? 
Så kom til morgensang ons-
dag kl. 9.30 i Filips kirke. Vi 
synger 3-4 sange og salmer, 
før vi går i salen og hygge-
snakker. Der er plads til alle, 
både dem, som synger rent, 
og dem, som mest kommer 
for småkagerne og samvæ-
ret. Kom og vær med! 

4 SPECIELLE 
KONCERTER
Her i foråret byder Filips kir-
ke på ikke mindre end 4 helt 
specielle koncerter og der er 
fri entre.. 

Den 2. april 2020 kl. 19:30 
kommer Maria Kofod Dre-
jer og synger med sit band. 
Marie var hyret som solist til 
et bryllup, og da organisten 
hørte hende besluttede han 
med det samme, at han ville 
have en koncert med hende. 
Så det er chancen for at høre 
en ung sanger, der måske 
bliver det næste store navn.

Den 25. april 2020 kl. 
16:00 er der den traditionel-
le mange-kors koncert med 
Trille Pelleson.

Den 28. maj 2020 kl. 19:30 
er der koncert med Sara Gra-
bow. Der er der måske ikke 
så mange der kender hende, 
men da hendes far er sange-
ren Sebastian har hun meget 
gode musikalske gener. 

Endelig er der igen i år en 
“koncert med menigheden” 
søndag den 14. juni 2020. 
Det er som altid en fest, når 
de mange frivillige viser, 
hvad de kan. 

Har du lyst til at være med 
til at sørge for, at hjulene 
stadig kører i Filips kirke? 
Så kom ned og bak op om 
menighedsrådets arbejde 
og giv dit input til, hvor-
dan Filips kirke kan være 
kirke for amarkanerne. 
Tirsdag den 12. Maj er der 
orienteringsmøde ved 
menighedsrådet, hvor der 
fortælles om menigheds-
rådsarbejdet, og om det 
kommende menigheds-
rådsvalg. Det er klokken 
19, og alle er velkomne.  

Filipskirken lægger 
lokaler til møde om 
østersøsamarbejdet

AF JENS WILLIAM GRAV

I år har Danmark formand-
skabet for Østersørådet, 
og Østersø NGO Netværk, 
Danmark, bruger anled-
ningen til at sætte fokus 
på den rolle, som øster-
søsamarbejdet skal spille 
i fremtiden. Netværket 
har derfor inviteret den 
sydslesvigske politiker 
Anke Spoorendonk til at 
fortælle om sine visioner 
for det fremtidige østersø-
samarbejde, herunder om 
relationerne mellem Tysk-
land og naboerne omkring 
Østersøen, og om den 
særlige rolle, som mindre-
tallene i grænselandet be-
tyder for at knytte lande 
sammen. Som tidligere 
minister i Slesvig-Holsten 
har Anke Spoorendonk 
både haft ansvar for Euro-
papolitik og for kultur- og 
justitsområdet. Anke Spo-
orendonk har i Landda-
gen i Kiel repræsenteret 
Sydslesvig Vælgerfor-

ening, som har tilknytning 
til det danske og frisiske 
mindretal i Nordtyskland. 
Desuden er hun engage-
ret i arbejdet i Foreningen 
NORDEN som formand 
for afdelingen i Sydsles-
vig. I år fejres 100 år for 
genforeningen. Anke Spo-
orendonk vil også komme 
ind på betydningen af den 
måde, hvorpå Danmark og 
Tyskland ved folkeafstem-
ning afgjorde grænse-
dragningen. Noget som vi 
beundres for verden over.

Østersø NGO Netværk, 
Danmark, består af cirka 
40 organisationer og for-
eninger, som er optaget af 
udviklingen i østersøområ-
det og af civilsamfundets 
demokratiske indflydelse. 

Mødet afholdes fredag 
den 27. marts kl. 17-19 i Fi-
lips Kirkens menighedssal, 
Kastrupvej 57. 

Alle er velkomne, og der 
er gratis adgang. 

Tilmelding til: 
mail@bs-ngo.dk

Siden opbruddet i Østeuropa og 
Sovjetunionen har udviklingen ført til 
stærke demokratier i de fleste af de 
tidligere kommunistiske lande omkring 
Østersøen, men også til nye autoritære 
styrer. I forbindelse med Danmarks 
formandskab for Østersørådet, 
kommer den sydslesvigske politiker 
Anke Spoorendonk til Filipskirken for at 
fortælle om østersøsamarbejdet

Den Lille  
Kulturnat, 
Loppemarked 
og meget  mere i 
Allehelgens – og 
Sundkirken?
AF JANNE HENRIETTE 
NYBORG, KIRKE- OG 
KULTURMEDARBEJDER I 
ALLEHELGENS KIRKE OG 
SUNDKIRKEN

Snart er foråret over os og 
dermed måske også tiden 
til at rydde op i gemmerne. 
Kom og sælg dine gamle 
sager på loppemarkedet 15. 
marts kl. 10-15 i Allehelgens 
Kirke. Det er muligt at leje en 
stand for 50 kr. Eller kom blot 
og gør en god handel, køb 
kaffe/te, forskelligt hjemme-
bag og lækre sandwichs og 
støt samtidig vores menig-
hedsplejes hjælpearbejde. 

BLIV KLOGERE PÅ DET 
RELIGIØSE LANDSKAB
Foråret kunne også være en 
tid til at blive klogere på det 
religiøse landskab. Kom med 
et åbent sind og tag del i de-
batten:

 - Onsdag 17. marts: Krop, 
ånd og sind. Hvad er det 
for en spiritualitet, moderne 
mennesker savner og ikke 
mener at finde i folkekirken? 
Kan der bygges broer? Op-
læg ved én af kirkens præ-
ster. 

 - Tirsdag 21. april: Kan Chi 
noget? Moderne videnskab 
anerkender akupunktur, 
mens zoneterapi er ved at 
blive det. Et spørgsmål om 
tro? Vi får en indføring i æld-
gammel østerlandsk viden 
og visdom.

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 er der op-
læg og god debat. Hele ar-
rangementet er gratis.

AKTIVITETSPROGRAM
15. marts: Brunch-gudstjene-
ste i Allehelgens Kirke kl.12. 

Her synger “Korfødderne” i 
kirken. Efter gudstjenesten 
er der brunch i krypten og 
“Ready Steady Blues Band” 
spiller.

26. marts: Gospelgudstje-
neste med “AllSaints” i Alle-
helgens Kirke kl. 19. 

En mere meditativ stille 
gudstjeneste finder man i Al-
lehelgens Kirke på udvalgte 
tirsdagsaftner i samarbejde 
med “I mesterens lys” og 
med indlæg af Taizé-sange. 
Se kirkens hjemmeside. 

PÅSKENS DRAMA I 
ALLEHELGENS- OG 
SUNDKIRKEN: 
Palmesøndag 5. april indle-
des dramaet med indtoget i 
Jerusalem, hvor Jesus mod-
tages som den længe ven-
tede konge og frelser. Fa-
miliegudstjeneste kl. 12.00 i 
Allehelgens Kirke.

Skærtorsdag 9. april: Je-

sus spiser for sidste gang 
sammen med sine ven-
ner. 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.

Langfredag 10. april: Jesus 
korsfæstes. Gudstjeneste i 
Allehelgens Kirke kl. 12.00 

Påskedag 12. april: En 
gudstjeneste fuld af opstan-
delse, musik og påskeliljer i 
Sundkirken kl. 10.00 

2. påskedag 13. april: Høj-
messe i Allehelgens Kirke kl. 
12.00. Bagefter spiser vi på-
skefrokost sammen i kryp-
ten. Der er ingen tilmelding 
til denne frokost.

For alle arrangemen-
ter gælder: Alle er vel-
komne, og alt er gratis.  
Læs gerne mere på www.
metrokirkerne.dk. 

”En Storby i Bevægelse” 
indtager Amager 

AF HELLE LAURSEN, 
COPENHAGEN DANCE 
ARTS - COPENHAGEN 
INTERNATIONAL DANCE 
FESTIVAL

Formålet med ”En Storby 
i Bevægelse” er at dele 
dansens magi og møde et 
mangfoldigt københavnsk 
publikum. Forestillingen 
tilpasser formatet efter fa-
ciliteter og publikum hvert 
sted.

Eventen kommer til 
Amager Øst i april og maj 
med en international dan-
setrup, der viser uddrag 
af forskellige koreografier 
skabt af Christopher Arou-
ni (Koreograf, SE/NO) og 
Lucia Pasquini (IT, koreo-
graf og tidl. danser ved 
Dansk Danseteater) samt 
af kunstneriske ledere af 

CIDF Lotte Sigh (DK) og 
Morten Innstrand (NO).

Skulle man have lyst til 
at få besøg af ”En Storby 
i Bevægelse” er man vel-
kommen til at kontakte 
producent Helle Laursen 
for at høre mere ved at 
kontakte mail info@cph-
dance.com

Eventen ”En Storby i Be-
vægelse” er generøst støt-
tet af Amager Øst Lokal-
udvalg, Spar Nord Fonden 
og Toyota Fonden. CIDF 
produceres af Copenha-
gen Dance Arts.

Copenhagen International Dance 
Festival (CIDF) indtager endnu en gang 
København med dans i foråret 2020. 
Under festivalen præsenteres en hel unik 
event, ”En Storby i Bevægelse”, som viser 
gratis danseforestilling på institutioner i 
hele byen – Skoler, gymnasier, plejecentre, 
daginstitutioner, klubber, aktivitetscentre 
og offentlige pladser osv
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ADRESSEBOGEN

AKTIVCENTRET SLØJFEN
Aktivcenter for pensionister
Øresundsvej 69 - 32 97 25 10 
Åbent dagligt 9-16 
sloejfen6@gmail.com
www.sloejfen-amager.dk 

AMAGERBRO HELHEDSPLAN
Sundholm- og 
Holmbladsgadekvartererne
Sundholmsvej 8 – 26 30 33 07
Leder: Mikkel Josephsen
mj@vibo.dk
www.amagerbrohelhedsplan.dk

AMAGER KULTURPUNKT
Øresundsvej 6 - 32 86 08 80
info@amager-kulturpunkt.dk
amager-kulturpunkt.kk.dk
amagerbio.dk
beta2300.dk

AMAGER UNGERÅDGIVNING
Lyongade 25 - 32 96 07 96 (9-18)
ungeraadgivning-amager@sof.kk.dk

AMAGER ØST LOKALUDVALG
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4.
Udvalgssekretær: 
Frida Jans: 28 11 94 54
aoelu@kk.dk
www.aoelu.kk.dk 

BIBLIOTEKSHUSET 
Rodosvej 4 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
Betjent åbningstid: ma, ti, on 13-18 
to, fr 13-16; lør 10-14
bibliotek@kff.kk.dk
www.bibliotek.kk.dk

BØRNEKULTURHUS AMA’R
Aktiviteter for børn fra 0-16 år.
Øresundsvej 8 B - 32 84 32 11
boernekulturhus-amar@
amager-kulturpunkt.dk
www.børnekulturhus-amar.dk 

DET MARITIME UNDGOMSHUS
Erik Hauerberg, daglig leder
Amager Strandvej 13 – 27 59 77 27
erhaue@detmaritimeungdomshus.
kk.dk
http://fc-amagerstrand.kbhbarn.
kk.dk/

IT-CAFÉ I KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2.
Ti-to 14-16
Erfarne hjælpere er klar til at 
hjælpe dig med IT-problemer, 
jobansøgninger, sproglige 
udfordringer, breve fra det off. mv. 
Medbring evt. din PC, tablet eller 
smartphone.

FAMILIERÅDGIVNINGEN AMAGER
Holmbladsgade 10, 1. - 33 17 23 14
Gratis anonym rådgivning til 
forældre på Amager. 
Socialrådgivere, familiekonsulenter, 
sundhedsplejerske og psykologer 
tilbyder samtaler. 

FRIVILLIGCENTER AMAGER
Sundholmsvej 8 - 61 26 55 49
Ti - to 10-15
info@frivilligcenteramager.dk 
www.frivilligcenteramager.dk

KOFOEDS SKOLE
Holmbladsgade 120 - 32 68 02 00
(indgang via gården indtil 1/4-2018) 
Ma-to 7.30-16, fr. 7.30-14
Hjælp til selvhjælp til mennesker 
med sociale problemer.
ks@kofoedsskole.dk
www.kofoedsskole.dk

KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3 - 82 32 55 32
Telefontid: ti, on, to 12-14
Mange kulturarrangementer samt 
mulighed for at leje lokaler 
til møder og fest.
mail@kvarterhuset.dk
www.kvarterhuset.dk

KØBENHAVNS BORGERSERVICE,  
SUNDBY
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, st.
Få ordnet dine ærinder med 
kommunen.
Ma-on 10-16; to 1-18; fr 10-15
borgerservice@kk.dk
www.kk.dk/borgerservice
Selvbetjening via nettet:
www.kk.dk/selvbetjening

LEKTIEHJÆLP i KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2. 
Ma-to 17-18.30 
Trænger du til en hjælpende hånd
med opgaverne, er der god hjælp 
at hente: Dygtige og engagerede 
lektiehjælpere er klar til at løse 
opgaver sammen med dig.

MILJØPUNKT AMAGER
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 58 10
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

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

SUNDBY BIBLIOTEK
Jemtelandsgade 3 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
Betjent åbningstid: 
Ma-to 10-18; fre 10-16; lør 10-14
bibliotek@kff.kk.dk
www.bibliotek.kk.dk

SUNDBY LOKALHISTORISKE 
FORENING
Amager Kulturpunkt, 
Øresundsvej 6, 3.
www.sundbylokalhistorie.dk

TEATER PLAY
Strandlodsvej 7, st. tv. - 21 84 57 73
kontakt@teaterplay.dk
www.teaterplay.dk

VÆRESTEDET DRYS IND
Englandsvej 2 - 32 95 00 04
Åbningstider: ma, ti, to 12-15
on, fr 18-21; lø 12-15; sø 17-21
drys.ind@mail.tele.dk
www.drysind.dk

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

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

TEATER ZeBU
Øresundsvej 4 - 71 99 88 77
www.zebu.nu

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

KØBENHAVNS ÆLDRERÅD
Amager Østs repræsentant:
Mona Silleman: moro1618@privat.dk

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 23 31 43 32
Mail:  

amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk

KALENDER

Aktiviteter støttet af Amager Øst Lokaludvalg:

14/3-2/5 Amager Revyen 2020
  Teater Play, Strandlodsvej 7
  Læs mere og find billetter på:
  www.amagerrevyen.dk

17/3  Tirsdagsbarok # 1 - Fransk fløde
kl. 19.30  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

  Læs mere og find billetter på: 
  www.amagerklassisk.com  

19/4  Morgenmadskoncerten # 2 -
kl. 11.00 Kaffekantaten

  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3
  Læs mere og find billetter på: 
  www.amagerklassisk.com

19/5  Tirsdagsbarok # 2 - Det store Taffel
kl. 19.30  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

  Læs mere og find billetter på: 
  www.amagerklassisk.com 

KONCERTER OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
 

Latter uden gasser - 
Amager Revyen slår 
dørene op

AF JEANETT RYTTER, 
AMAGER REVYEN

Sidste år spillede den flot 
anmeldte revy på Teater 
Play på Strandlodsvej 7, 
2300 Kbh. S, og den suc-
ces gentages i år. Teater 
Play er det ideelle spille-
sted for Amager Revyen. 
Revyen er ny, men den 
har kant, bid og god hu-
mor. Og som det veletab-
lerede teater og stand-up 
scene, Teater Play tilbyder, 
gør det kun revyen endnu 
skarpere. Den er ikke som 
sådan lokal, den hedder 
ganske vist Amager Revy-
en, og den spiller på Ama-
ger, men man behøver 
ikke at være ama’rkaner 
for at se den.

Genbrugen fra sidste år 
er som skuespillere: Dorte 
Munksgaard, Birgit Schou 
Kjersner, Anders Ander-
skov og Jeanett Rytter. 
Disse skuespillere var med 
fra begyndelsen i 2019, 
hvor revyen fik flotte an-
meldelser fra både store 
og små kritikere. Anmel-
delser der fik sat Amager 
på revykortet - igen!

REVY MED BID OG 
KANT
I disse klimatider har selv 
Amager Revyen bragt 
ny CO2 i spil. Sidste år 
blev revyen instrueret af 
Jakob Fauerby. Revyen 

2020 instrueres af Mikkel 
Løvenholt Reenberg, og 
han glæder sig til at skulle 
styre løjerne:“Revyen 2019 
var god, og det er helt klart 
det niveau, vi også skal 
have i 2020. Det skal fort-
sat være den stærke revy 
med bid og kant. Og vi skal 
vise, at selvom der er nye 
folk med, så er vi ikke ban-
ge for noget - eller i hvert 
fald ikke for ret meget!”

Der er også ny mand ved 
klaveret: Morten Østerga-
ard, og det er ikke, fordi 
revyen nu bliver radikalt 
venstredrejet - det er nem-
lig ikke partiformanden 
- det er musiker og kom-
ponist Morten Østergaard, 
der glæder sig til at flyve 
revyen igennem de musi-
kalske himmelstrøg.

TILSKUD FRA AMAGER 
ØST LOKALUDVALG
En god revy er til tider dyr 
at lave, og netop derfor 
har Amager Revyen søgt 
økonomiske midler til op-
start af revyen, og været 
så fantastisk heldige, at 
ikke kun folkene bag Ama-
ger Revyen ser kultur som 
noget helt igennem forry-
gende, men også Amager 
Lokaludvalg Øst er glade 
for, at kulturen på Ama-
ger er blevet beriget med 
revykulturen igen, da de 
netop har valgt at støtte 
foretagendet.

Når Amager Revyen slår dørerne 
op for deres anden sæson, bliver 
det med det klimavenlige blik, 
derfor går vi naturligvis ind for 
genbrug i form af skuespillere, 
men ny CO2 er heller ikke at 
gå helt i vejen for; der er skiftet 
instruktør og kapelmester

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/bibliotekshu-
set/arrangementer
Børnekulturhuset:
www.boernekulturhu-
samar.kk.dk/events

Børne- og Ungdom-
steater ZeBU
www.zebu.nu
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Amager finder de  
70 % CO2 sammen
Glæd dig til Amagers festival for klima og demokrati 24. maj. Sidste år fyldte 
valgkampagnerne og de politiske kandidater meget. I år fokuserer vi på, 
hvordan vi som lokalsamfund skal nå det politisk vedtagne mål om 70 % 
reduktion af klimagas-udledningen

AF RIKKE LAURITSEN 
SUPPL. TIL 
LOKALUDVALGET OG 
RASMUS STEENBERGER, 
MEDLEM AF 
LOKALUDVALGET

Hvordan det nye 2030-kli-
mamål præcist skal løses, er 
endnu ikke besluttet. Men vi 
er sikre på, at fagfolk og ci-
vilsamfund har meget vigtig 
viden, der skal med. Derfor 
har vi specielt inviteret dem 
til at bidrage i år. For det er 
ikke kun vigtigt, at der sæt-
tes politiske mål; det er afgø-
rende vigtigt for vores fælles 
fremtid, at vi også når målet.

BODER OG DEBATTER 
FOR ALLE
Ligesom sidste år vil der 
være boder på Musiktorvet, 
hvor organisationer, virk-
somheder og bevægelser får 
mulighed for at præsentere 
sig og gå i dialog med de be-
søgende og hinanden. 

Der er mulighed for at 
købe bæredygtig mad og 
varer, prøve nye løsninger til 
hjemmet og haven, og stille 
sine kritiske eller bekym-
rede spørgsmål til folk, der 
ved noget. 

Der bliver tre store debat-
ter i BETA. Transport og for-
brug bliver de to store tema-
debatter, og dagen afsluttes 
med en opsamlende debat 
mellem politikere og fagfolk, 
der samler op på de debatter, 

der har været både i salen og 
på pladsen. Målet er, at vi bli-
ver klogere på løsninger og 
handlemuligheder både for 
den enkelte og på samfunds-
niveau – helt lokalt, på kom-
munalt, regionalt, nationalt, 
europæisk og globalt niveau.

FRIVILLIGT DREVET 
FESTIVAL 
Bag festivalen står frivillige 
ildsjæle fra Amager Øst og 
Vest Lokaludvalg samt Mil-
jøpunkt Amager, og vi arbej-
der for, at alle får mulighed 
for være med til at finde løs-
ninger og blive bevidste om, 
hvad vi hver især og i fælles-
skab kan gøre for at skabe 
klimahandling. 

Arrangørgruppen er åben 
for alle, der vil bidrage med 

arbejdskraft, så festivalen kan 
blive så inspirerende og hand-
lingsanvisende som muligt. Så 
skriv til os, hvis du vil lave en 
bod eller en workshop, som 
kan gøre festivalen bedre og 
sjovere. Du finder os på Face-
book eller på AKDF.dk.

UNGE LAVER 
KLIMATEATER
Mange unge er naturligvis 
meget optagede af klima-
forandringerne. Og nogle 
er decideret angste. I år får 
vi besøg af et teaterhold fra 
Teater Play, der har skrevet 
deres eget stykke om kli-
maspørgsmål. Det er unge 
mellem 12 og 16 år, der med 
humor og alvor tager for-
skellige emner op – og må-
ske er de endda en lille smule 

provokerende over for nogle 
af os voksne.Vi vil gerne 
give plads til fremtidens 
samfundsborgere, fordi det 
særligt er jeres fremtid, der 
er på spil. Der vil selvfølge-
lig også være underholdning 
for de mindste - og musik på 
torvet. 

Vi glæder os til at tage 
imod jer – børn, unge, voks-
ne og gamle fra Amager og 
omegn. Festivalen begynder 
kl. 11 og slutter kl. 17, og det 
er på Musiktorvet på Øre-
sundsvej 3.  Efterfølgende er 
der fællesspisning fra 17-18 
for alle, der vil være med - og 
som også er med på, at fæl-
lesspisning betyder fælles 
oprydning og opvask.  

Vi glæder os til at se dig til 
Klimafestivalen den 24. maj. 

Tegninger  
fra Amager Øst bydel

Lokaludvalg Amager Øst  
har spurgt ud på Face-
book, om nogle af byde-
lens tegnere kunne tænke 
sig at illustrere problemer 
og situationer fra hver-
dagen i Amager Øst. Hvis 
det er tilfældet, vil tegnin-
gerne blive bragt i Ama’rø-
sten, som udkommer 4 
gange årligt. 

Din tegning kan måske 
også komme med i næste 
udgave. 

Skriv til redaktøren ole@
olep.dk med tegning og en 

lille tekst, der forklarer din 
tegning. Skriv også gerne 
lidt om dig selv.

Der er deadline til næ-
ste nummer af Ama’røsten 
15.maj. 

Til dette nummer har vi 
fået en tegning fra Mette 
Kassebeer, der tager fat i 
den foreslåede flytning af 
Margretheholm Havn som 
følge af, at mange tusind 
vognlæs jord skal køres 
til og fra etableringen af 
Lynetteholmen. - Hvis den 
altså bliver vedtaget! 

     Mette Kassebeer er autodidakt kunst tegner/maler og 
ernærer sig som pædagog i en vuggestue og er desuden yogi og 
børneyogalærer. Hun elsker dyr, at sejle og færdes i naturen.

Sammen om tryghed 
– dialogpavillon på 
Sundbyøster Plads

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Stigende meldinger om 
episoder med hærværk 
og utryghed i Sundbyø-
sterhallen og området 
omkring fik politiet til at 
invitere til dialog. Lokal-
udvalget deltog sammen 
med SSP, gadeplansmed-
arbejdere, Områdeforny-
elsen Sundby og Kultur og 
fritidsforvaltningen. 

Der var god dialog med 
de forbipasserende, herun-
der hvordan naboerne op-

lever området. Der var også 
mange forslag til Område-
fornyelsen som i øjeblikket 
er ved at designe, hvordan 
man kan gøre pladsen til 
et attraktivt byrum. Politiet 
bød børnene indenfor i po-
litibilen, det var et hit. 

Tak til politiet og alle 
som deltog. 

     Susanne Møller og Keith Gray, begge medlemmer af Amager 
Øst Lokaludvalg, deltog ved dialogpavillonen  Foto: Ole Pedersen

Seniorer fortæller for børn 
Kan du lide at fortælle historier fra dit 
eget liv, og kan du lide at have med 
børn at gøre? Har du nogensinde 
tænkt på, at dine oplevelser og 
erfaringer i livet også er et stykke 
levende kulturhistorie? 

AF ROBERTA MONTANARI, 
BIO-SALON

De fleste børn elsker at høre 
historier fra “gamle dage”, 
men ikke alle har bedstefor-
ældre, der kan fortælle. Vi 
søger ældre fra omring 60 
år og derover, der har lyst til 
og mulighed for at bruge i 
alt 25-30 frivillige timer over 
2-3 måneder på at udvikle et 
pilotprojekt, hvor du 3 gange 
á halvanden time sammen 
med en fortællemakker mø-
der en skoleklasse mellem 0. 
og 6. klasse på Amager. 

Vi regner med, at aktivite-
ten fortsætter udover prøve-
forløbet og bliver en fast ak-
tivitet i Urbanplanen. Det er 
dog helt op til dig, om du vil 
fortsætte efter pilotprojek-
tet. Da dette er et ganske nyt 
projekt, får du mulighed for 
at sætte dit præg på udvik-

lingen af det. Pilotprojektet 
kommer til at foregå mellem 
1. marts og 1. juni.

DU BLIVER GUIDET 
Vi hjælper dig med at få sat 
dine personlige historier 
ind i en historisk ramme og 
matcher dig med en fortæl-

lemakker, som skiftevis har 
ordet og understøtter dine 
fortællinger med spørgsmål 
og kommentarer. Du behø-
ver hverken være historie-
ekspert eller have scene-
erfaring. Du skal blot have 
tid og lyst til at dele ud af 
dine livsfortællinger og være 
lydhør over for børnenes 
spørgsmål, så der kan udvik-
le sig en frugtbar dialog, som 
udvider børnenes historiske 
bevidsthed og skaber større 
kendskab mellem generatio-
nerne. 

Projektet er et samarbejde 
mellem Bio-Salon ved jour-
nalist Roberta Montanari, 
som er specialiseret i at fa-

cilitere livsfortællinger, Part-
nerskabet/Helhedsplanen i 
Urbanplanen, Ældre Sagen 
Amager, Sundby Lokalhisto-
riske Forening og historiker 
Peter Ravn Rasmussen. 

Har det vakt din interesse, 
så skriv en mail til roberta@
biosalon.dk, eller ring til Ro-
berta på tlf. 3035 7279 og 
find ud af, om det er noget 
for dig. 

Se mere om os her: https://
www.biosalon.dk/om-
bio-salon, https://www.
urbanplanen.com/om- 
partnerskabet og https://
www.aeldresagen.dk/lo-
kalafdelinger/amager2300. 


