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Nyt naturområde åbner på Østamager
RASMUS STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

De færreste kender Prøve-
stenen Syd, og det er en 
skam. For enden af Prags 
Boulevard ligger det – et me-
ditativt naturområde, som i 
mange år har været hegnet 
af og glemt. Lokaludvalget 
har arbejdet for at få åbnet 
Prøvestenen Syd for offent-
ligheden, og nu er der ende-
lig givet grønt lys fra By og 
Havn, efter at den nye kom-
muneplan faldt på plads i 

starten af året. Vi forventer 
derfor at kunne byde vel-
kommen til Prøvestenen Syd 
i løbet af sommeren.

FISK, HAVLUFT OG 
UDSIGT
Prøvestenen Syd er et 
glimrende sted at fiske fra, 
fordi molerne går langt ud 
i Øresund, og fiskene der-
for svømmer tæt forbi. Der 
kan være ganske blæsende, 
med frisk havluft og god 
udsigt til Middelgrundsfor-
tet, Flakfortet, Saltholm, 
Kastrup og Sverige. Kigger 

man ind mod land, ser man 
straks den nye skyline lang 
Amager Strandvej, og i for-
grunden opdager man plud-
selig de hemmelighedsfulde 
fiskeriforeninger, som ligger 
nord for Sundby Sejlfor-
ening.

Der er mulighed for at 
bruge området til erhvervs-
mæssige formål, som er for-
enelige med dets rekreative 
funktion. Således er der et 
ønske fra foreningen Mari-
time Nyttehaver København 
om at etablere en service-
station i et af bassinerne på 

Prøvestenen Syd, så de kan 
komme let til og fra deres 
nyttehaver på Middelgrun-
den.

AFFALD OG 
ADGANGSFORHOLD
En af de største knaster for 
en åbning af området er at 
holde det nogenlunde frit 
for affald. Det er derfor pla-
nen, at der opstilles skral-
despande ved indgangen til 
området, og skilte, som op-
fordrer til, at man ikke efter-
lader affald inde på området. 
Der er ingen kloakering eller 
elektricitet og følgelig heller 
ingen toiletter.

For at understøtte udvik-
lingen af området til rekrea-
tive formål er der stiftet en 
forening ”Prøvestenens Na-
tur- og Fritidsforening”. For-
eningen skal fungere som 
paraplyorganisation for de 
aktiviteter, der kommer til at 
foregå på området, organi-
sere affaldsindsamlinger og 
koordinere brugernes be-
hov for at kommunikere med 
By og Havn og Københavns 
kommune.

I starten vil det kun være 
muligt at cykle og gå til om-
rådet, da der ikke er etab-
leret en parkeringsplads. 
Amager Øst Lokaludvalg har 
i mange år arbejdet for en 
selvstændig sti inde fra land, 
den såkaldte ”Prøvestien”. 
Stien skal sikre, at besøgen-
de til naturområdet ikke skal 
gå via den stærkt befær-
dede Prøvestensbroen, hvor 
der kører mange tunge kø-
retøjer. Det er vores håb, at 
de mange nye besøgende til 
området vil gøre det lettere 
at få etableret ”Prøvestien”.

ÅBNER FORMENTLIG TIL 
SOMMER
Det endelige åbningstids-
punkt er ikke kendt ved re-
daktionens afslutning. Det 
forventes at ske i løbet af 
sommeren. Mens man ven-
ter, kan man opleve naturen 
gennem lokaludvalgets in-
formations-video, som ligger 
på Facebook. Søg på ”Prø-
vestenen Syd”.

Efter dialog med By og Havn er 
det nu lykkedes at få en aftale 

om at åbne Prøvestenen Syd 
for offentligheden. Bydelen får 

dermed et fantastisk stykke 
natur forærende - midt i en 
Corona-tid, hvor behovet er 

større end nogensinde
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Forslag om ombygning 
og besparelser i 
Bibliotekshuset nedstemt
Et forslag om at ombygge Bibliotekshuset på Rodosvej, som skulle give 
besparelser på længere sigt, var i foråret i offentlig høring. Lokaludvalget 
spurgte borgerne, og sendte et kritisk høringssvar. Nu er forslaget 
nedstemt af politikerne

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

I det tidlige forår sendte Kul-
tur- og Fritidsudvalget et 
forslag om investering i om-
bygning af Bibliotekshuset 
ud i offentlig høring. Forsla-
get skulle give en besparelse 
på personaleressourcer, men 
skulle også gøre biblioteket 
på Rodosvej til et hus med 
mere plads til børn og bru-
gerdrevne aktiviteter.

FOKUS PÅ BØRN OG 
BRUGERDREVNE 
AKTIVITETER
Børnebiblioteket skulle ud-
vides, med zoner tilpasset 
alder og fleksibelt inventar, 
som kunne give plads til 
kreative aktiviteter. På før-
ste sal skulle der indrettes 
til brugerdrevne aktiviteter 
med adgang til køkkenfa-
ciliteter og bedre lokaler. 
Bibliotekarerne skulle møde 
borgerne i biblioteksrum-

met i stedet for at stå ved en 
skranke. Derudover ville der 
være personale, der målret-
tet skulle arbejde på samar-
bejde med skoler og dagin-
stitutioner.

FÆRRE BØGER 
Ved at have færre bøger i 
voksenbiblioteket, ville per-
sonalet skulle bruge min-
dre tid på at stille bøger på 
plads. Det kunne give en 
besparelse på personaleres-
sourcer. De bøger, der ville 
blive tilbage, skulle i højere 
grad være populære og ak-
tuelle samt ligge inden for 
områder, som man erfarings-
mæssigt ved udlånes meget 
i lokalområdet. De sparede 
personaleressourcer ville 
kunne bruges til en højere 
grad af opsøgende arbejde. 

PLADS TIL ALLE 
BRUGERE I BIBLIOTEKET
Lokaludvalget har i forbin-
delse med høringen spurgt 

borgerne på facebook og på 
hjemmesiden. Mange har rea-
geret. Der var enighed om at 
det er vigtigt, at børn og unge 
inspireres til at læse og at der 
skal være et samarbejde med 
daginstitutioner og skoler. 
Men biblioteket skal ikke ind-
rettes til en kreativ legeplads 
med en masse støj. Bibliote-
ket bruges også som studie- 
og arbejdsplads, så der skal 
være plads til alle brugere. 

ET FLERTAL IMOD 
FORSLAGET
Flertallet af borgerne, der har 
reageret, ønsker ikke færre 
bøger. Det var en klar tendens 
både ved høringen af biblio-
teksplanen for et år siden og 
nu. Sidste år gav mange bor-
gere nemlig deres mening om 
bibliotekerne til kende via det 
digitale borgerpanel og spør-
geskemaer i bibliotekerne. 
Hovedparten af lokaludvalget 
var også imod forslaget om 
ændring af Bibliotekshuset. 

Konklusionerne i lokaludval-
gets svar til politikerne svarer 
til det høringssvar, der sidste 
år blev sendt til kommunens 
biblioteksplan: 

 ❚ En rolig udvikling af bib-
liotekerne med fokus på 
kerneopgaverne. Bevar 
dem, som de er. 

 ❚ De fysiske bøger har sta-
dig hovedprioritet 

 ❚ Fokus på litteratur og 
læsning kræver tilste-
deværelse af uddannet 
personale 

Det fulde høringssvar kan 
læses på lokaludvalgets 
hjemmeside. 

Kultur- og Fritidsudvalget 
behandlede lige før Ama’rø-
stens deadline forslagene til 
budget 2021. Her blev for-
slaget om Biblioteket på Ro-
dosvej nedstemt. 

Det endelige budget for 
Københavns Kommune 2021 
vedtages i efteråret 2020.

Foreninger får penge 
til forbedring af 
klubhuse

OLE PEDERSEN

Medlemmerne af otte 
idrætsforeninger på Ama-
ger kan se frem til bedre 
forhold i klubhusene. Det 
står klart, efter Kultur- og 
Fritidsudvalget i en eks-
traordinær runde af klub-
huspuljen har bevilget 
midler til renoveringspro-
jekter i 2020. Den ekstra 
runde kommer som følge 
af fjernelsen af anlægslof-
tet for den resterende del 
af 2020.

”Det er svært ikke at 
være begejstret over, at 
medlemmerne af otte 
idrætsforeninger på Ama-
ger nu kan se frem til for-
bedrede forhold. Det gav-
ner både idrætslivet og 
København generelt, at vi 
nu kan sætte gang i flere 
renoveringsprojekter,” si-
ger kultur- og fritidsborg-
mester Franciska Rosen-
kilde (Å).

DE FEM FORENINGER 
I AMAGER ØST DER 
MODTAGER  
TILSKUD ER: 

 ❚ Det Danske Spejder-
korps 6.-7. Sundby 
modtager 200.000 

kroner til udskiftning 
af døre og vinduer.

 ❚ Søspejdergruppen Fri-
bytterne Sø modtager 
200.000 kroner til 
renovering af tag.

 ❚ Sundby Boldklub mod-
tager 267.420 kro-
ner til renovering og 
vedligehold af terrasse 
samt nyt gulvtæppe.

 ❚ Judoklubben Mitani 
modtager 819.000 
kroner til forbedring 
af luft og indeklima i 
trænings- og opholds-
rum.

 ❚ Badmintonklubben af 
1937( BC37 ) modta-
ger 422.407 kroner til 
straksrenovering og 
vedligehold af op-
holdsrum.

Udbetalingen af midler af-
venter behandlingen i Bor-
gerrepræsentationen den 
18. juni 2020.

Renoveringsprojekterne 
skal være afsluttet inden 
udgangen af 2020.

 

Eventuelle spørgs-
mål kan rettes til: 
Pressekonsulent 
Victoria Poulsen, 
tlf.: 6114 2076 

Otte foreninger på Amager kan 
se frem til i alt 2,6 millioner kroner 
til renoveringsprojekter i 2020, 
efter Kultur- og Fritidsudvalget i 
Københavns Kommune har udmøntet 
midler i en ekstraordinær runde af 
klubhuspuljen. Fem af foreningerne er 
fra Amager øst bydel 

Denne udgave af Ama’røsten er præget af,  
at vi lever i en coronatid. 
Der har været færre aktiviteter i den forløbne tid, 
og der lægges færre planer for fremtiden. 
Nu ser det heldigvis ud til at vi så småt kan vende 
tilbage til dagligdagen. Det glæder vi os til. Det 
glæder hele bydelen sig til. 
Ama’røsten ønsker alle læsere en  
rigtig god sommer.
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Lokaludvalget i en 
Corona-tid - en anden 
hverdag

SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Hvem havde forudset, at 
vi på så kort tid pludselig 
fik en helt anden hverdag? 
Jeg havde i hvert fald ikke. 
Huskede vi at værdsætte 
alt det, vi havde? - næppe. 
Møder og samvær med 
andre mennesker, nyde 
vores by og vores kulturel-
le tilbud og dyrke idræt og 
følge børn og børnebørns 
idrætsliv. Vores rejseliv, 
turister i Metroen, der var 
på vej til og fra lufthavnen, 
kan være langt væk. Trafik 
og ikke mindst lufttrafik er 
mindsket betydeligt - skidt 
for økonomien - og mange 
er uden arbejde. Det posi-
tive er renere luft og min-
dre støj.

I lokaludvalget var der 
op til 11. marts møder i 
kalenderen næsten dag-
lig. Dernæst lukkede vi 

ned, og møder i marts og 
april blev helt aflyst. Der 
blev heller ikke behandlet 
puljeansøgninger. Mange 
arrangementer har ikke 
kunnet lade sig gøre og er 
blevet aflyst eller udskudt. 
I skrivende stund her i maj 
afholdes møderne igen, 
virtuelt, indtil vi må mødes 
fysisk. De politiske møder 
på rådhuset har ligeledes 
været sat på vågeblus.

Vi venter længselsfuldt 
på at komme i gang igen, 
også så vi kan mødes med 
borgerne og drøfte udvik-
lingen i bydelen og mere 
konkrete sager. Men det 
skal ske sundhedsmæssigt 
forsvarligt, og god hygiej-
ne er kommet for at blive.

Lokaludvalget har været lukket 
ned som så mange andre; i maj er 
mødeaktiviteten genoptaget virtuelt

Nye ansigter i 
lokaludvalgets sekretariat
Lokaludvalg Amager Øst sekretariat fik i januar ny leder og bød 1. april 
velkommen til to nye medarbejdere

OLE PEDERSEN

Ved årsskiftet blev tidligere 
kommunikations- og pulje-
medarbejder Frida Jans ud-
nævnt til udvalgssekretær 
og sekretariatsleder. Frida 
har været ansat i sekretaria-

tet i otte år og kender byde-
len og lokaludvalget godt. 
Hun er uddannet fra Roskil-
de Universitet i fagene geo-
grafi og psykologi. 

John Christian Svane er se-
kretariatets nye pulje- og pro-
jektmedarbejder. John er ud-

dannet sociolog, har erfaring 
med social byudvikling, og 
har tidligere været ansat i se-
kretariatet som barselsvikar. 

Niels Wilken er ny projekt-
medarbejder og skal særligt 
arbejde med borgerdialog 
og byplanlægning. Niels er 

uddannet Cand.soc. i fagene 
byplanlægning og geografi 
fra Roskilde Universitet.
Kontakt: 
Sekretariatet arbejder 
indtil videre hjemme-
fra, men kan kontaktes 
på mail og telefon.

Frida Jans
Sekretariatsleder og 
udvalgssekretær: e-mail: 
zu1d@kk.dk, tlf. 2811 9454

Niels Wilken 
Projektmedarbejder 
(byplanlægning): e-mail: 
p59v@kk.dk, tlf. 2331 4332

John Christian Svane
Pulje- og projekt- 
medarbejder: e-mail:  
qm4c@kk.dk, tlf. 2331 1949

Der skal være cykelstier  
og træer på Strandlodsvej
I takt med at byggerierne langs Strandlodsvej færdiggøres, etablerer de 
forskellige bygherrer cykelstier, fortove og beplantning langs den østlige  
side af vejen

NIELS WILKEN, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Byggeriet mellem Øresund-
vej og Lergravsvej er fær-
digt, og der er etableret cy-
kelsti, gjort klar til træer og 
lavet overkørsler. Fra Ler-
gravsvej til Jenagade for-
ventes byggerierne at blive 
færdiggjort mellem 2020 
og 2022. I takt med at byg-
gerierne færdiggøres, etab-
leres den samme vejprofil 

som mellem Øresundvej og 
Lergravsvej.

Man venter med at etab-
lere cykelstier, fortove og 
beplantning til byggerierne 
er færdige for at undgå, at 
de anlagte vejprofiler bliver 
kørt i stykker af tung trafik til 
byggepladserne.

GRØNNE BYRUM OG 
UDESERVERING
De grønne byrum udgøres af 
offentligt tilgængelige area-
ler mellem bygningerne, og 
de steder bygningerne lig-

ger helt ud til Strandlods-
vej, gøres der i et vist om-
fang plads til udeservering. 
Af hensyn til fodgængerne 
etableres der fortov på hele 
Strandlodsvej. Der anlægges 
cykelparkering langs vejen i 
forbindelse med dagligva-
rebutikker, forretninger og 
caféer.

HENSYN TIL DEN NYE 
NORDØSTAMAGER 
SKOLE
I forbindelse med etablerin-
gen af Nordøstamager Skole 

i Holmbladsgade 113 bliver 
der arbejdet for at skabe sik-
re skoleveje. Der arbejdes på 
at få etableret cykelstier på 
den vestlige side af Strand-
lods-vej, ligesom på den øst-
lige side. Kommunen arbej-
der desuden på, at krydset 
Holmbladsgade/Strandlods-
vej bliver signalreguleret.

Bente Bernths svømmeskole i Frankrigs-
gade fortsætter efter sommeren
Alle private svømmeskoler blev i februar opsagt af kommunen til udgangen 
af maj. De kan nu fortsætte fremover, hvis de omdannes til folkeoplysende 
foreninger
SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Ifølge et advokat-notat fra 
Horton advokatfirma frem-
går det, at kommunens le-
jekontrakter med private 
udbydere, som private 
svømmeskoler, er i strid 
med kommunalfuldmagten. 
På den baggrund opsagde 
forvaltningen aftalerne 

med svømmeklubberne 
og orienterede politikerne 
bagefter.

En af de ramte er Bente 
Bernths svømmeskole, der 
har eksisteret på Amager i 
over 40 år. Mange børn har 
i årenes løb lært at svømme 
dér. Kultur- og Fritidsudval-
get har imidlertid godkendt, 
at svømmeskolerne kan fort-
sætte deres aktiviteter på 
hidtidige vilkår, dog mak-

simalt indtil 31. december 
2020, under forudsætning af 
,at svømmeskolerne arbej-
der på at etablere sig som 
godkendte folkeoplysende 
foreninger. 

Vi er i lokaludvalget dybt 
bekymrede over, hvad det 
betyder i forhold til udbud-
det af tilbud til borgerne - 
ikke mindst børn og unge. 
De politiske medlemmer i 
lokaludvalget har rejst be-

kymringen overfor deres 
repræsentanter i Kultur- og 
Fritidsudvalget. Vi agter nu 
at forfølge sagen og vil stille 
borgmesteren spørgsmål 
om, hvor mange i vores by-
del, der rammes af denne 
regel. Vi er nervøse for, at 
reglen også rammer musik-
undervisning og andet.

Lokaludvalget hører gerne 
fra andre, der er opsagte.

Sikre skoleveje på vej 
ved Gerbrandskolen 
og Sundbyøster Skole

NIELS WILKEN, 
SEKRETARIATET 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

HASTIGHEDEN  
FOR BILER  
SÆNKES
Ved Sundbyøster Skole 
sænkes hastigheden for 
biler i krydset Græken-
landsvej/Elbagade ved 
at genoprette bump og 
den hævede flade. Der-
udover opsættes der 30 
km/t skilte og vejkanterne 
opstribes. I krydset Græ-
kenlandsvej/Kretavej kan 
skoleelever, der krydser 
Grækenlandsvej fra Kre-
tavej, ikke se de biler, der 
kommer kørende fra syd, 
på grund af parkerede bi-
ler. For at imødekomme de 
dårlige oversigtsforhold 
laver man en fortovsud-
bygning, der vil give skole-
eleverne bedre sikkerhed, 
når de skal krydse Græ-
kenlandsvej.

VENTEOMRÅDE SKAL 
SKÆRME CYKLENDE 
SKOLEELEVER
Ved Gerbrandskolen la-
ves der et venteområde 
for cyklister, der cykler 
i sydgående retning ad 
Amagerbrogade og skal til 
venstre ad Gerbrandsvej. 
I krydset Sundbyvester 
Plads/Amagerbrogade/
Gerbrandsvej er cyklende 
skoleelever særligt udsat-
te på grund af de mange 
busser, der skal ind på 
Sundbyvester Plads. Ven-
teområdet bliver markeret 
med afstribning, ligesom 
andre steder i byen.

ANLÆGSARBEJDET 
GENOPTAGES I 2020
Projekterne, der skal bi-
drage til sikre skoleveje 
ved Sundbyøster Skole og 
Gerbrandskolen, har tidli-
gere været sat i bero, men 
er nu blevet sat i gang og 
skal udføres og anlægges 
i 2020.

Borgerrepræsentationen har bevilliget 
midler til etablering af sikre skoleveje 
ved flere københavnske skoler. Det 
overordnede formål med projekterne 
er at etablere sikre skoleveje, der skal 
bidrage til trygge og sikre forhold 
for kommunens skoleelever. Konkret 
fokuseres der på at skabe bedre 
krydsningsforhold, der hvor børn 
krydser veje og cykelstier på vej til 
eller fra skole
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Skæve boliger skyder  
op på Kofoeds Skoles 
gamle grund
Amager Øst står over for at få styrket den sociale balance i form af etablering 
af 12 “skæve boliger” i Jenagade

DANIEL VEDSTED, KOM-
MUNIKATIONSANSVARLIG, 
KOFOEDS SKOLE

I juni 2019 solgte Kofoeds 
Skole et areal på 5.400 kva-
dratmeter fra til Københavns 
Kommune. Salget var et af-
gørende led i en gensidig 
aftale, hvor kommunen over-
tog arealet inklusive Kofo-
eds Skoles multihal og auto-
værksted, mod at Kofoeds 
Skole kom ud af en tilbage-
købsklausul på ejendommen 
i Nyrnberggade/Holmblads-
gade. 

Aftalen betyder, at Ko-
foeds Skole i dag ejer ejen-
dommen. 

Den 22. februar i år ved-
tog Københavns Kommunes 
socialudvalg, at det tilkøbte 
areal i Jenagade skal anven-

des til etablering af 12 “skæ-
ve boliger”, samt at multi-
hallen vil blive bevaret. I sin 
indstilling skrev kommunen: 
“Kofoeds Skole tilbyder for-
skellige former for undervis-
ning og aktiviteter til udsatte 
borgere og vil kunne tilbyde 
en rummelig social sammen-
hæng, hvor beboerne i de 
“skæve boliger” kan føle sig 
velkomne - på lige fod med 
alle andre. Dermed vil sko-
lens tilbud potentielt være 
en vej til inklusion og en vej 
tilbage til en mere stabil 
hverdag.”  

MÅLGRUPPEN ER YNGRE 
HJEMLØSE
Forvaltningen anbefaler, at 
målgruppen for de “skæve” 
boliger bliver yngre hjem-
løse fra 30 år, som vurderes 

at kunne profitere bedst af 
Kofoeds Skoles tilbud.

Forstander for Kofoeds 
Skole, Robert Olsen, er me-
get begejstret for planen 
og siger om de “skæve” 
boliger: “Det er helt oplagt 
at placere en række sociale 
boliger ved siden af Ko-
foeds Skole. Beboerne vil 
kunne få en række vigtige 
og nødvendige behov op-
fyldt ved deres naboskab til 
skolen, for eksempel mad, 
tøj, sociale netværk og ikke 
mindst daglige aktiviteter 
med undervisning eller i et 
værksted. Der vil være en 
god synergieffekt. Vi finder 
det også positivt, at multi-
hallen bevares. Flere lokale 
foreningen bruger hallen 
om aftenen og i weekender. 
De “skæve boliger" vil bi-

drage til, at Amager Øst har 
en varieret boligsammen-
sætning i området.”

Københavns Kommunes 
“skæve boliger” giver tag 
over hovedet til nogle af 
de mest udsatte hjemløse. 
“Skæve boliger” er en bo-
ligform til borgere, som har 
svært ved at passe ind i et 
almindeligt boligmiljø. Bo-
ligerne er små et- eller to-
rums boliger, fordelt på fem 
bebyggelser på Amager, i 
Valby, Brønshøj og i Syd-
havnen. Her har beboerne 
mere frie rammer, end man 
finder i almindelige boliger. 
Til hver bebyggelse er til-
knyttet en social vicevært, 
som hjælper beboerne i 
dagligdagen.

Sagen behandles nu vide-
re i Københavns kommune.  

       Foto: Rasmus Hjortshøj

Markant 
skulptur 
på vej til 
Amagerbro-
gade

En tre meter høj skulptur af 
kunstneren Christian Lemmerz 
bliver om nogle år opsat på hjørnet 
af Amagerbrogade og Amager 
Boulevard. Opsætningen af skulpturen 
er et resultat af samarbejdet 
mellem Amager Øst og Amager 
Vest Lokaludvalg om kunst på 
Amagerbrogade

OLE PEDERSEN

Nu donerer Ny Carlsberg-
fondet en skulptur af den 
dansk-tyske, internationalt 
anerkendte kunstner Christi-
an Lemmerz til det vindoms-
uste hjørne ved Amagerbro-
gade og Amager Boulevard, 
og dermed er lokaludval-
gene på Amager ét skridt 
nærmere at gøre visionerne 
om kunst på Amagerbro-
gade til virkelighed. I sam-
arbejde med borgerne og 
lokale netværk blev der for 
nogle år siden udarbejdet en 
kunststrategi for kunstnerisk 
udsmykning af den renove-
rede Amagerbrogade, så 
den bliver en mere udtryks-
fuld gade. Dette projekt er 
en god begyndelse.

TRE METER HØJ 
SKULPTUR
Værket er en mere end 
tre meter høj skulptur. Om 
bronzeskulpturen skriver 
Lemmerz selv: ”Den grund-
læggende idé med denne 
skulptur er en stående, må-
ske ventende person. Med 
skulpturen ønsker jeg at 
skabe en figur, der er fuld af 
indre bevægelse. Skulpturen 
er både figurativ og abstrakt. 
Det er et værk, der vil virke 
stærkt på afstand, og tæt på 

vil den forbløffe med sin de-
taljerigdom”.

SEVÆRDIGHED 
FOR LOKALE OG 
BESØGENDE
De to lokaludvalg på Amager 
er begejstrede for både valg 
af kunstner, værk og pla-
cering og takker Ny Carls-
bergfondet for den gav-
milde gave - og ikke mindst 
Christian Lemmerz for den 
spændende skulptur. Kunst-
værket vil bringe æstetisk 
værdi til Amagerbrogade, 
og lokaludvalgene forudser, 
at kunstværket kan blive en 
seværdighed på Amager og 
et trækplaster for turister og 
kunstinteresserede.

Når skulpturen og place-
ringen er endelig godkendt 
i Københavns Borgerre-
præsentationen, går  Chri-
stian Lemmerz i gang med 
at fremstille skulpturen, der 
efterfølgende skal støbes 
i bronze, og Ny Carlsberg-
fondet fastsætter en dato 
for indvielse af skulpturen. 
Indtil videre er det planlagt, 
at skulpturen opstilles inden 
udgangen af 2022. 

Følg med på de to lokal-
udvalgs hjemmesider, Ama-
ger Øst Lokaludvalg: www.
aoelu.dk, og Amager Vest 
Lokaludvalg: www.avlu.dk.
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Sundby - fra fælled til 
strand - nu også online
Jeg har været til mit første online borgermøde, og sikken fest det var. Man tror, at man kommer til at tale i munden på 
hinanden, at det manglende fysiske nærvær vil være ødelæggende for stemningen og at det ikke er muligt at skabe 
energi online. Alle fordomme blev gjort til skamme på det første projektudviklingsgruppemøde om udviklingen af 
projektet Sundby – fra fælled til strand, arrangeret at Områdefornyelsen Sundby

INGELISE ANDERSSON, 
MEDLEM AF 
STYREGRUPPEN I 
OMRÅDEFORNYELSEN 
SUNDBY

Torsdag 23. april sad vi klar. 
Forinden var vi 16, der havde 
tilmeldt os mødet, så vi kun-
ne få tilsendt et link og blive 
koblet på.

Kl. 19 begyndte vi så hver 
især at poppe op på skær-
men. Nogle sad i haven, an-
dre sad i køkkenet og de fire 
medarbejdere fra Område-
fornyelsens sekretariat, der 
deltog, sad forskellige steder 
i og omkring sekretariatets 
hus på hjørnet af Parmagade 
og Kastrupvej.

DET HANDLER OM 
PROJEKTET: SUNDBY 
– FRA FÆLLED TIL 
STRAND
Projektet handler om at ska-
be sammenhæng på tværs 
af Amager inden for Områ-
defornyelsens geografiske 
område. Når man ser på kor-
tet på billedet, kan man se, at 
der går en linje fra fælleden i 
vest til stranden i øst:

På denne strækning fin-
der man villaer fra Eberts 
tid, boligbyggeri fra 
1960’erne og 1970’erne, 
00’ernes byggerier i Øre-
stad, skoler, boliger, små-
handlende, grønne strøg, 
parkering, cykler, vejbump, 
travle lokale og gæster på 

besøg. Stor dynamik og 
ikke så meget plads til op-
hold.

Hvordan kan man udnytte 
det potentiale, der ligger i 
strækket på tværs? Hvor-
dan kan vi sikre børnenes 
skolevej? Hvordan opbygge 
en større viden og en fæl-
les stemme på denne vitale 
del af Amager? Det handler 
både om fysiske tiltag og in-
vesteringer, og om at skabe 
en identitet og et fællesskab 
på tværs.  

TILBAGE TIL DET 
DIGITALE BORGERMØDE
Efter den indledende intro-
duktion til god digital op-
førsel og teknisk vejledning 

i forhold til chatfunktion og 
håndtering af mikrofoner, fik 
vi en fin indflyvning til pro-
jektet fra sekretariatet, så vi 
alle kunne være med og bi-
drage på lige fod.

Og så var det ellers på 
med krea-hatten og lade 
idéer og drømme flyde. Alt 
foregik, som stod vi fysisk 
sammen. Vi, der deltog, kom 
med mundtlige bidrag, el-
ler vi kunne skrive i chatten. 
Sekretariatet sørgede for, 
at alle indspark blev skre-
vet ned på digitale post-its, 
og sat på kortet over ”vores 
område”, som vi hele tiden 
havde oppe på skærmen. 
Resultatet kan ses på bille-
det.

PROJEKT-
UDVIKLINGSGRUPPEN 
ER ÅBEN
De mange gode idéer er 
blevet samlet og indgår 
i det videre arbejde med 
udviklingen af projektet. I 
samarbejde med projekt-
udviklingsgruppen, udar-
bejder sekretariatet ram-
merne for det program, der 
vil blive formuleret i samar-
bejde med rådgivere: arki-
tekter og andre relevante 
fagligheder, for til sidst at 
blive præsenteret for poli-
tikerne til endelig godken-
delse sidst på året.

Projektudvikl ingsgrup-
pen er åben: det er aldrig 
for sent at være med – selv-

følgelig i respekt for det ar-
bejde, der allerede forelig-
ger. Afhængig af Corona, er 
det planen, at næste møde 
foregår ude på strækningen 
fra fælled til strand, så vi 
kan blive endnu mere kon-
krete.

Har du lyst til at bidrage 
og/eller være med, kan du 
altid kontakte sekretariatet 
på: sundby@tmf.kk.dk.

Herfra skal i hvert fald lyde 
den allerstørste opfordring 
til at deltage. Intet kan eller 
skal slå det gode samarbejde 
ihjel – heller ikke Corona. Det 
var det digitale borgermøde 
det allerbedste bevis på.

      Se hele kortet i god opløsning via Områdefornyelsens Facebook-side: https://www.facebook.com/omraadefornyelsesundby/

Sundheds-
markedsdagen er 
udskudt et år
NICOLE SCHMITT OG 
SUSANNE MØLLER

Covid19 kom desværre også i 
vejen for Sundheds-markeds-
dagen, som var planlagt i slut-
ningen af august, men bliver 
udskudt. Mens vi venter, er 
det jo fantastisk at se, at vores 
dejlige Amager Strandpark 

de sidste måneder har em-
met af aktiviteter som gåture, 
løb, cykling, rulleskøjteløb og 
diverse vandaktiviteter. Vi er 
heldige med sådant et område 
til at røre sig på i vores bydel 
- lad os holde fast i de gode 
sunde vaner og nyde et aktivt 
liv! Sundheds-markedsdagen 
vender stærkt tilbage i 2021.
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Veje fornyes og  
bygninger renoveres i 
Amager Øst bydel
For at hjælpe byggeriet bedre gennem Corona-krisen har Københavns 
Kommune udvalgt bygge- og anlægsopgaver for over 300 mio. kr., som 
kan fremrykkes og sættes i gang i 2020. En del falder i Amager Øst bydel til 
blandt andet fornyelse af veje og kommunale bygninger

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

På kommunens budget for 
2020 er der sat penge af 
til at renovere Kastrupvej, 
Vermlandsgade og Kløver-
marksvej. Det betyder, at 
kørebaner, cykelstier, for-
tove, gadebelysning og sig-
nalanlæg på de pågældende 
strækninger skal fornyes. 
Som en del af genopretnin-
gen af kørebanerne udlæg-
ges der samtidig støjreduce-
rende asfalt. 

På de tre veje er der gode 
muligheder for at forbedre 
forholdene for cyklisterne. 
Ud over ny belægning på 
cykelstierne vil cykelstien 
på Kastrupvej blive forlæn-
get med 60 meter hen til 
kommunegrænsen. På alle 
strækningerne vil forvalt-
ningen undersøge mulighe-
derne for at forbedre tra-
fiksikkerheden for cyklister, 
for eksempel ved krydset 
Kløvermarksvej/Vermlands-
gade. Sådanne forbedringer 
forudsætter dog, at der kan 
findes finansiering, og at po-
litisk godkendelse opnås.

På bygningsområdet sæt-
tes håndværkerne i gang 
med at lægge nyt tag på fri-
tidsinstitutionen på Lergrav-
sparkens Skole i Ungarns-
gade, og Moselgade 21, der 
rummer et fritidstilbud og 
en integreret institution, får 
både nyt tag og ekstra iso-
lering.

HJÆLP TIL 
SVAGTSEENDE OG 
DÅRLIGT GÅENDE
På den 1,7 km lange Lergrav-
sparkenrute, der følger Ler-
gravsparken, Nyrnberggade 
og Holmbladsgade, vil nye 
fortovsramper, udbedring af 
ujævn belægning, ledelinjer 
med mere hjælpe gangbe-
sværede og svagtseende 

med at komme sikkert om-
kring. Projektet stammer fra 
kommunens budget for 2019, 
men har hidtil været udsat.

Der er også afsat penge 
til at plante flere træer i hele 
byen. Heraf bliver 40 træer 
plantet i Amager Øst, nær-
mere bestemt i Lergravspar-
ken og på Sundby Kirkegård.

Fremrykningen af de man-

ge anlægsinvesteringer sker, 
fordi regeringen har suspen-
deret det kommunale an-
lægsloft for 2020. Det bety-
der, at kommunerne ikke skal 
holde sig under en bestemt 
grænse for, hvor mange pen-
ge de må bruge på byggeri 
og anlæg, men nu kan bygge 
alt det, de har brug for og 
råd til.

      Kløvermarksvej skal renoveres 

Klima- og 
Demokratifestival 
udskudt til 2021

RIKKE LAURITSEN

Først rykkede vi den fra 
maj til august, og nu har 
vi besluttet at aflyse helt 
og glæde os til 2021.Sæt 
allerede nu kryds i kalen-
deren søndag 9. maj 2021 
kl. 11 – 17 på Musiktorvet, 
hvor Amager Klima- og 
Demokratifestival byder 
på boder, debat, musik, 
politik med fokus på vo-
res 70% klimamål og de-
mokrati.

Det er bestemt ikke, 
fordi vi ikke har brug for 
at snakke om klima og de-
mokrati her i 2020, for Co-
rona-krisen presser begge 
dele. Det bliver afgørende 
at få sat handling bag de 
mange grønne ord, når vi 
skal have gang i samfun-
det igen. Og vi skal have 
vigtige samtaler om, hvor-
dan vores samfund skal 
se ud i fremtiden. Måske 
vi ikke skal have fokus på 
vækst men i stedet have 
bedre plads til menneske-
lighed, natur, miljø og kli-

ma? Krisen har også vist os 
nye veje i arbejdslivet. 

Flere steder i Europa 
har vi set ledere, der mis-
bruger krisen til at få mere 
magt og mindre demo-
krati, og debatten om 
europæisk samarbejde og 
solidaritet er vigtig for os 
alle. Der kommer mange 
spændende debatter, der 
skal tages.

Det har været dejligt at 
opleve, hvordan vi i Dan-
mark har været gode til at 
holde sammen hver for sig 
– og at vi helt lokalt her på 
Amager har hjulpet hinan-
den. Vi vil bruge Amager 
Klima- og Demokratifesti-
vals Facebook-side til at 
bringe gode historier fra 
lokale grønne initiativer og 
erhverv, mens vi venter. 

Vi glæder os til at se jer 
i 2021. Følg meget gerne 
med på facebooksiden:
https://www.
facebook.com/
events/216268649395355
Pas på jer selv 
og hinanden.

Corona har sat skår i mange glæder 
i år. Nogle rammes mere end andre. 
Os der igennem mange måneder 
har arbejdet på årets Klima- og 
Demokratifestival på Amager er 
selvfølgelig super ærgerlige, men vi er 
blevet nødt til at aflyse

Lille Ø, Stort Hjerte
Et støtteprojekt for Amagers mindste erhverv

HENRIK RANGSTRUP

“Lille Ø, Stort Hjerte” er et 
nystartet projekt, hvis ho-
vedformål er at skabe mere 
opmærksomhed omkring de 
mindste erhverv i Amagers 
gadeliv. Det er velkendt, 
at globaliseringen gør det 
sværere og sværere at være 
selvstændig butiksejer i dag. 
Som lille erhvervsdrivende er 
man udsat for hård konkur-
rence fra franchises, kæde-
butikker og internethandel. 
Vi prøver derfor med “Lille 
Ø, Stort Hjerte” at skabe po-
sitiv omtale, samarbejde og 
ekstra indkomst for de små.

HAN VAR VERDENS 
BEDSTE BAGER
Det ser ud til, at vi har ramt 
noget, som mange forstår. 
Vi har meget hurtigt fået en 
stor opbakning fra en række 
spændende erhverv og fra 

rigtig mange amagerka-
nere. Jeg har mødt mange, 
som har samme kærlighed 
for de lokale steder, som jeg 
selv har. Jeg er opvokset i 
en mindre by, hvor bageren 
ikke kun var ”vores bager”, 
men også verdens bedste 
bager. Det kan godt være, 
det ikke var sandt, men det 
var det altså for os. Og det 
var det, fordi vi kendte ba-
geren personligt. Vi vidste, 
han elskede sit arbejde og 
sine kunder. Og vi stolede på 
kvaliteten af hans altid hårde 
arbejde. 

FORDI DE ELSKER 
OMRÅDET
Det er blevet meget sværere 
at være selvstændig bager 
i dag. Det samme gælder 
mange andre erhverv, som 
for eksempel slagtere, små 
caféer, tøjbutikker, tatovører 
og musikforhandlere. Alle 

dem som giver liv i gade-
billedet og satser alt for at 
skabe deres eget lille sted. 
Og fordi de kæmper hårdt, 
så er det dem man husker 
bedst, når man har haft en 
god shoppe-tur i byen. Fordi 
de elsker området, så elsker 
de også deres kunder, og det 
kan man mærke. 

DEN GODE PERSONLIGE 
SERVICE
Hos “Lille Ø, Stort Hjerte" vil 
vi gerne nå både de små er-
hvervsdrivende og de hand-
lende. 

Vi vil gerne have så mange 
små erhverv med som muligt 
– især dem der virkelig elsker 
deres lille ø. Så det har væ-
ret vigtigt for os at gøre det 
gratis og let at blive en del 
af projektet. Vi har allerede 
aftaler med mange af Ama-
gers fantastiske steder, som 
for eksempel Stella Alice, 

Amager Records, Broders, 
Café Pelikan og Piccola Così. 
På samme tid vil vi gerne hu-
ske de handlende på, hvad 
de små erhverv kan give: 
den gode personlige service 
og en helt særlig oplevelse. 

Det gør vi med videoer, in-
terviews, sociale medier og 
mange andre initiativer, som 
er i støbeskeen. Vi vil løben-
de lancere en række initiati-
ver for både vores erhverv 
og for deres kunder. Vi har 

planer om et rabatkort, goo-
die-bags, skræddersyede 
tours og meget andet. 

Idéen til "Lille Ø, Stort 
Hjerte” er udsprunget af 
min kones egen lille butik på 
Amagerbrogade. 
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”Hvor tit vinker man i 
grunden til sin nabo?”

En flot lørdag aften i slutningen 
af april blev der festet på tværs 
af altanerne i Bremergården. Med 
trådløse hovedtelefoner og i en gård 
oplyst med kulørte lamper blev der 
sunget fællessang, synkron-danset og 
vinket til hinanden i en over to timers 
fest, der satte sig som store smil 
blandt beboerne

JOHN CHRISTIAN 
SVANE, PROJEKT- OG 
PULJEMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Fra to DJs på taget af går-
dens garage fik beboerne i 
Bremergården sendt danse-
musik til deres udleverede 
(og afsprittede) hovedtele-
foner. Som mørket faldt på, 
trådte de kulørte lys i gården 
frem og scenen lignede no-
get, de færreste havde min-
der om: en fest på gårdens 
altaner i et stort fællesskab 
med afstand, og de ene-
ste lyde, der fyldte gården, 
var hilsner, hujen og sang 
fra beboere, som ikke kun-

ne holde sig tilbage fra at 
synge med på de store hits. 
Gennem godt to timers fest 
blev der sunget fællessang 
til Queens “Bohemian Rhap-
sody,” synkrondanset til Vil-
lage People-hittet YMCA, 
sunget fødselsdagssang og 
givet talrige air-fives. Det var 
tydeligt at mærke, at gården 
summede af festglæde og 
fællesskab. 

FÆLLESSANG FLERE 
AFTNER
Michael og Cecilie på fjerde 
sal havde pyntet deres altan 
med balloner til anledningen: 
”Det er herligt at feste sådan 
her med sin gård; at få lidt 
fest og farver i den her tid.” 

Beboerne i gården har væ-
ret gode til at mødes over 
fællessang flere aftner, men 
Michael fortæller, at der er 
mange flere med til Karan-
tænefesten: ”Der er meget 
mere fællesskab til det her.” 
Michael og Cecilie har ikke 
boet længe i gården, men 
fortæller, at karantænefesten 
er en god måde at få en for-
bindelse til sine naboer, som 
de ellers ikke har haft meget 
med at gøre. ”Hvor tit vinker 
man i grunden til sine nabo-
er?” spørger Micael i sjov. 

Vennerne Lind, Kasper, 
Maj og Benedicte festede 
med fra deres terrasse i 
stueetagen. Her går bølger-
ne høj og skvulper næsten 
over, da overboen taber en 
flaske, som knuses på den 
tomme naboterrasse. “Det 

er fedt at feste med vores 
naboer på den her måde!” 
siger Lind højlydt og fort-
sætter: ”Folk passer meget 
sig selv i gården, så det er 
fedt at se, at beboerne ger-
ne vil være fælles om det 
her. Jeg så min nabo smile 
for første gang i fire år, da 
vi sang Beatles i gården den 
anden dag.” 

Det er tydeligt at mærke 
at karantænefesten lykke-
des med at bringe beboerne 
tættere sammen. På tværs 
af altanerne bliver der vin-
ket, skålet og delt dansetrin. 
”Fællessangen i gården og 
det her event har helt sikkert 
fået os tættere sammen! Jeg 
har meget mere lyst til at del-
tage i fællesarrangementer i 
gården, når vi engang kan 
det igen,” siger Maj. 

Den klassiske musik 
hjem i stuerne og ud i 
gårdene

JOHN CHRISTIAN 
SVANE, PROJEKT- OG 
PULJEMEDARBEJDER, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Foreningen ”Amager 
Klassisk” (i bydelen kendt 
for “Tirsdagsbarok” og 
“Morgenmadskoncerter” 
i Kvarterhuset) blev også 
tvunget til at gentænke, 
hvordan de skaber sam-
vær for amagerkanerne 
gennem den klassiske 
musik. Det har resulteret 
i, at foreningen har arran-
geret klassiske koncerter, 
som skal live-streames 
hjem til stuerne i bydelen. 
Søg på ”Amager Klassisk 
& Morgenmadskoncer-

ten” på Facebook og se, 
hvordan du også kan del-
tage. 

“Baggaardskunst” er en 
kunstnerduo bestående af 
Andrea Støier Andersen 
og Johanne Holten, som 
er opstået efter nedluk-
ningen af Danmark. Også 
her har der været et stort 
ønske om fortsat at få mu-
sikken og kulturen ud i by-
delen. Det er blevet til flere 
baggårdskoncerter, og se-
nest gav de Limgårdens 
beboere en musikalsk op-
levelse, som de færreste 
har haft adgang til i dette 
forår, da de spillede klas-
sisk musik fra gården. 

Begge koncerter har 
fået støtte gennem lokal-
udvalgets Kvikpulje. 

Også den klassiske musik har fundet en 
måde at bryde med sit vante format og 
nå sit publikum ad andre veje. ”Amager 
Klassisk” streamer sin musik hjem 
til stuerne, mens “Baggaardskunst” 
indtager gårdene og spiller til altanerne

Kender du 
lokaludvalgets 
Kvikpulje? 
JOHN CHRISTIAN 
SVANE, PROJEKT- OG 
PULJEMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Lokaludvalgets Kvikpulje 
er til de små ansøgninger 
med hurtig behandling. Du 
kan søge Kvikpuljen om op 
til 5.000 kr. med løbende 
behandling og svar inden 
for tre uger. På lokaludval-
gets hjemmeside kan du 
læse mere om kriterier for 
støtte og få inspiration til 
dit projekt ved at se, hvad 
lokaludvalget ellers har 

støttet af projekter i by-
delen. 

Har du brug for rådgiv-
ning til dit projekt?

Har du spørgsmål til lo-
kaludvalgets puljer eller 
brug for rådgivning til dit 
projekt, er du meget vel-
kommen til at kontakte 
lokaludvalgets sekretariat 
og få en snak med vores 
puljemedarbejder. Du 
kan altid skrive til aoelu@
kk.dk. Når landet er åbnet 
op igen, er du også vel-
kommen til at komme forbi 
sekretariatet i Kvarterhu-
set på Jemtelandsgade 3. 

Svære tider for kulturen under Corona

JOHN CHRISTIAN 
SVANE, PROJEKT- OG 
PULJEMEDARBEJDER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

I de sidste par måneder 
har vi ikke måttet samle os 
i større grupper, og det har 
gjort det vanskeligt at samle 
et publikum til de mange 
kulturtilbud, som har været 

planlagt i foråret. Af samme 
grund har vi desværre set 
mange aflysninger af fore-
stillinger, koncerter og op-
trædener, som er gået hårdt 
ud over kunstnere landet 
over såvel som på Amager.

Forbuddet mod forsam-
linger har tvunget kunst-
nerne til at tænke nye tanker 
om, hvordan underholdning 
og kultur kommer ud til pub-

likum. I det som desværre har 
vist sig at være en meget al-
vorlig krise, for blandt andet 
vores kulturliv og dets ildsjæ-
le, er der dog små inspire-
rende lyspunkter. Lyspunkter 
som har fundet vej til et pub-
likum - til trods for særdeles 
vanskelige kår. Lyspunkter, 
der lyser op, når vi ser tilbage 
på et forår, der har været et 
lavpunkt for kulturen. 

Amager Øst Lokaludvalg 
er i denne tid glade for at 
kunne give en håndsræk-
ning til kulturlivet gennem 
Kvikpuljen. I puljen kan der 
søges op til 5.000 kr. og 
behandlingstiden er maksi-
malt tre uger. Lokaludval-
get skriver her, om nogle af 
de små lyspunkter, som har 
vakt stor glæde gennem 
støtte fra Kvikpuljen. 

Kulturlivet er en af de brancher, som er blevet særligt hårdt ramt af Corona-krisen
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Ren kærlighed til 
Amagerbanen
Amagerbanen har på det seneste været en af øens mest omtalte lokaliteter. 
Årsagen er, at DSB ønsker at rydde området for at gøre plads til nybyggeri. I 
april måned lagde “Ren Kærlighed til Amager” vejen forbi for at samle skrald 
og rette fokus mod behovet for grønne oaser i byen

OLE PEDERSEN

Amagerbanen er et historisk 
sted. Kendt fra Olsen-banden 
og fra dengang, godstoge 
pløjede gennem København 
for at komme frem til industri-
områderne på Nordøstama-
ger. Men på grund af DSB’s 
byggeplaner for området, er 
resterne af Amagerbanens 
fremtid i fare. Flere lokale ini-
tiativer har sat sig for at stop-
pe rydningen af området og 
bevare den historiske bane, 
og man har allerede fået op-
bakning inde på Københavns 
Rådhus på tværs af partierne. 

REN KÆRLIGHED
Langs banen løber en grøn 
oase af græs, stier og bu-
skadser, som også er kom-
met i fokus, for ikke alene er 
togbanen i fare, det er den 
grønne korridor og koloni-
haveområdet langs banen 
også. Derfor lagde “Ren 
Kærlighed til Amager”, som 
er et lokalt drevet skralde-
initiativ, hvor frivillige samler 
skrald én gang om måneden, 
vejen forbi søndag 26. april.

”Vi var her også i efter-
året, og der var meget skrald 
at komme efter, så allerede 
dengang besluttede vi at 
komme igen,” fortæller Marc 
Grønlund, en af koordinato-

rerne bag “Ren Kærlighed til 
Amager”.

”Men lige pludselig blev 
det rigtig aktuelt at komme 
herhen og vise flaget, fordi 
området er i fare. Som lokalt 
initiativ med fokus på et re-
nere miljø, er det vigtigt for 
os, at de grønne områder på 
Amager bevares, og kan vi 
samtidig gøre dem lidt grøn-
nere, er det bare win-win. 
Der skal ikke så meget til.”

FREDNING PÅ SKINNER
Til indsamlingen af skrald var 
flere af kræfterne bag gruppen 
”Bevar Amagerbanen” også 
mødt op. Gruppen kæmper for 
at sikre en fredning af området, 
så både togbanen og det grøn-
ne område bevares.

”Vi er virkelig glade for at 
folk vil bruge deres søndag på 
et rydde området for alt det 
skrald, der flyver ind ude fra 
vejen. I mange år har det været 
op til frivillige kræfter som Ama-
gerbanens Venner at rydde op. 
DSB har ikke taget sig af det, de 
har fået det gratis. Men nu skal 
vi alle sammen på banen for 
Amagerbanen, så området kan 
tage sig pænt ud, og vi får en 
fredning på skinner,” siger Ras-
mus Steenberger, der er næst-
formand i Amager Øst Lokal-
udvalg og en af initiativtagerne 
bag “Bevar Amagerbanen”.

 ❚ Se mere om eventen her (billederne er til fri afbenyt-
telse): https://www.facebook.com/renkaerlighedtilamager/
posts/1753296674794576

 ❚ Følg ”Ren Kærlighed til Amager” og “Bevar Amagerbanen” 
på Facebook:

 ❚ https://www.facebook.com/renkaerlighedtilamager/ 
 ❚ https://www.facebook.com/Bevar-Amager-

banen-104897624536763/ 
 ❚ Link til underskriftsindsamling: http://skrivunder.bevara-

magerbanen.dk/

FAKTA

Hvad sker der med 
DSB-arealet ved 
Amagerbanens gamle 
terræn

NIELS WILKEN, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

OPSIGELSE MED 
FORLÆNGET VARSEL
Den 19. marts modtog le-
jerne af havelodderne en 
opsigelse fra DSB. Opsi-
gelsen fra DSB kom med 
et varsel på 12 måneder, 
selvom varslet kunne have 
været på ned til en måned. 
Det betyder, at lejerne skal 
aflevere arealet, ryddet og 
rømmet, til DSB den 30. 
april 2021. 

KØRER UDEN 
OPSIGELSESVARSEL
Amagerbanen har ingen 
lejekontrakt og har der-
med heller ikke modtaget 
en formel opsigelse. Dog 
har DSB givet lov til, at 
Amagerbanen kan holde 
åbent til og med 2021.

RAMMEN FOR DSB’S 
AREAL
Af den nyligt vedtagne 
Kommuneplan 2019 frem-
går det, at DSB-arealet 
er underlagt rammety-
pen ’O1’, der ”anvendes til 
sports- og fritidsanlæg, 

parker, herunder forlystel-
sesparker, legepladser, 
kirkegårde, naturområder, 
kolonihaver samt de til 
områderne hørende drifts- 
og servicefunktioner”. 
Matrikel 610, som DSB 
ejer, har dog den særlige 
bemærkning tilknyttet, at 
”der kan etableres boliger 
til særlige formål forbe-
holdt udsatte grupper”. 

FREMTIDEN FOR 
DSB-AREALET ENDNU 
UKLAR
Hvis DSB i fremtiden øn-
sker at etablere byggeri, 
der ikke falder under den-
ne ’O1’ ramme eller den 
særlige bemærkning, skal 
de søge en dispensation 
for kommuneplanen, der 
skal vedtages politisk. Men 
hvad der konkret skal ske 
med arealet, står endnu 
ikke klart. 

GOD KONTAKT
Sekretariatet og DSB har 
været i god dialog om sa-
gen. Det næste skridt er, 
at DSB skal mødes med 
de involverede parter og 
lokaludvalget, så snart det 
kan lade sig gøre at mødes 
fysisk.

DSB har opsagt lejerne af 
havelodderne ved Amagerbanens 
gamle terræn langs Uplandsgade. 
Opsigelsen har givet anledning til en 
række spørgsmål. Her er det vi ved

Fem røster fra haverne ved Uplandsgade
Her fortæller nogle af brugerne af 
haverne, hvor længe de har haft deres 
have, og hvad de får ud af adgangen 
til DSB’s havelodder

AF ANDERS KRAG

Anders:
Jeg overtog havelod 556 i 
2005 efter en gammel ven 
på Tårnby Teater, hvoref-
ter vi har været flere om at 
passe haven og den se-
nere tilkøbte røde skurvogn. 
Senere har vi holdt mange 
fødsels- og mærkedage 
- og til min datters fødsel 
plantede vi et blommetræ i 
haven, som siden har vokset 

sig stærkt og den dag i 
dag stadig hvert år bærer 
store victoriablommer.
Sidste år gav Anders sku-
rene og haven en ordentlig 
overhaling, og adskil-
lige plantekasser er i disse 
uger blevet tilsået. Haven 
bliver fra tidlig forår til slut 
oktober besøgt flere gange 
ugentlig, og vi håber meget, 
at haverne kan bestå.

100 år i min familie. Min far 
havde kolonihaven, og så ar-
vede jeg den. Jeg har leget 
her som barn, vi har holdt 
fødselsdage, og været her 
hvert år fra forår til efterår.
Så selvom det har været 
et vilkår at vi er lejere, så 
havde man jo en forestilling 
om, at det var for evigt. Det 
var svært at forestille sig, 
at vi kunne blive opsagt. 
Derfor blev jeg chokeret. 
Vi har et meget stærkt 
fællesskab her, hvor vi gril-
ler sammen og børnene 
leger sammen. Os der har 
kolonihaver her, vi er ikke 
de mest bemidlede men-
nesker. Vi har ikke meget 
at gøre godt med. Det er 
vores sommerferier, de 
tager fra os. Vi har ikke råd 
til at tage til Spanien, så det 
her er vores sted, vi tager 
hen. Det er vores frirum. 
Jeg håber, de giver os 
lov til at blive her. Jeg er 
lidt ked af, hvis det kun er 
banen, der er fokus på. 
Jeg håber, man vil tænke 
på os i haverne også. 

på at få os væk. Først var 
det Ritt Bjerregårds store 
ambitioner om at bygge 
”Den kinesiske mur” hele 
vejen rundt om Kløvermar-
ken. Så var det planerne om 
en supercykelsti igennem 
hele området.  Selv om der 
næsten ingen cyklister er i 
området. Og nu planerne 
om at opsige alle lejerne, 
for derefter at vente på et 
positivt flertal på rådhuset 
for mere boligbyggeri. 
Jeg kender stort set alle her-
ovre, og ved vi kommer fra 
lejelejligheder uden friværdi.
De haver vi har, er også 
lejet og uden værdi, el-
ler ret til genhusning.
Hvor går vi, og jeg som 
er på pension, hen og 
finder noget andet?

slag på opslagstavlen 
“Hus til salg ved Kløvermar-
ken”. Jeg ringede med det 
samme, og på den måde 
fik jeg have 558 og har haft 
den lige siden. Denne perle 
af en kolonihave har jeg i nu 
over 20 år haft så stor glæde 
af. Den har huset mange 
fødselsdage og skønne 
grillaftener i de fantastiske 
danske sommeraftener. 
Haven har altid stået til 
rådighed for familie og ven-
ner, som kunne bruge haven 
til afslapning i solen, og en 
grøn plet, hvor børnene kan 
løbe rundt i bare tæer. Flere 
venners børn er stort set 
vokset op med denne have. 
En plads for alle. Tanken 
om at dette fantastiske 
grønne område, med så rig 
flora og dyreliv, skal fjernes, 
gør ondt dybt i hjertet. 

Jutta: 
Peter har haft haven i fem år. 
Henrik og jeg har taget over 
for at passe og pleje hus og 
have. Det er en helt anderle-
des oplevelse og en lise for 
sjælen. Samtidig taler vi med 
utrolig mange dejlige og rare 
mennesker, når de kommer 
vejen forbi på skinnerne.

Per:
I 35 år har jeg haft en lille 
have, som jeg har været ovre 
i stort set hver dag. Når jeg 
kikker mig rundt omkring, 
ser jeg byggeri alle steder! 
Og de grønne områder 
er kolde arkitekttegnede 
nødvendigheder. Vi befinder 
os i et lille naturområde, og 
der har været en del forsøg 

Joey:
På en indkøbstur på 
Englandsvej i starten af 
år 2000 så jeg et op-

Susan: 
Jeg er ulykkelig. Jeg er kom-
met her i over 50 år. Vi har 
haft kolonihaven i næsten 
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Fredning af Amagerbanen 
samler mange underskrifter
Efter DSB har opsagt nyttehaverne ved Amagerbanen i Uplandsgade, er der 
kommet nyt fokus på Amagerbanens kvaliteter. I Borgerrepræsentationen har der 
dannet sig et muligt flertal bag en fredning af den sidste rest af den gamle bane. 
Butikkerne bakker op med salg af plakater - og over 2.500 har skrevet under

RASMUS STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Amagerbanen er værd at 
bevare. Det er en grøn kile, 
som forbinder andre grønne 
områder. En særlig oplevelse 
med skinnecykler og dræsi-

ner. Og den rummer natur, 
rekreative arealer, jernbane- 
og industrihistorie, “skæve 
boliger”, biodiversitet og 
traditionsrige nyttehaver. 
Mange af de kvaliteter er der 
blevet færre af i København 
de seneste år.

På kort tid har tusindvis 
meldt sig ind i Facebook-
gruppen “Bevar Amagerba-
nen” for at støtte. Her de-
ler de deres oplevelser fra 
banen, blandt andet barn-
domsminder og stemnings-
billeder - og deres drømme 
for fremtiden. Flere drøm-
mer om en permanent, jern-

banehistorisk attraktion, 
som kan holde åbent for 
skinnecykling hele året. I dag 
er der kun åbent hver anden 
weekend i sommerhalvåret 
med frivillige kræfter fra 
Amagerbanens Venner.

FREDNINGSFORSLAG 
BEHANDLES 
I BORGERRE-
PRÆSENTATIONEN
I april var Danmarks Natur-
fredningsforening på besøg 
på området og fik i den an-
ledning en snak med bruger-
ne om, hvordan man bedst 
kan redde området. Beske-
den var, at en fredning er 
den mest effektive måde at 
forhindre en gradvis udhu-
ling af området. Det skyldes, 
at en fredning standser mu-
ligheden for at rydde haver, 
skinner og natur fra det øje-
blik, den er rejst. 

Spørgsmålet om fredning 
er nu fremsat som medlems-
forslag i Borgerrepræsenta-
tionen, hvor foreløbig seks 
partier har tilsluttet sig ud-
kastet. Det tegner således 
til et flertal. Sagen forventes 
behandlet 4. juni, hvorefter 

kommunen formelt kan rejse 
en fredning for Frednings-
nævnet.

En fredning er en rumme-
lig størrelse, som giver en 
ramme for udviklingen. For 
eksempel er Amager Strand-
park fredet, med mulighed 
for at bygge nye kiosker, 
toiletter, foreningshuse med 
mere. Det samme kan lade 
sig gøre for Amagerbanen, 
så der bliver plads til ople-
velser for flere københav-
nere uden at kompromittere 
naturen, haverne og jernba-
nehistorien. 

Fredninger er typisk mo-
tiveret af natur-hensyn, men 
kan også ske af kulturhistori-
ske årsager. De sidste 1,2 ki-
lometer af Amagerbanen lig-
ger langs Uplandsgade, hvor 
den i sin tid servicerede fa-
brikkerne og håndværksvirk-
somhederne på den anden 
side af vejen med godtrans-
port. Andre steder i Køben-
havn er der også eksempler 
på fredninger, som rummer 
nyttehaver. Den endelige 
udformning af en fredning 
defineres gennem dialog og 
forhandlinger i frednings-

processen, som varetages af 
Fredningsnævnet.

DE LOKALE BUTIKKER 
BAKKER OP
I forbindelse med den store 
medieopmærksomhed om-
kring Amagerbanen, har 
kunstneren HuskMitNavn 
doneret en tegning til støtte 
for sagen. Det har ført til, at 
mange lokale butikker nu 
sælger plakater og postkort 
med motivet ”Bevar Ama-
gerbanen”. Foreløbig kan 
man købe dem hos Wacher 
Vintage, Roger K, Roxy Re-
tro, Stella Alice, Wefood, 
Bob & Lutetia, Leben CPH 
og Det var Zittans. Derud-
over har Kjerulff Rammer i 
Oliebladsgade købt et stør-
re parti plakater, som gives 
væk til de kunder, der hand-
ler i butikken. 

Overskuddet går til at 
bevare og udvikle naturen, 
skinnerne og haverne langs 
den sidste rest af Amager-
banen i Uplandsgade.

Den store lokale opbak-
ning har foreløbig medført 
over 2.500 underskifter for 
en fredning af området. 

 ❚ Man kan skrive under på 
http://skrivunder.bevara-
magerbanen.dk

 ❚ Forslaget om fredning 
forventes behandlet på 
Københavns Rådhus 4. 
juni.

 ❚ DSB er hovedejer og har 
lejet området ud til blandt 
anden nyttehaver, “skæve 
boliger” og en auto-
udlejning.

 ❚ Foreningen Amagerban-
ens Venner har en brug-
saftale med DSB, mod at 
de plejer vegetationen og 
samler affald.

 ❚ I kommuneplan 2019 blev 
området fastholdt som 
rekreativ zone. 

 ❚ Kunstneren HuskMitNavn 
har doneret et værk til 
støtte-plakater og post-
kort, som sælges i mange 
butikker på Amager.

 ❚ Amager Øst Lokaludvalg 
har lavet en information-
svideo om hele området 
langs Uplandsgade. Den 
findes på lokaludvalgets 
Facebookside.

FAKTA

Derfor skal Amagerbanen fredes  
- Borgerrepræsentationen behandler sagen 4. juni
KLAUS MYGIND, GRUP-
PEFORMAND FOR SF I 
KØBENHAVNS BORGER-
REPRÆSENTATION

Siden DSB i marts opsagde 
nyttehaverne langs den 
gamle “Amagerbanen”, har 
der været stor opmærk-
somhed om de særlige 
kvaliteter, som København 
er ved at miste. Nogle be-
der DSB stikke piben ind, 
andre taler om historiens 
vingesus, rekreative area-
ler, ”skæve boliger” og 

biodiversitet. Alle bakker 
op om det særlige miljø, 
der har udviklet sig langs 
Uplandsgade på Amager. 
Nu er det tid til at få områ-
det fredet.  

For hvordan redder vi 
egentlig Amagerbanen? 
Lige nu er DSB i deres gode 
ret til at rydde arealet, selv-
om de ikke får lov at bygge. 
Løsningen er en akut fred-
ning. Københavns Kom-
mune kan igangsætte en 
fredningssag nu. Det med-
fører, at DSB ikke må rydde 

arealet, mens sagen bliver 
behandlet.

VI SKAL VÆRNE OM DE 
GRØNNE ÅNDEHULLER
En fredning kan sikre ad-
gang for alle - og grøn sam-
menhæng i byen. Amager-
banens gamle linje er den 
grønne korridor, der binder 
byens natur sammen og gi-
ver en særlig naturoplevelse 
fra den tætte by og ud til 
kysten. Der kommer mange 
nye beboere i København i 
disse år. Derfor skal vi vær-

ne om de grønne åndehul-
ler, der er tilbage. 

En fredning kan bevare 
skinner og jernbanehistori-
ske elementer - og udvikle 
området, så flere kan opleve 
jernbane- og industrihisto-
rien, spise en madpakke 
og blive klogere på forti-
den. Hele området omkring 
Uplandsgade rummer den 
sidste levende rest af Ama-
gers industrihistorie.

En fredning kan bevare 
nyttehaverne langs skin-
nerne og sikre naturen og 

biodiversiteten, herunder 
blandingen af buske, krat og 
åbne arealer. De gamle ba-
nestrækninger i Danmark er 
kendetegnet ved en særligt 
høj af biodiversitet. 

Og så kan en fredning 
også give plads til at indret-
tes sociale eller “skæve boli-
ger” i fremtiden. 

Der er mange kvalite-
ter. Derfor er det vigtigt, at 
kommunen kommer hur-
tigt ud af starthullerne og 
får fredet den sidste rest af 
Amagerbanen - før kvalite-

terne bliver ryddet. 
Derfor stiller SF sam-

men med de fleste partier 
i Borgerrepræsentationen 
forslag om, at der igang-
sættes fredningssag, og 
forhåbentlig godkendes det 
på Borgerrepræsentatio-
nens møde den 4. juni.

Visioner for 
Nordøstamager

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND 
I AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

I 2019 udkom lokaludval-
gets visioner for udviklin-
gen af områderne omkring 
Uplandsgade, Strandlods-
vej, Amager Strandvej, 
Kløvermarksvej og Raffi-
naderivej. Da “Visioner for 
Nordøstamager” blev ned-
fældet, blev der ikke skre-
vet et specifikt afsnit om 
Amagerbanen, men flere 
af de generelle principper 
sætter en mulig retning for 
Amagerbanens område:

 ❚ Balance mellem tradi-
tion og modernitet.

 ❚ En grøn og blå bydel 
med kultur-, idræt- og 
fritidsliv.

 ❚ Nyt og gammelt i for-
ening.

 ❚ Flere smutveje og 
grønne stier.

 ❚ Mere idræt og kultur 
til et stigende antal 
borgere.

 ❚ Rum til naboskab og 
det aktive liv.

 ❚ Faciliteter, der styrker 
fællesskabet.

 ❚ Områdets kulturhisto-
riske spor skal bevares, 
og der skal skabes 
et oplevelsesrigt og 
mangfoldigt bymiljø.

 ❚ Gennemgående stifor-
bindelser, der skaber 
bedre adgang mellem 
Prags Boulevard og                
Kløvermarken.

Lokaludvalgets arbejds-
gruppe, Plan, Erhverv 
og Trafik, planlægger et 
åbent arrangement om 
fremtiden for Amagerba-
nen, så snart der bliver åb-
net for almindelige kom-
munale aktiviteter igen.
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”Corona diaries - how 
often does one ever get to 
wave to neighbors?”
It happened on a great Saturday night in late April – a celebration across 
balconies in Bremergården. In an illuminated courtyard and equipped with 
wireless headphones, happy neighbors sang together, danced in sync and 
waved to each other at a party that lasted for more than two hours

ORIGINAL ARTICLE 
BY JOHN CHRISTIAN 
SVANE, LOCAL 
COMMITTEE AMAGER ØST. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT.

Two DJs stood on the roof 
of the property’s garage 
and sent dance music to the 
Bremergården residents’ 
wireless (and disinfected) 
headphones that were pro-
vided for the occasion. As 
darkness fell, the colored 
light bulbs in the courtyard 
illuminated a scene that 
hardly anyone would ever 
have imagined could hap-
pen – a party across the 
property’s balconies. The 
only hearable sounds were 
greetings and voices from 
residents who could not 
resist singing along to the 
big hits. For more than two 
hours, people sang together 
to Queen’s ‘Bohemian Rhap-
sody’, danced in sync to the 
famous hit YMCA by Village 
People, and gave numerous 
‘air fives’. The courtyard was 
buzzing with joy and com-
panionship.

SINGING TOGETHER 
SEVERAL NIGHTS 
Michael and Cecilie from 
fourth floor had decorated 
their balcony with balloons 
for the occasion: “It is won-
derful to party like this; to cel-
ebrate and add joy and colors 

into life in these times." The 
residents had been ‘meet-
ing’ for several nights to sing 
together, but even more par-
ticipated in this ‘Quarantine 
Party’. Michael and Cecilie 
had not lived in the prop-
erty for long, but tell that 
the Quarantine Party was a 
good way to connect with 
their neighbors, who they 
otherwise did not have much 
contact to. "How often do 
you basically wave to your 
neighbors?", Michael asks 
with a smile.

Friends Lind, Kasper, May 

and Benedicte joined the 
party on their terrace on the 
ground floor. As the party 
was at its climax, they were 
lucky that a bottle, which 
fell from a floor higher up 
in the building, crushed on 
the empty terrace next door. 
"It's great to party with our 
neighbors this way!" a good-
humored Lind says and con-
tinues: “People usually are 
keeping for themselves in 
the yard, so it's nice to see 
that the residents now want 
to be together in this. I saw 
my neighbor smile for the 

first time in four years as we 
sang Beatles songs in the 
yard the other day. ”

The ‘Quarantine Party’ 
succeeded in bringing the 
residents closer together. 
People sent greetings across 
the balconies, toasted to 
each other and shared dance 
moves. “Singing together 
and this event got us defi-
nitely closer together! I want 
to participate much more in 
common arrangements and 
festivities in the yard when 
we can finally meet in person 
again”, tells Maj.

Get the kids’ bike fit for the summer season 
Children and their parents are welcome to join for a fun afternoon at the 
Bicycle Playground at Formosavej 4 on Thursday, June 11 from 3 pm – 5:30 pm

ORIGINAL ARTICLE BY 
LISE ARRE, MILJØPUNKT 
AMAGER. TRANSLATED 
AND EDITED BY NICOLE 
SCHMITT. 

During this session you 
can, with help from the as-
sociation ‘Friends of the 
Bicycle Playground’ (Cykel-
legepladsens Venner) and 
Miljøpunkt Amager, repair 
and prepare your bike to get 
ready for many great sum-
mer bike rides. The bicycle 
association "Bicycle Innova-
tion Lab" joins with a bicy-
cle expert who gives tips on 
how to best clean the bike, 
how much air pressure is 
just right, how to tighten the 
chain correctly and how to 
adjust the saddle and adjust 
brakes. 

If your own bike does not 
require much attention, you 
are more than welcome to 

lend a hand to get the bi-
cycle library's (cykelbibli-
oteket) bikes and scooters fit 
for the season. The bicycle 
library is run by the associa-
tion ‘Friends of the Bicycle 
Playground’. As a member 
you can use the self-service 
bicycle library, located in 
a container on the bicy-
cle playground. Here, you 
can borrow different kinds 
of children's bikes, scoot-
ers and helmets, and use air 
pumps and bicycle repair 
tools. The annual member-
ship fee is DKK 50, and you 
can register online at www.
cykellegepladsen.dk.

 The organizers follow the 
guidelines for gatherings 
under COVID-19 and will 
comply with the respective 
guidelines valid on June 11. 

The event is supported by 
the Local Committee Amag-
er East.

Safe ways to school 
coming up at 
Gerbrandskolen and 
Sundbyøster Skole

ORIGINAL ARTICLE BY 
NIELS WILKEN, LOCAL 
COMMITTEE AMAGER 
ØST LOKALUDVALG. 
TRANSLATED AND EDIT-
ED BY NICOLE SCHMITT.

SPEED LIMITS  
FOR CARS
At Sundbyøster School, 
the speed at the intersec-
tion Grækenlandsvej/El-
bagade will be reduced by 
re-establishing bumps and 
raising the surface. In ad-
dition, 30 km/h signs will 
be set up and the limited 
speed zone will be clearly 
marked. At the intersection 
Grækenlandsvej/Kretavej, 
schoolchildren crossing 
Grækenlandsvej from Kre-
tavej have poor oversight 
due to parked cars in the 
side lanes. In order to 
mitigate this problem, the 
pavement will be extended 
to ensure better safety for 
the children when crossing 
Grækenlandsvej.

WAITING AREA 
TO PROTECT 
SCHOOLCHILDREN  
ON BIKES
At Gerbrand School, a wait-
ing area will be established 
for cyclists heading south 
along Amagerbrogade and 
turning left onto Gerbrands-
vej. At the junction Sund-
byvester Plads/Amager-
brogade/Gerbrandsvej , 
schoolchildren on bikes are 
particularly at risk due to 
the many buses heading to-
wards Sundbyvester Plads. 
The waiting area will be 
clearly marked with stripes.

CONSTRUCTION 
WORK TO BE 
COMPLETED IN 2020
The projects to contrib-
ute to safe ways to school 
roads had previously been 
put on hold, but have now 
been revived and will be 
completed in 2020.

The Municipality of Copenhagen has 
allocated funds for the establishment of 
safe ways to school at several Copenhagen 
schools. Specifically, the focus is on creating 
safer conditions at intersections where 
children cross roads and on bike paths

Pro bono legal service 
during Corona/
Covid19 period

ORIGINAL ARTICLE BY 
OLE PEDERSEN. TRANS-
LATED AND EDITED BY 
NICOLE SCHMITT.

WHAT CAN YOU 
EXPECT?
Everyone is welcome to 
get advice on all sorts of 
legal problems. The lawyer 
can assist you to evaluate 
how to proceed with your 
specific legal problem. 
As time slots are set to a 
quarter of an hour, you will 
receive legal ‘first aid’, but 
not in depth case process-
ing.

HVEM ER 
ADVOKATEN?
Philip Palmer Jørgensen 
deals with civil and com-
mercial legal matters and 
has more than 30 years 
of experience, including 
extensive experience in 
public administration.

Examples of questions 
or problems for which 
you can get legal advice
 ❚ You are about to write 

a will – does it express 
what you wanted? Do 
you know who inherits 
when you are married, 

living together or when 
you are divorced?

 ❚ How much cash can 
you give as a gift wit-
hout having to pay tax? 
Can you give to both 
children and grand-
children?

 ❚ What happens to the 
children if you divorce 
or break up?

 ❚ You have not seen your 
children since you bro-
ke up with your spouse 
or partner - what do 
you do?

 ❚ What do you do if the 
municipality has recei-
ved a notification re-
garding your children?

 ❚ You have been accused 
for with violence, drunk 
driving or alike - what 
do you do? 

 ❚ You have been exposed 
to abuse or violence – 
can you claim compen-
sation?

To get in touch with the 
lawyer, you can either 
leave a message (phone 
4028 0789) or send an 
email to info@palmerlaw.
dk stating your telephone 
number. Philip Palmer will 
call you back.

As an extraordinary service, Philip Palmer offers 
15 minutes slots of pro bono legal advice, while 
Kvarterhus is closed due to Corona/Covid19
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Besøg villaveje  
med regnbede
Tag med på en guidet tur på to private fællesveje, der 
har anlagt regnbede på vejen. Få inspiration til selv at 
gå i gang med at lave regnbede i haven eller på fælles 
områder. Turen holdes tirsdag 16. juni kl. 16.30-17.30, og 
det er gratis at deltage, men det kræver en tilmelding til 
lise@miljopunkt-amager.dk

LISE ARRE, MILJØPUNKT 
AMAGER

Amager Øst er en grøn by-
del. Smukke haver blomstrer 
på parceller, i haveforenin-
ger og i baggårde. Men hvad 
med vores veje? De kan også 
blive grønnere. På villave-
jene Øresunds Allé og Kon-
gedybs Allé har grundejer-
foreningen været pionerer i 
forhold til at bruge vejene til 
at skabe grønne mødesteder 
og klimatilpasning. Blom-
strende vejbede sørger for 
at reducere trafikhastighe-
den og skaber et sted, hvor 
regnvandet kan løbe hen, 
når det øser ned. 

BLIV KLOGERE PÅ 
REGNBEDE OG 
KLIMATILPASNING 
I Københavns Kommune er 
man i gang med et omfat-

tende og langvarigt arbejde 
med at klimasikre byen. De 
prognoser, Københavns 
Kommune baserer deres 
skybrudsplan på, peger på, 
at vi fremover vil opleve 
mere ekstreme regnskyl om 
sommeren, som dem vi op-
levede i august 2010 og i juli 
og august 2011, og at der 
vil komme mere nedbør om 
vinteren, flere storme og sti-
gende vandstand i havene. 
En oplægsholder fra Køben-
havns Kommune vil fortælle 
om, hvordan vi som by for-
bereder os på fremtidens 
vejr, men også, hvad vi hver 
især og sammen kan sætte i 
værk for at bruge hverdags-
regnen, gøre byen grønnere 
og imødegå opvarmning af 
byen, så vi får et mere stabilt 
klima lokalt. Få inspiration 
til, hvordan man bygger et 
regnbed og hvilke planter, 

der trives i det. Og hør for-
tællingen fra en lokal beboer 
om, hvordan grundejerfor-
eningen sammen skabte 
grønne ændringer på vejen. 

VEJLEDNING OM 
PRIVATE FÆLLESVEJE
Den guidede tur er inspire-
ret af den praktiske hånd-
bog ‘Vejledning om private 
fællesveje’, som Amager 
Øst Lokaludvalg i samar-
bejde med seks andre lokal-
udvalg og Miljøpunkt Ama-
ger har opdateret i 2019. I 
håndbogen kan du finde in-
formation om formalia ved 
at have en privat fællesvej, 
og hvordan man laver æn-
dringer på vejen i forhold 
til trafik, begrønning, klima-
tilpasning og meget mere. 
Hent vejledningen hos dit 
lokaludvalg eller på miljop-
unkt-amager.dk.

      Besøg regnbedene på Prøvestens Allé

Få børnecyklen i 
sommerform 
Børn og deres voksne er velkomne til en sjov 
eftermiddag på Cykellegepladsen ved Formosavej 4, 
torsdag 11. juni kl. 15-17.30

LISE ARRE, MILJØPUNKT 
AMAGER 

Her kan man, sammen med 
Cykellegepladsens Ven-
ner og Miljøpunkt Amager 
klargøre sin cykel til mange 
gode sommer-cykelture. 
Cykelforeningen “Bicycle 
Innovation Lab” kommer 
med en cykelkyndig, som 
giver tips til, hvordan man 
bedst rengør sin cykel, hvor 
meget cyklen skal pumpes, 
om kæden er stram nok, og 
hvordan man indstiller sadel 

og justerer bremser. Og der-
udover hjælpes man ad, så 
godt man nu kan. 

Trænger cyklen ikke til det 
store, så er man meget vel-
kommen til at give en hånd 
med til at gøre cykelbibliote-
kets cykler og løbehjul klar til 
masser af sjove dage på le-
gepladsen. Cykelbiblioteket 
drives af foreningen Cykel-
legepladsens Venner. Som 
medlem kan man bruge det 
selvbetjente cykelbibliotek, 
som er i en container på cy-
kellegepladsen. Her kan man 

låne forskellige slags børne-
cykler, løbehjul og hjelme, 
pumpe luft i cyklerne eller 
bruge værktøjet. Det koster 
for øjeblikket 50 kr. for et år, 
og man kan tilmelde sig på 
cykellegepladsen.dk 

Arrangørerne følger med 
i retningslinjerne for at for-
samles under COVID-19 og 
sørger for at tilrettelægge 
arrangementet efter de ret-
ningslinjer, der er gældende 
den 11. juni.  

Arrangementet er støttet 
af Amager Øst Lokaludvalg. 

      Gør cyklen klar til sommersjov på Cykellegepladsen 

Plastikpose-frit Amager 
på hjemmearbejde

Mange af de fantastiske 
frivillige, der normalt mødes 
på Amagers biblioteker og 
syr stofnet, arbejder ihærdigt 
videre hjemmefra

OLE PEDERSEN

Således er der i nedluknings-
perioden allerede blevet pro-
duceret mere end 100 stof-
poser, og arbejdet fortsætter. 
Man har lånt nogle af projek-
tets symaskiner ud og forsy-
ner løbende syerskerne med 
genbrugs-stof. Hvis du også 
vil låne en symaskine eller 
mangler stof, nåle og tråd, så 
er du meget velkommen til at 

sende en besked til: https://
www.facebook.com/plastik-
posefritamager/ eller på mail 
til: rosa.sofie.hall@kk.dk

Det er også muligt at hen-
te stof i butikken Ø-helse, 
Amagerbrogade 173.

SY MED DINE BØRN 
Flere af dem, der har lånt 
symaskiner, bruger noget af 
hjemmetiden sammen med 
deres børn på at lære dem at 

sy stofnet. Det skaber både 
en god aktivitet for famili-
erne og gavner miljøet, så vi 
kan spare på plastikposerne. 

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

Følg med på Facebook: 
https://www.facebook.com/
plastikposefritamager/
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FABRIKKEN puster nyt liv 
i “Alt_Cph 20” og “Open 
Studios” til ef-teråret 
Forårets udbrud af COVID-19 og den efterfølgende nedlukning af store dele 
af samfundet betød, at FABRIK-KEN for Kunst og Design måtte aflyse alle 
forårets planlagte arrangementer, ligesom mange andre kulturaktører landet 
over. Kunstoplevelserne vender dog stærkt tilbage til det gamle vaskeri i 
Sundholmskvarteret i efteråret

AF SIDSEL SØGAARD 
SPAS, KOMMUNIKATIONS-
MEDARBEJDER

ALT_CPH 20 BLIVER 
DIGITAL
15.-23. maj skulle Amager 
have været omdannet til et 
kulturelt epicenter under af-
holdelsen af kunstbiennalen 
Alt_Cph 20, der kurateres af 
Laboratoriet for Æstetik og 
Økologi. Under titlen ’Møn-

stre i Modstand’ skulle pub-
likum have oplevet kunst-
nere fra ind- og udland vise 
forskellige perspektiver på 
håndarbejde og teknologi. 
Lokale borgere skulle også 
opleve deres egen lokalhi-
storie i et nyt lys, da flere 
af biennalens oprindelige 
kunstværker, talks og work-
shops ville tage udgangs-
punkt i det nære liv i lokal-
området og dets historie. 

Mens de fysiske arrange-
menter i maj måtte aflyses, 
afholdes ’Mønstre i Mod-
stand’ i stedet som et mindre 
digitalt program til septem-
ber. Det digitale Alt_Cph 20 
vil præsentere digitale vær-
ker, der i forvejen var kom-
missioneret til biennalen. De 
berører aktuelle temaer som 
omsorg og solidaritet samt 
et endnu ufuldstændigt pro-
gram af talks og andre ini-
tiativer, der skal sørge for, at 
publikum alligevel kan del-
tage aktivt i biennalen.

OPEN STUDIOS VENDER 
TILBAGE TIL EFTERÅRET
Tre aftener med atelier-
besøg og kunstnermøder i 
arrangementsserien Open 
Studios måtte også aflyses 
som følge af forsamlingsfor-
buddet. Arrangementerne 
vender dog stærkt tilbage 
på FABRIKKEN i løbet af ef-
teråret, når myndighederne 
igen åbner for, at flere end 10 
mennesker kan samles. 

Open Studios afholdes 
den sidste onsdag i måne-
den, hvor tre kunstnere eller 
designere inviterer kunstin-
teresserede, nysgerrige og 
naboer indenfor i deres ate-
lier. Aftnen byder på oplæg 
om kunstnernes praksis, og 
hvad der optager dem, med 
mulighed for at blive klogere 
på arbejdet som kunstner.

FØLG MED I ARRANGE-
MENTSPROGRAMMET 
ONLINE
Både programmet til det 
digitale Alt_Cph 20 og de 
udsatte Open Studio-arran-
gementer, offentliggøres 
løbende på FABRIKKEN for 
Kunst og Designs Facebook-
side samt online på husets 
hjemmeside: 
www.ffkd.dk.

FABRIKKEN for Kunst og 
Design er et kunstproduk-
tions- og videnscenter i 
København, beliggende 
i Sund-holmkvarteret på 
Amager. Huset rummer 
49 atelierer, hvor over 60 
professionelle kunstnere og 
designere dagligt udfolder 
deres kunstneriske virke, 
samt en stor produktionshal 
og lokaler, som lejes ud til 
produktion, workshops, 
udstillinger og events. FAB-
RIKKEN er desuden vært 
for den alternative kunstbi-
ennale Alt_Cph og invit-
erer hvert år en håndfuld 
internationale kunstnere til 
København via tre resi-
dency-programmer.  Følg 
med i FABRIKKENs arbejde 
og hold dig opdateret om, 
hvornår der afholdes ar-
rangementer, på ffkd.dk og 
via Facebook, eller kontakt 
FABRIKKEN på info@ffkd.
dk for at arrangere en privat 
omvisning i huset. 

FAKTA

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

Kulturhavn Festival vender tilbage til Slusen 
Kulturhavn Festival afvikles i 
weekenden 11.-13. september med 
et mindre og skarpere format. Som 
noget nyt vil der i år være fokus på 
mad og vild bynatur ved Slusen, 
der vender tilbage som et cen-tralt 
festivalområde

LUNA BANG SØRENSEN, 
KOMMUNIKATIONSMED-
ARBEJDER, KULTURHAVN 
FESTIVAL

Som en festival med fokus 
på inddragende fællesaktivi-
teter har Kulturhavn Festival 
den seneste tid måttet ven-
de vaner på hovedet og tæn-
ke ud af boksen. Det handler 
om at være kreativ i en krise-
tid og samtidig udvise fleksi-
bilitet gennem de forskellige 
faser, der uden tvivl vil skabe 
ændringer hen over somme-
ren. Festivalleder Antoine 
Améaume uddyber: “Ét af 
de punkter, festivalen kigger 

nærmere på, er de velkendte 
festivalområder. Vi vil gerne 
sprede vores publikum ud i 
hele havne-området, så det 
føles trygt og rart for vores 
gæster at være på festiva-
len. Netop derfor lægger vi i 
år særligt vægt på det store 
potentiale, der findes i den 
sydlige del af havnen, og la-
ver derfor igen flere aktivite-
ter ved Slusen”.  

DEN HELT SÆRLIGE 
SLUSE 
Tæt ved den trafikerede 
Sjællandsbroen finder man 
Slusen, midt mellem to kon-
trastfyldte landska-ber: 

Sluseholmens moderne og 
nybyggede havneby på den 
ene side og Amager Fælleds 
gamle fi-skersamfund og vil-
de natur på den anden.  

Selve Slusen blev etableret 
helt tilbage i 1903 og skulle 
oprindelig hjælpe til at ind-
dæmme de stærke strømme 
i havneområdet, som var 
kommet til efter omfattende 

bebyggelse i Københavns 
Havn. I dag betjenes Slusen 
til daglig af frivillige sluse-
vagter, der hjælper de sej-
lende med at komme ind og 
ud af havnen uden at skulle 
sejle hele vejen rundt om 
Amager først.   

For Sekretariatet for Kul-
turhavn Festival er Slusen 
også et helt særligt område. 

Her holder kontoret til, og 
festivalen planlægges med 
udsigt til det rå, maritime 
havneområde.  

EN BID AF DEN VILDE 
NATUR 
I år er Slusen altså tilbage 
som et festivalområde langs 
havnen. Som et led i at sætte 
spot på de ukendte kroge af 

havnen, vil der under Kultur-
havn i år være fokus på natur 
og madkultur i Slusen.  

Den spiselige bynatur dan-
ner rammen om en række 
aktiviteter, der vil hjælpe de 
nysgerrige køben-havnere 
til at finde både bær, plan-
ter og tang fra lokalområ-
det. Med stande, workshops 
og fælles-middag er der rig 
mulighed for at dykke ned i 
naturens ‘grønne guld’ - og 
med særdeles gode mu-
ligheder for fiskeri, kan der 
måske også komme fisk på 
tallerkenen.  

Alt dette stables på be-
nene sammen med en hånd-
fuld foreninger og aktører, 
der alle har et særligt fo-
kus på den vilde madkultur. 
Den lokale Café Slusen slår 
dørene op, mens blandt an-
det IDA-projekterne “Tag 
Tomat” og “Wholi” sætter 
fokus på bæredygtige fø-
devarer, og projektfælles-
skabet “GRO SELV” giver 
inspiration til vilde drinks og 
sanketure. 

      Slusen under Kulturhavn Festival i 2015 Foto: Ulrich Jakobsson

Familieteater, festivaler 
og børnelatter i hjertet 
af Amager

MARIA AHRENSBERG

Uanset alder, så kan tea-
tret noget helt særligt. 
For hvad er bedre end et 
klem fra sidemanden, når 
oplevelsen rammer? I tea-
termørket kan du lade dig 
begejstre, fordybe og ska-
be fælles minder med dine 
børn og børnebørn.

En ny teatersæson kal-
der – om end i en mærkelig 
tid – men med en fast tro 
på, at vi alle kan se frem til 
samvær og fælles oplevel-
ser på tryggeste vis. ZeBU, 
Amagers eget børne- og 
ungdomsteater, åbner dø-
rene efter sommeren med 
nye børneforestillinger og 
hyggelige festivaler – og 
byens familier kan trygt 
købe billetter til årets pro-
gram, da teatret tager alle 
forholdsregler, spritter af 
og sætter skuespillerne 
ind i en god hoste-etikette. 

ÅRETS SPRUDLENDE 
FESTIVALER VENDER 
TILBAGE
Amagers kulturinstitutio-
ner slår sig endnu engang 
sammen og fylder børne-
nes ferier med magiske 
festivaler. Først i efterårs-
ferien, hvor Amager Bør-
neteaterfestival byder på 
tankevækkende teater for 
børn i alle aldre – og sene-
re i vinterferien, når Ama-
ger Børnemusikfestival 
spreder glæde med musik 
for store og små. 

Indimellem vender årets 
sanselige og kreative jule-
kalender 24 hemmelighe-

der stærkt tilbage. Det er 
en absolut familiefavorit, 
der sætter tiden i stå og 
giver børn og forældre et 
pusterum i en til tider travl 
måned. I den kreative ju-
levandring er der plads 
til at fordybe sig, lade sig 
overraske og komme i ju-
lestemning.

I maj 2021 vender den in-
ternationale teaterfestival 
Springfestival tilbage og 
sætter Amager Bio, BETA, 
Børnekulturhus Ama’r og 
ZeBU på den anden ende 
med musik, teater og dans 
fra alle ver-dens hjørner. 
Det bliver et festfyrværke-
ri af kulturoplevelser, når 
ZeBU samler gadeteater, 
interna-tionale gæstespil, 
workshops og parader til 
en stor fejring af den far-
verige scenekunst, der gi-
ver børn og forældre en 
kulturoplevelse af de sær-
lige.

De store oplevelser ven-
ter forude.

ZeBU åbner dørene til et brag af 
en teatersæson efter sommerferien 
– med håndsprit, albuerum og 
oplevelser for alle aldre!

Gode stunder for hele familien 
(Springfestival 2019)  
 Foto: Maria Ahrensberg
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KATRINE WALLEVIK, 
BØRNEKULTURHUS AMÁ R

Vi har både haft travlt og 
ikke-travlt. Vi er jo de fødte 
jubeloptimister, så vi har hele 
tiden håbet på, at der kom 
en åbning lige om hjørnet. 
Derfor har vi fastholdt vores 
allerede planlagte program 
så længe det var muligt, for 
så at måtte lægge det ned 
i sidste øjeblik. Vi har des-
værre måttet aflyse vores 
forskellige forårshold, vores 
drop-in lørdage og vores al-
lerede planlagte koncerter 
og teaterforestillinger. Vores 
håb om at kunne gennemfø-
re indtil sidste øjeblik - må vi 
nok indrømme - har skabt lidt 
op- og nedture, men vi væl-
ger at bevare optimismen. 

På vippen står lige nu en 
“Puppet Junior teaterfesti-
val" på Musiktorvet i midten 
af juni, en komponist-camp 
for unge i uge 27 og et “som-
mer på stranden    projekt” 

hvor kulturhuset som vanligt 
rykker ned på stranden i en 
container og laver alt muligt 
fedt for og med børn. 

Vi savner vores brugere, 
Amagers unge borgere (og 
deres voksne), og vi håber 
virkelig på, at vi snart får lov 
til at fortsætte vores vigtige 
arbejde. 

MEN HVAD HAR VI SÅ 
LAVET?
Mange af vores dygtige 
kunstnere og undervisere 
har været flittige i denne tid 
til at producere en masse di-
gital undervisning og krea-
tivt indhold til byens børn og 
unge. Der har for eksempel 
været online breakdanceun-
dervisning, og der har været 
masser af krea-underhold-
ning lagt ud på vores Face-
bookside.

Og ikke mindst så har vi 
udnyttet denne mærkelige 
tid til at få ordnet nogle 
nødvendige vedligeholdel-

sesting i huset. For eksem-
pel er hele kulturhuset lige 
nu fyldt med stilladser. Alle 
tagvinduerne skal have et 
eftersyn, fordi det regner 
ind. Det får vi nu udbedret, 
og det må siges at være et 
stort arbejde, som under alle 
omstændigheder ville have 
lukket huset i en periode. 

Kan man sige at Corona-
tiden har været kærkommen 
på den måde?

Nej! På ingen måde. Vi 
ville langt hellere have løst 
de problemer under normal 
drift. Men når det nu skal 
være, er det fint at få det løst 
nu, så brugerne kan vende til-
bage til et fint og dejligt hus. 
Lukningen har desuden også 

gjort, at vi har haft rigtig god 
tid til at tænke over somme-
rens og efterårets program, 
så det bliver rigtig godt.  

HVAD HAR CORONA-
TIDEN FÅET OS OG JER 
TIL AT TÆNKE PÅ?
Vi er et kulturhus, som lig-
ger under kultur- og fritids-
forvaltningen. Denne tid har 
fået os til at tænke meget 
over, hvad kulturen egentlig 
kan. Kultur er jo samlende. 
Kultur giver håb. Kultur gi-
ver en følelse af fællesskab. 
Det ser vi på alle de forskel-
lige initiativer med fælles-
sang, gård-arrangementer, 
online-teaterforestillinger 
og så videre. Som vi ser det, 

har kulturen været et eks-
tremt vigtigt element, der 
har været med til at bære os 
igennem som nation i denne 
krise. Kultur har været til ste-
de i forskellige udformninger 
overalt. ”Sammen, men hver 
for sig,” er det blevet sagt. 
Men hvordan giver den sæt-
ning mening, hvis vi ikke har 
kulturens fælles reference-
rammer? Kulturen har bidra-
get til at skabe et fælles rum, 
der har fordret refleksion, 
fællesskab og fælles nyttige 
løsninger. Når kulturen er 
det sidste, der bliver åbnet 
for i denne omgang, håber vi 
ikke, det er et udtryk for en 
afspejling af en værdimæs-
sig prioritering fra statens 

side. Kulturen har vist sig 
ekstremt vigtig som over-
bygning på et omstillingspa-
rat, innovativt og fleksibelt 
samfund. Kultur skal ligesom 
alt andet plejes og priorite-
res – det er en investering, 
som vi ikke har råd til at for-
sømme.

HVAD SÅ NU? 
Vi afventer og arbejder 
fra dag til dag. Hvis man 
vil holdes informeret, kan 
man melde sig til vores ny-
hedsbrev eller følge vores 
facebookside. https://www.
facebook.com/bornekultur-
husamar 

Vi glæder os til at se jer 
alle igen!

KULTUR

At være 
Kulturhus i en 

Corona-tid
Børnekulturhus Ama ŕ plejer på 
denne tid at være fyldt med en 

summen af børn og deres voksne 
med aktiviteter faciliteret af kunstnere, 

med fællesspisninger og med kunst- 
og kulturarrangementer rettet mod 
børn. Børnene på Amager plejer at 

kunne se frem til en sommer med 
Børnekulturhuset på stranden og med 

en masse udendørs aktiviteter. Siden 
12. marts har der været helt stille 

på matriklen Øresundsvej 8 - og så 
alligevel ikke

Amager SK håndbold stormer frem
På bare et enkelt år har Amager SK fået 225 nye medlemmer. Det svarer til en medlemsfremgang på mere end 65%, 
og særligt børn og kvinder finder vej til det stærke fællesskab på Sundbyøster Plads

MORTEN LINDKJÆR

I midten af april offentlig-
gjorde DGI og Danmarks 
Idrætsforbund de officielle 
medlemstal for de danske 
idrætsforeninger i 2019. 
Medlemstallene viser en 
markant fremgang hos Ama-
ger SK, der siden 1991 har 
tilbudt håndboldtræning for 
lokale børn, unge og voksne 
omkring Sundbyøster Plads. 
En stor del af medlemsfrem-
gangen skyldes, at flere børn 
fra lokalområdet har meldt 
sig ind i klubben.

”I Amager SK har vi altid sat 
en ære i at være et lokalt sam-
lingspunkt og en klub, hvor 
der er plads til alle. De seneste 
par år har vi sat ekstra meget 
fokus på fællesskabet og på 
at invitere flere børn og unge 
med i vores fantastiske klub, 
og det er selvfølgelig skønt 
at se, at vores indsats bærer 

frugt,” siger Louise Haucke 
Bøgeskov Nielsen, der er for-
mand i klubben.

LOKALT 
SKOLESAMARBEJDE
En af de ting, som klubben 
har igangsat i det seneste år, 
er et tæt samarbejde med de 
lokale skoler på Amager, hvor 
Dyvekeskolen, Amager Fæl-
led Skole, Gerbrandskolen 
og Skolen på Islands Brygge 
har haft besøg af Amager SK. 
”Rigtig mange børn på Ama-
ger har fået en god håndbold-
oplevelse gennem skoleforlø-
bene, og vi kan jo se, at mange 
af børnene efterfølgende er 
blevet en del af klubben, fordi 
de har lyst til at lære mere og 
til at være en del af vores fæl-
lesskab. I dag er vores største 
årgang U11-pigerne med mere 
end 60 spillere, og det skyl-
des ikke mindst vores samar-
bejde med de lokale skoler,” 

siger Louise Haucke Bøge-
skov Nielsen.

FLERE KVINDER I 
KLUBBEN
Også på seniorsiden har 
Amager SK haft stor frem-
gang, anført af dame-senior-
holdet, som i år kom rigtig 
langt i pokalturneringen og 
sluttede sæsonen med en 
oprykning til 2. division. ”Vi 
er lykkedes med rigtig man-
ge ting i det forgangne år, og 
det er dejligt at se, at vi i dag 
har fået så mange kvinde-
medlemmer, at vi kan stille 
med 4-5 hold med plads til 
både ambitiøse boldspillere 
og motionister til håndbold-
fitness,” siger Louise Haucke 
Bøgeskov Nielsen.

På grund af Corona-krisen 
er det endnu uvist, hvornår 
Amager SK kan genoptage 
sine håndboldaktiviteter i 
Sundbyøsterhallen, men alle-

rede fra 1. maj begynder den 
nye sæson med online-aktivi-
teter for flere af klubbens hold.
For yderligere informa-
tioner kan formand Louise 

Haucke Bøgeskov Niel-
sen kontaktes på tlf. 2184 
7754 og mail: formand@
amager-sk.dk eller Poul-
Jesper Hansen, bestyrel-

sesmedlem og ansvarlig 
for skolesamarbejdet samt 
U11-pigerne, på tlf. 2856 
5312 og mail: pouljesper-
hansen@gmail.com.

      Håndboldskole 2019 i Amager SK
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Stemmer 
fra 

Amager 

OLE PEDERSEN

Podcastserien “Stemmer fra 
Amager” ser nærmere på 
Amager som ø og som histo-
risk område. Serien er lavet 
af historiker, journalist og 
lokalbeboer Majken Astrup. 
Fotos er taget af Rikke Col-
burn. Serien er støttet af 
Amager Øst og Amager Vest 
Lokaludvalg, Tårnby og Dra-
gør Kommune samt Museum 
Amager.

Der sker så meget på 
Amager. Det gjorde der 

også før i tiden. I dag er det 
nybyggerier, tilflyttere med 
ressourcer og en langsom 
indtagelse af øens gamle 
industriområder til boliger 
og kultur. Lufthavnen har 
vokseværk, og Dragør ind-
tages af velhavende liebha-
vere. Før i tiden var det jag-
ten på rensdyr, dyrkningen 
af den frugtbare muldjord 
eller kampen om at være 
kongens amagere. Histori-
erne er mange på den tæt-
test beboede ø i Danmark, 
Amager. 

      Amagerbanen sidste vinter, før træerne blev fjernet på den ene side. Foto: Rikke Colburn

      Hund i bil i det italienske kvarter. Foto: Rikke Colburn      Fastelavnsryttere til den årlige fastelavnsridning i 2019 i Store Magleby. Foto: Rikke Colburn
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      Grete Krag Jacobsen og Joachim Knop på deres altan i Bjerget. Foto: Rikke Colburn

      Havnen, Kastrup Broforening, med nybyggeri bagved. Foto: Rikke Colburn
     Karin Norgreen Larsen foran sit kolonihavehus i haveforeningen, Vennelyst. Huset har været i hendes 
families eje i 112 år. Foto: Rikke Colburn

     Den sidste rest af et skur, der blev brugt til 30 henrettelser af landsforrædere efter 2. Verdenskrig, hvor 
dødsstraffen kortvarigt blev genindført. Foto: Rikke Colburn       Lynetten, Danmarks største rensningsanlæg for spildevand. Foto: Rikke Colburn

      Kalvebod Fælled med lejligheder i baggrunden. Foto: Rikke Colburn     Dagens fangst på Leif Tolstrups båd, en af de sidste aktive fiskere i Dragør Havn. Foto: Rikke Colburn

En personlig fortælling
Majken Astrup anede intet om 
Amager da hun flyttede hertil 
i  2013. Men hun blev hurtigt 
optaget af øens historie. Især 
fordi hun oplevede en meget 
håndgribelig modstand mod 
øen. ”Da jeg flyttede herud 
oplevede jeg at folk ikke vid-
ste om de skulle lykønske mig 
med mit nye hjem, for Amager 
mente de,  var jo nærmest lidt 

grim og kedelig. Provinsiel. 
Det pirrede min nysgerrighed 
og jeg begyndte at læse op på 
øens historie. Ikke mindst hele 
fortællingen om lorteøen,” 
forklarer Majken Astrup.  Hun 
indså at Amager var meget 
mere end sit omdømme og 
besluttede sig for at fortælle 
øens historie på sin egen 
måde:

Også projektets fotograf, 
Rikke Colburn er bidt af øen. 
Hun har boet på Amager 
med sin kone og søn siden 
2006, ”Jeg flyttede hertil 
uden at kende Amager. Det 
var lejligheden jeg forelskede 
mig i, men der gik ikke længe, 
før jeg faldt pladask for den 
særlige stemning, der er på 
Amager."
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Aktiviteter i Filips Kirke 
i sommeren 2020

JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

I første omgang har vi fokus 
på at genstarte gudstje-
nesterne på en sundheds-
mæssig forsvarlig måde.  
Deltagerantallet ved guds-
tjenester er begrænset til 
56 eksklusive præster og 
betjening. Derfor har vi 
indtil videre ikke barnedåb 
i søndagsgudstjenesten, 
men ved selvstændige 
dåbsgudstjenester. Da Fol-
kekirkens aktiviteter inden 
døre er fritaget for for-
samlingsforbuddet, må der 
også være op til 56 delta-
gere ved dåb og vielser.

Da alt skal gøres grun-
digt rent imellem gudstje-
nester og handlinger, har 
vi endnu ikke overblik over, 
hvor meget andet vi har 
mulighed for at gå i gang 
med. Koncerter, foredrag, 
aftenhøjskole med videre 
er foreløbig sat på stand-
by. Vi håber at kunne til-
byde morgensang engang 
i juni og måske også nå et 

møde i vores ældrecafé in-
den sommerferien.   

Hvis forsamlingsantallet 
i august hæves til 500, hå-
ber jeg også, at vi kan gen-
nemføre vores fødselsdags-
arrangement lørdag 29. 
august, hvor vi fejrer kirkens 
96 år fødselsdag. Du kan 
holde dig løbende opdate-
ret på kirkens hjemmeside 
og vores Facebook-side.

Det foreløbige program 
for fødselsdagen er:

29/8 kl. 13.00 – Filips Kir-
kes 96 års fødselsdag. Vi 
indleder med familieguds-
tjeneste, og bagefter er 
der fest i haven og på kir-
kepladsen med musikalsk 
optræden, kagebord, bal-
lonkunstner, fiskedam, bål, 
rundvisning i tårn, banko 
og meget mere. Gratis ad-
gang og tilmelding er ikke 
nødvendig. 

Kig ind på vores hjem-
meside www.filipskirke.
dk  eller vores Facebook-
side, hvor du kan finde 
seneste nyt, video-præ-
dikener og meget andet. 

Filips kirke er i øjeblikket i gang med en 
langsom genåbning af kirken og dens 
mange aktiviteter efter nedlukningen 
på grund af Corona

Vel mødt i Allehelgens- 
og Sundkirken
SUZETTE EJDRUP, 
SOGNEPRÆST I 
ALLEHELGENS- OG 
SUNDKIRKEN

Nu er sommeren netop 
begyndt og efter flere 
uger, hvor vi ikke har måt-
tet fejre gudstjeneste på 
grund af frygt for smitte af 
Corona-virus, er kirkedø-
rene igen åbnet for guds-
tjenester. I skrivende stund 
ved vi ikke, under hvilke 
forhold og med hvilke re-
striktioner, det må foregå. 
Men gudstjeneste bliver 
der - og det under trygge 
og forsvarlige forhold for 
alle. Og vi glæder os. De 
seneste uger har kirkerne 
været lukket for almindeli-
ge gudstjenester, men kir-
ken har ikke ligget i dvale 
og været uvirksom. Vi har 
måttet vie brudepar, døbe 
børn og bisætte/begrave 
de døde med en fåtal af 
deltagere.  

IKKE KUN AF 
MURSTEN
Og så har kirkelivet blom-
stret på vore kirkers Face-

book-side og hjemme-
side www.metrokirkerne.
dk.  Hver dag har vi lagt 
ord, billeder, video, sang 
eller musik op til opmun-
tring og inspiration, og i 
et eller andet omfang vil 
vi fortsætte med det også 
i den nye hverdag, vi nu 
er i gang med at finde. Så 
kig gerne med dér også.
Vi har virkelig erfaret, at 
kirken ikke kun består af 
mursten: kirken er ikke de 
fysiske bygninger, kirken 
er et fællesskab af levende 
mennesker. 

Og alle I levende men-
nesker ser vi sådan frem 
til også at møde ansigt til 
ansigt i Allehelgens- og 
Sundkirken. Vi håber, at vi 
traditionen tro kan holde 
jazz-gudstjeneste en hver-
dagsaften sidst i juni og 
sommerdagsgudstjeneste 
en søndag sidst i juni. Men 
hold jer orienteret på vo-
res hjemmeside og Face-
book. Dér kan I se, hvor og 
hvornår der er gudstjene-
ste, og i hvilken kirke.

På gensyn!

Ultrafine partikler fra Københavns Lufthavn er 
skadelige – hvornår gør myndighederne noget?
HELENE BACH, ”CPH 
UDEN UDVIDELSE”, 
BORGERGRUPPEN 
MOD UDVIDELSE AF 
LUFTHAVNEN

For tiden er luften på Ama-
ger og mange andre steder 
i landet renere end den ple-
jer at være, da vi jo ikke kø-
rer og flyver så meget, som 
inden Corona-krisen. Men 
behovet for at få mere vi-
den og fakta om omfanget 
og de sundhedsskadelige 
konsekvenser af luftfor-
ureningen på Amager er 
stadig aktuel. Det mener 
både Tårnby kommunalbe-
styrelse, som har vedtaget 
– i første omgang – at lave 
en kortlægning af støj- og 
partikelforureningen; og 
Tårnbys borgmester Allan 
S. Andersen (S), som i fe-
bruar skrev til miljøminister 

Lea Wermelin om behovet 
for at få målt støj- og luft-
forureningen i områderne 
omkring lufthavnen, og at 
dette burde være en natio-
nal opgave. Svaret fra Lea 
Wermelin er ikke ligefrem 
opløftende for os borgere 
på Amager. 

Ministeren skriver blandt 
andet, at lufthavnen fore-
tager egne målinger. Vi 
mener, at der er et stort 
behov for uvildige målinger 
og målinger i boligområ-
derne uden for lufthavnens 
område. Lea Wermelin om-
taler også i sit svar studiet 
fra det Nationale Center for 
Arbejdsmiljø fra 2011, der 
viste, at ultrafine partikler 
fra fly-diesel er kræftfrem-
kaldende, men da der ikke 
er nogen grænseværdier 
for ultrafine partikler, me-
ner ministeren ikke, at der 

kan gøres noget for at be-
grænse partikel-forurenin-
gen fra lufthavnen. Heller 
ikke i forhold til støj er der 
meget hjælp at hente. Såle-
des et ret nedslående svar 
fra ministeren. 

Samtidig med at Lea 
Wermelin afviser mulig-
heden for at gøre noget 
ved forureningen med ul-
trafine partikler, så har be-
skæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard bedt Det 
Nationale Forskningscen-
ter for Arbejdsmiljø om en 
oversigt over al forskning i 
partikler fra fly-diesel. Og 
konklusionen på tværs af 
studierne er, at ultrafine 
partikler er skadelige – ikke 
bare for medarbejderne i 
lufthavnen, men også for 
naboerne! Partiklerne kan 
forårsage DNA-skader og 
kan også forøge risikoen for 

luftvejssygdomme, kræft 
og hjertekarsygdomme. Vi 
mener, at myndighederne 
må handle på dette og som 
et første skridt få målt ni-
veauet af luftforurening på 
Amager, og dernæst under-
søgt hvilke sundhedsmæs-
sige konsekvenser partikel-
forureningen har for os, 
som bor i nærheden af luft-
havnen. Ikke at gøre noget, 
fordi der ikke – endnu – fin-
des grænseværdier, kan vi, 
som bor her, ikke bruge til 
meget.    

Beachvolley på 
stranden - for alle
Et sted med socialt og aktivt fælleskab om sommeren. Et sted med plads til 
både de bedste, der inspirerer, og nybegynderne, der bare lige fik lyst. Et sted 
med beachvolley for alle i sandet ved havet. Det er hvad Amager Volleyball 
Klub drømmer om at skabe på det eksisterende sandsports-område hvor 
Amager Strandpark møder Italiensvej

PAU LARSEN, FORMAND, 
AMAGER VOLLEYBALL 
KLUB

Og i maj tager vi de første 
skridt og supplerer de to 
gamle nedslidte baner med 
to moderne baner, som er en 
gave fra Amager Volleyball 
Klub til alle københavnere.

Men fire baner dækker 
slet ikke behovet på Amager 
Strand. Temperaturen skal 
ikke meget over 10 grader, 
førend der i dag er kø ved 
banerne fra middag til sol-
nedgang. Og mange holder 
sig væk, fordi de ved, at man 
sandsynligvis går forgæves 
eller skal vente i timevis for 
at komme til. Nogen tager 
egen bane med, men burde 
det virkelig være nødven-
digt? Der er ingen mulighed 
for fast træning eller under-
visning på stranden, for uden 
bookningsmulighed kan der 
ikke planlægges.

EN AKTIV PARK FOR 
ALLE
Beachvolley er for alle, og 
det er populært, tilgænge-
ligt og billigt at facilitere. 
En solid bane koster cirka 
15.000 kr. og fylder 16x8m, 
hvilket er en billig og ef-
fektiv arealudnyttelse sam-
menlignet med anlæggelse 
af fodbold-, tennis- og ba-
sketfaciliteter. Specielt fordi 
sandsportsområdet allerede 
er etableret. Det står blot 
tomt og ubrugt, da der ikke 
er faciliteter.

Amager Volleyball Klub er 
klar til at tage ansvar for drif-
ten af en beachvolley-park 

på sandsports-området; og 
ansvaret for at skabe liv og 
udvikling igennem trænin-
ger og stævner. Det vil blive 
en aktiv park for alle ved ha-
vet, hvor der både er plads 
til dem, der bare kommer 
forbi, og dem, som vil plan-
lægge træning og stævner. 
En beachvolley-park, som 
København kan være stolt 
af, og som giver Amager 
Strandpark endnu en dimen-
sion for både de aktive og de 
forbipasserende.

SANDET LIGGER OG 
VENTER
Få steder i København kan 
kommunen skabe og drifte 
et idrætsanlæg så billigt og 
nemt som en beachvolley-
park på sandsports-området 
på Amager Strand. Og få 
steder i København ligger 
et sådant anlæg, så synligt, 
tilgængeligt og motiverende 
for aktivitet. Sandet ligger 
og venter. Og Amager Vol-
leyball Klub er klar til at be-
stille, opsætte og drifte om-

rådet fra maj til september 
til glæde for byens mange 
nuværende og kommende 
beachvolleyball-spillere. Fra 
bevilling til opsætning går 
kun 2 uger, hvis viljen er der.

Klubben er gået forrest 
med to baner som en gave til 
København for at vise poten-
tialet. Vi håber, at kommu-
nen bliver inspireret og gri-
ber muligheden for billigt og 
nemt at kunne få en levende 
Amager Beachvolley Park at 
være stolt af.
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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:

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

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

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

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

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

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

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu
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Forårets aktiviteter  
og sporarbejde under 
Corona-tiden
Desværre har Amagerbanen ikke kunnet starte driften normalt fra april 
måned, men i stedet har vi brugt tiden flittigt med et større sporarbejde

HENRIK KRISTOFFERSEN 
OG PETER KRISTENSEN

Sporvidden har været ujævn 
på en bid af strækningen, og 
det krævede mange timers 
sved og frivilligt arbejde fra 
foreningen for at udføre op-
gaven. Samtidig var der en-
kelte borgere, som mod fri-
villige bidrag til foreningen 
lånte skinnecykler og kørte 
på banen. På trods af, at vi 
ikke har kunnet åbne normalt, 
har vi haft spontane gæster 
samt private bookinger med 
grupper på op til ni personer.

Den lange og hede debat 
om DSBs planer om at fjerne 
havelodderne har givet vores 
forening en masse opmærk-
somhed. Særligt efter, at vi 
optrådte i Politiken, BT og 
TV2 Lorry. Også en 80 årig 
medborger fra Amager, John 
havde hørt om os i pres-

sen. John donerede en stor 
bunke gamle og velholdte 
DSB-skilte samt jernbane-
skilte. Han havde i 90erne 
selv pillet nogle af jernbane-
skiltene ned ved Amagerba-
nens daværende overkørsel 

ved Italiensvej da banen blev 
nedlagt. I de sidste 25 år har 
skiltene ikke tjent noget spe-
cielt formål, så da han læste 
om os i Amagerbladet kørte 
han ud til os. Han sagde, at 
med hans alder måtte han 

nok erkende, at han aldrig 
får dem brugt, og nu vil han 
glæde sig over, at de går til 
et godt formål. Skiltene vil på 
sigt blive sat op langs Ama-
gerbanen, så banen visualise-
res endnu mere.

 ❚ Den sidste strækning af 
skinnerne mod Raffinade-
rivej er genetableret af de 
frivillige fra  foreningen.

 ❚ Den ikoniske krydsning 
med cykelstien ved Lap-
landsgade/Kløvermarken 
er skabt i et samarbejde 
Amagerbanens Venner og 
Københavns Kommune, 
med støtte fra Amager 
Øst Lokaludvalg.

 ❚ Amagerbanens Venner 
har tidligere fået Frivil-
ligprisen af Amager Øst 
Lokaludvalg.

FAKTA

Luftmåler til 
cykellegepladsen - måske!
Som led i et større initiativ til at måle luftforurening i København planlægger 
Københavns Kommune at opstille en målestation til luftforurening i den 
sydlige del af kommunen. Indtil videre arbejder man med cykellegepladsen på 
Formosavej som placering

RASMUS STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Gennem flere år har der væ-
ret fokus på de mange årlige 
dødsfald, der skyldes luftfor-
ureningen i København. I for-
bindelse med C40-topmø-
det i København i efteråret 
2019 blev der offentliggjort 
målinger fra Google, som vi-
ser kraftig partikelforurening 
i blandt andet villaområder-
ne i kommunens sydlige del. 
Hidtil har fokus været på de 
store indfaldsveje, så de nye 
målingerne har vist et behov 
for mere detaljeret viden og 
kontinuerlig måling af luft-
kvaliteten i hele byen. Derfor 
blev der allerede sidste år 
fundet penge til flere målin-
ger rundt om i byen.

HVOR KOMMER 
PARTIKLERNE FRA?
Den nye måler vil kunne 
måle partikelstørrelse, og 
derved afgøre, hvilke kilder 
der bidrager med mest luft-
forurening. Indtil videre har 
mistanken samlet sig om 
brændeovne, store vejma-
skiner og fly. Derfor er den 
mulige placering på cykelle-
gepladsen noget nær ideel, 
eftersom legepladsen ligger 
tæt på et villakvarter, hvor 

man formoder, at der er en 
del brændeovne, lige ved en 
stor gennemfartsvej (Back-
ersvej) med mange tunge 

køretøjer, og relativt tæt på 
lufthavnen.

Målestationen opstilles af 
virksomheden FORCE Tech-

nology efter opdrag fra Kø-
benhavns Kommune. Måle-
ren forventes opstillet i løbet 
af 2020.

Nye toiletter til 
Amager Strand
JENS WILLIAM GRAV, 
MEDLEM AF AMAGER 
ØST LOKALUDVALG 

Lokaludvalget har i flere år 
ønsket en forbedring af to-
iletsituationen på Amager 
Strand. Der er kommet fle-
re besøgende over årerne, 
men toiletsituationen er 
gået i den omvendte ret-
ning. Midlertidige toiletter 
er fjernet, fx ved strand-
station 4, og toiletbygnin-
gen ved den gamle strand 
er lukket og nedreven. 

Sidste år havde vi held 
med, i forbindelse med 
budgetforhandlingerne, 
at få et nyt permanent 
toilet placeret på Amager 
Strand. Placeringen er i 
øjeblikket i høring. Forvalt-
ningen har foreslået, at det 

placeres mellem Amager 
Strandvej, kilometerbroen 
og Naturlegepladsen på 
samme plads, hvor den 
tidligere toiletbygning var 
placeres. Lokaludvalget 
støtter denne placering.

I den såkaldte overfør-
selssag, hvor de politiske 
partier fordeler de ikke 
forbrugte budgetmidler, er 
der nu indgået aftale om 
placering af et yderligere 
toilet på Amager Stand.

Jeg håber det denne 
gang er muligt at placere 
toilettet ved den ikke byg-
gede strandstation 4 på 
Strandøen.

Derudover finder lokal-
udvalget fortsat, at der 
er behov for yderligere 
1-2 toiletter på Amager 
Strand. 

Telefonisk 
advokathjælp i 
Corona-perioden

OLE PEDERSEN

HVAD KAN DU 
FORVENTE?
Alle er velkomne i Advo-
kathjælpen. Ingen proble-
mer er for små og ingen 
for store. Advokaten kan 
hjælpe dig med at vur-
dere, hvordan du kommer 
videre. Der er ikke tale om 
egentlig sagsbehandling, 
men snarere om en slags 
juridisk førstehjælp af et 
kvarters varighed.

HVEM ER 
ADVOKATEN?
Philip Palmer Jørgensen 
beskæftiger sig med pri-
vatret- og erhvervsretlige 
sager og har mere end 
30 års erfaring, herunder 
også stor erfaring inden 
for offentlig forvaltning.

EKSEMPLER PÅ 
ADVOKATHJÆLP

 ❚ Er testamentet i orden? 
Ved du hvem der ar-
ver? - Når I er gift? Når 
I er samlevende? Når I 
er skilt?

 ❚ Hvor stort et kontant-
beløb kan du give i 
gave uden at skulle 
betale afgift ? Kan du 
give både til børn og 
børnebørn?

 ❚ Hvad sker der med bør-
nene, hvis I bliver skilt 
eller går fra hinanden?

 ❚ Du har ikke set dine 
børn siden I gik fra hin-
anden, hvad gør du?

 ❚ Hvad gør du, hvis kom-
munen har modtaget 
en underretning vedrø-
rende dine børn?

 ❚ Du er blevet sigtet for 
vold. spirituskørsel eller 
noget andet; hvad gør 
du? Eller du har måske 
selv været udsat for 
vold? Kan du så kræve 
erstatning?

For at komme i kontakt 
med advokaten, kan man 
enten lægge en telefonbe-
sked på 

40 28 07 89 eller sende 
en mail på info@palmer-
law.dk med angivelse af 
telefonnummer. 

Så vil advokaten ringe 
tilbage.

Helt ekstraordinært tilbyder Philip 
Palmer telefonisk retshjælp af et 
kvarters varighed, mens Kvarterhuset 
Amagerbro er lukket på grund af 
Corona


