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Stor frustration over 
lufthavnsparkering og ønske 
om tidsbegrænset parkering 
Borgerne melder om lufthavnsparkering og 
pendlerparkering på de små villaveje ved 
metrostationerne

AF: MARIANNE MOEGREEN, 
RASMUS STEENBERGER 
OG SUSANNE MØLLER

Lokaludvalget har gennem 
det sidste år fået indtil flere 
henvendelser fra borgere og 
foreninger, der klager over 
uvedkommende parkering, 
såkaldt lufthavnsparkering, 
på deres små villaveje. Det 
drejer sig om områderne 
omkring Øresund Metro-
station, Amager Strand 
Metrostation og Femøren 
Metrostation. Ved Amager 
Strand Metrostation havde 
grundejerne samlet tilken-
degivelser fra ni grundejer-
foreninger.

Vi ønskede i lokaludval-
get at holde et borgermøde, 
men grundet Coronasitua-
tionen valgte vi i stedet 3 
gademøder, hvor vi bød på 
kaffe fra en kaffevogn. Det 
tredje kaffemøde ved Fem-
øren måtte vi aflyse, da der 
kom skærpede restriktio-
ner om forsamling. Og efter 
overvældende tilslutning 
ved Amager Strand Metro 
anså vi det ikke for nødven-
digt at gennemføre mødet i 
ny form.

ØNSKE OM 
TIDBEGRÆNSET ZONE
Meldingerne fra borgerne 
er klar: Man har et stort øn-
ske om tidsbegrænset par-
kering, hvor beboerne kan 
få beboerlicens. Det klare 
mål er at slippe af med luft-
havnsparkeringen. Man 
frygter at problemet igen 

bliver voldsomt, når lufttra-
fikken bliver normaliseret. 
Der meldes derudover en 
del pendlerparkering. Må-
ske ikke så overraskende, 
da der jo ikke er etableret 
park and ride anlæg ved de 
ydre stationer i København. 
Det viser sig, at hvis man 
googler ”gratis parkering 
lufthavnen” kommer Fem-
øren Metrostation frem og 
med oplysning om, at der 
kun er 2 stationer til luft-
havnen.

Mange af vejene i kvarte-
rerne er private fællesveje, 
som grundejerne selv skal 
vedligeholde. Dertil klages 
over dårlige oversigtsfor-
hold. Det er farligere for børn 
at færdes med de mange 
biler på de små veje. En del 
beboere havde også proble-
mer med selv at finde parke-
ring. Især på villavejene ved 
Amager Strand Metrostation 
blev der klaget over parke-
rede autocampere, nogle 
overnatter sågar i vognene. 
Problemet er størst i ferierne 
og i perioder er det svært 
at komme frem på de små 
veje. Der frygtes for, at red-
ningsfartøjer ikke vil kunne 
komme frem og der kan 
også være problemer med 
renovation.

Et af lokaludvalgets for-
nemste opgaver er at være 
bindeled mellem borgerne 
i bydelen og politikerne på 
Rådhuset. Vi agter nu at gå 
videre med problematikken 
med henblik på en politisk 
behandling af sagen.      Stor tilslutning til møderne om parkering ved metrostationerne Foto: Rasmus Steenberger
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AF: RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Man hører ofte, at socialt 
udsatte personer ikke er 
velkomne. Men Amager Øst 
Lokaludvalg har siden 2018 
ønsket flere skæve boliger. 
Desværre har vi oplevet en 
midlertidig tilbagegang, ef-
ter at de midlertidige skæve 
boliger kaldet ”På Sporet” 
blev fjernet fra Amager-
banens område ved Verm-
landsgade. I øjeblikket er 
der derfor ingen skæve bo-
liger i bydelen. Beboerne er 
genhuset på blandt andet 
Oliefabriksvej i Amager Vest 
bydel.

Baggrunden for rydnin-

gen af de skæve boliger på 
Amagerbanen var desværre, 
at lejekontrakten med DSB, 
som ejer arealet, løb ud. DSB 
har ikke være villig til at for-
længe aftalen for mere end 
5 år ad gangen, og eftersom 
de hidtidige boliger var op-
ført på en midlertidig byg-
getilladelse, som ikke kunne 
forlænges, skulle der i givet 
fald bygges helt nye boliger. 
Det ville ikke være økono-
misk rentabelt at genopføre 
nye boliger for en periode på 
kun 5 år, og kommunen har 
derfor set sig om efter andre 
placeringer. 

KOFOEDS SKOLE 
TRÆDER TIL
Derfor er det glædeligt, at 
det nu viser sig, at Kofoeds 

Skole gennem et års tid har 
arbejdet med at modne et 
projekt for skæve boliger på 
deres område ved Jenaga-
de, mellem Holmbladsgade 

og Strandlodsvej. 
Kofoeds Skole mangler 

egentlig kun en finansie-
ringsaftale med Københavns 
Kommune, som kan falde på 

plads i forbindelse med for 
eksempel en budgetaftale. 
Den løsning vil give god fag-
lig sammenhæng med Kofo-
eds Skoles øvrige arbejde, 
eftersom der allerede var en 
del kontakt med beboerne i 
de skæve boliger langs Ama-
gerbanen. Det er en gruppe 
af borgere, de kender ret 
godt.

GODE GRUNDE TIL 
EN PLACERING PÅ 
ØSTAMAGER
Fordelen ved at placere 
skæve boliger på Østama-

ger er, at bydelen har den 
rette "infrastruktur" til at 
tage imod udsatte borgere. I 
modsætning til for eksempel 
andre planlagte skæve boli-
ger i Emdrup, har Østama-
ger både et lægehus tæt 
ved samt Kofoeds Skole og 
Kirkens Korshær til at sørge 
for mad, tøj og andre for-
nødenheder.  Det er en god 
vision, at alle dele af Køben-
havns Kommune skal bære 
byrden med skæve boliger. 
Derfor skal der selvfølgelig 
også være skæve boliger i 
Amager Øst bydel.
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Lokaludvalget giver kritisk høringssvar 
til Amagerbanen Nord-lokalplan
På baggrund af et velbesøgt borgermøde har lokaludvalget givet en konstruktiv kritik af den ny lokalplan

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

I oktober holdt lokaludvalget 
endnu et godt borgermøde i 
samarbejde med Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Denne 
gang om det ny byudvik-
lingsområde ”Amagerbanen 
Nord”, som ligger i hjørnet 
mellem Amager Strandvej 
og Prags Boulevard – lige op 
til Prøvestenen.

I høringsvaret noterer vi 
os, at det er godt med mulig-
hed for byggeri med træma-
terialer, godt med blandede 
boliger og erhverv, og dejligt 
med bofællesskaber.

INDUSTRIENS 
SPOR OG BEDRE 
PASSAGEMULIGHEDER
Der var tilfredshed med at 
lokalplanen søger at bevare 
nogle af de industrihistori-

ske spor, men lokaludvalget 
havde gerne set endnu flere 
bygninger bevaret, for at 
give plads til håndværk og 
småindustri – og dermed en 
mere blandet by.

En anden dimension som 
blev positivt bemærket, er 
de planlagte grønne stifor-
bindelser, og mange træer. 
Der bør dog planlægges 
med bedre passage over den 
stærkt befærdede Amager 
Strandvej, for at sikre en god 
adgang til kysten og Amager 
Strandpark.

VARIEREDE FACADER, 
SKRÅ TAGE OG ÅBEN 
PLADS
Der var også ros til den plan-
lagte daginstitution. Det er 
ikke en naturlov at det bliver 
taget med ind fra start. Vi 
finder det dog uheldigt, at 
det centrale torv delvist ind-
drages til legeplads for dag-
institutionen.

Et andet kritikpunkt går 
på udformningen af de hø-
jeste huse i bebyggelsen. 
Lokaludvalget mener ikke, 
at 6-7 etager med flade tage 

er befordrende for at skabe 
en by, der byder velkommen 
ved at have et varieret faca-
deudtryk. Der kunne stilles 
krav om, at alle huse ud til 

Prags Boulevard og Ama-
ger Strandvej har skrå tage, 
ligesom de øvrige huse i lo-
kalplanen. Der bør derudover 
stilles krav om at alle stue-

etager markeres – lige nu er 
der kun lagt op til det nogle 
steder i området.

På en så central og attrak-
tiv placering i København er 
det vigtigt at sikre de helt 
rigtige krav til bygningernes 
udformning.

DELEBILER, STØJ OG 
BIODIVERSITET
Lokaludvalget ønsker derud-
over krav om pladser til de-
lebiler og elbiler. Og vi synes 
det er vigtigt, at støjforhol-
dene fra de store veje med 
tung trafik i området under-
søges grundigt.

Lokaludvalget har desuden 
været i dialog med nytteha-
veforeningen på den anden 
side af strandvejen, og støt-
ter op om deres forslag om 
at man tager mere hensyn til 
biodiversitet i området - bl.a. 
i forbindelse med udskiftning 
af jord til forskellige jordty-
per og plantetyper.

      Illustration af den centrale plads i området  Foto: Holscher Nordberg Arkitekter

Behov for “skæve boliger” på Østamager
Efter, at de skæve boliger til socialt 
udsatte langs Amagerbanen er 
fjernet, står Amager Øst uden disse 
boliger, selvom behovet er der. 
Lokaludvalget har tidligere ønsket 
nye skæve boliger til bydelen, og 
er i dialog med Kofoeds Skole, som 
ønsker at huse skæve boliger på deres 
område

      Et af de små huse i Vermlandsgade køres væk 
 Foto: Rasmus Steenberger

      Kofoeds Skole Foto: Rasmus Steenberger
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Kofoeds Skole modtager
Kronprinsparrets sociale Pris

OLE MELDGAARD, 
MEDLEM AF 
LOKALUDVALGET

Kofoeds Skole har modta-
get Kronprinsparrets so-
ciale Pris 2020. Siden 1928 
har Kofoeds Skole hjulpet 
socialt udsatte mennesker 
med at hjælpe sig selv til et 
bedre liv, og for det arbejde 
fik skolen en stor cadeau, 
da den ved et stort show i 
Randers modtog Kronprins-
parrets sociale Pris med føl-
gende motivation: 

”Den (Kofoeds Skole, 
red.) tilbyder håb og mulig-
heder for nogle af de mest 
udsatte og marginaliserede 
mennesker i vores samfund. 
Her mødes alle som ligevær-
dige mennesker, og med 
filosofien om hjælp til selv-
hjælp finder langtidsledige, 
psykisk syge, misbrugere, 
unge hjemløse eller udsatte 
grønlændere sammen i ene-
stående fællesskaber. For 
de fleste bliver det en iden-
titet at være elev eller gå 
på arbejde her. Man bidra-
ger med det, man kan, og 
udvikler sine kompetencer. 

Dermed er man med til at 
hjælpe sig selv med at ska-
be bedre muligheder for at 
komme i arbejde, få en bolig 
eller komme i behandling”.

Det er dog ikke kun det 
mangeårige sociale arbejde 
der hyldes, men også sko-
lens evne til at være fremsy-
net i måden at gribe arbej-
det an på og udvikle skolens 
tilbud efter samfundets be-
hov og udvikling:

”Med en historie, der går 
næsten 100 år tilbage, er vi 
imponerede over, hvordan 
det er lykkedes Kofoeds 
Skole at følge med samfun-
dets udvikling og nytænke 
sig selv. Med en vision om 
at være en del af det om-
kringliggende samfund, har 
hovedskolen i København 
bevæget sig fra at være 
en institution til at være 
en landsby i storbyen med 
bæredygtighed som et bæ-
rende princip. Gennem sine 
socialøkonomiske butikker 
åbner skolen sig for omver-
denen og skaber rammerne 
for et meget vigtigt møde 
mellem forskellige grupper 
af mennesker. Kun ved at stå 

ansigt til ansigt kan vi ned-
bryde fordomme og lære 
noget om hinanden. 

Kofoeds Skole er et fyr-
tårn, der har genopfundet 
sig selv og viser vejen på 
det sociale område både 
nationalt og internationalt – 
og derfor fortjener de Kron-
prinsparrets sociale Pris”.

Med den flotte pris følger 
500.000 kr. Ifølge Kofoeds 
Skoles forstander Robert 
Olsen skal pengene bruges 
på at videreudvikle skolen til 
gavn for udsatte mennesker 
i Danmark og på Grønland:

”Kofoeds Skole er tak-
nemmelig og ydmyg over 
den anerkendelse, der lig-
ger i at modtage Kronprins-
parrets sociale Pris. Sociale 
problemer løses ikke af os 
alene. Kofoeds Skole er en 
del af løsningen, hvor vi som 
borgere, frivillige organisati-
oner, kommune og stat skal 
træde til og skabe rammer 
og retninger for løsninger 
af sociale problemer. På Ko-
foeds Skole skal vi ikke blot 
hjælpe den enkelte unge, 
men også være med til at 
formulere og pege på ting, 

som skaber sociale proble-
mer, for eksempel hjemløs-
hed, arbejdsløshed, afhæn-
gighed og fattigdom”.

Kofoeds Skole begyndte 
sit arbejde i 1928 i små loka-
ler på Christianshavn. Gen-
nem tusindvis af medarbej-
deres og frivilliges indsats 
er skolen gennem årene 
udviklet til at blive en stor 
institution, som har spredt 
sine metoder og erfaringer 
til blandt andet mange af 
de tidligere kommunistiske 
lande i Øst- og Centraleuro-
pa, ligesom skolen har af-
delinger i Aarhus, Aalborg 
og Nuuk i Grønland. Skolen 
arbejder efter princippet 
“hjælp til selvhjælp” og med 
rådgivning, værkstedsar-
bejde og undervisning, der 
skal give det enkelte men-
neske kompetencer og en 
tro på, at også det kan bi-
drage til samfundet. Der 
kommer omkring 600 men-
nesker dagligt i skolens af-
delinger. 

Lokaludvalget ønsker 
stort tillykke med prisen.

Kommende 
og støttede 
arrangementer
Støttede arrangementer 
i september og oktober: 

Foreningen Fugl & Fisk:  
5 sikkerheds- og red-
ningsøvelser: kr. 5.000,-

Lergravsparkens Beman-
dede Legeplads:  
Bigård i Lergravpar-
kens bemandede le-
geplads: kr. 5.000,-

Foreningen Nordlyset: 
Værktøj til brugerfrivil-
lighed: kr. 5.000,-

Fast Forward Co-
penhagen: 
Venera 2020: kr. 25.000,-

Dungeon64: 
Et eventyrligt Amager 
bordrollespil for børn 
og unge: Kr. 5.000,-

Kommende ar-
rangementer: 
Nye decemberdage  
(24 Hemmeligheder)  
28. November – 
12. December

Byggeplads til ny skole 
startes op inden jul

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Totalentreprenøren NCC 
er nu i gang med at etab-
lere byggepladsen på 
Holmbladsgade 113, og 
gøre klar til at gå i gang 
med selve byggeriet i det 
nye år. Grunden er ble-
vet ryddet for buske og 
mindre træer, og der er 
foretaget prøvegravnin-
ger, bl.a. for at lokalisere 
afgrænsning til eksiste-
rende ledninger i jorden.

Der vil også blive gjort 
klar til NCC’s skurby, som 
placeres i midterrabatten 
på Prags Boulevard.

SPUNSNING I 
DECEMBER
NCC forventer at starte 
spunsning i december, 
hvilket betyder opsæt-
ning af spunsvægge, som 
holder jorden på plads 
og giver mulighed for 
udgravning af grunden. 
Arbejdet forventes at 
tage ca. 3 uger. Der kan 
forekomme støjgener i 
den forbindelse. Ifølge 
den gældende forskrift 
for støjende arbejde må 
dette kun foregå på hver-
dage i tidsrummet 8-17. 
Kommunen forventer ikke 
at der skal spunses i da-
gene mellem jul og nytår.

BYGGEPLADSEN 
OVERDÆKKES
Byggepladsen vil blive 
totaloverdækket med et 

såkaldt SiteCover®. Som 
illustrationen ovenfor vi-
ser, er et SiteCover® et 
stort telt der dækker hele 
byggepladsen. Det giver 
både gode betingelser 
for at byggearbejdet kan 
udføres uden gener fra 
vind og vejr, samtidigt 
med at det begrænser 
gener for naboer fra støv, 
støj og lys. Opsætningen 
af SiteCover® forventes at 
begynde i starten af det 
nye år. 

FOTOREGISTRERING 
AF OMKRINGLIG-
GENDE BYGNINGER 
OG VEJE 
I forbindelse med opstart 
af byggepladsen har NCC 
gennemført en fotoregi-
strering med drone af de 
omkringliggende bygnin-
ger (facader), samt de 
veje som vil blive særligt 
belastet af byggeplads-
kørsel. 

Selve byggeriet af sko-
len opstartes i det nye år 
og forventes, som hidtil 
planlagt, at blive afsluttet 
i vinteren 2022/2023.

Nordøstamager Skole, 
der allerede så småt 
er startet op, har sin 
egen hjemmeside hvor 
du kan finde mere 
information om selve 
skolen: https://nordo-
estamager.aula.dk/

Byggeriet af Nordøstamager Skole i 
Holmbladsgade sættes nu i gang

     Illustration af byggepladsen, der er dækket af et såkaldt 
Sitecover®. NCC/Københavns Kommune.

        Foto: Agnete Schlichtkrull
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Cykellegepladsens Venner 
runder 350 medlemmer
Siden Cykellegepladsen åbnede i sommeren 2019 på hjørnet af Formosavej 
og Backersvej, har der været liv og glade dage på pladsen. Nu har foreningen 
bag blandt andet Cykelbiblioteket på pladsen rundet et skarpt hjørne

AF: RASMUS 
STEENBERGER, KASSERER 
I CYKELLEGEPLADSENS 
VENNER

Siden vi i lokaludvalgets ar-
bejdsgruppe begyndte ar-
bejdet med området omkring 
Backersvej og Kastrupvej 
for 6 år siden, har naboind-
dragelse og medindflydelse 
været nøgleordene. Det førte 
mange glade stunder med 
sig, først på den midlertidige 
legeplads, hvor vi indrettede 
pladsen sammen med alle, 
der havde lyst, og siden på 
den permanente legeplads, 
der som noget helt unikt hu-
ser et brugerdrevet cykelbib-
liotek for børnecykler.

Vi stiftede foreningen Cy-
kellegepladsens Venner for at 
skabe en mere formel ramme 
om det frivillige initiativ, og 
for at kunne administrere Cy-
kelbiblioteket. Og det gik over 
al forventning; i skrivende 
stund er der 350 betalende 
medlemmer af foreningen. 
Medlemsskabet giver adgang 
til ubegrænset brug af Cykel-
biblioteket, og medbestem-
melse over, hvad foreningens 
midler skal bruges til.

I år er ”overskuddet” fra 
foreningen blandt andet 
gået til indkøb af pumper, 
reservedele, betaling af cy-
kelsmed og nye reoler, bord 
og andet grej til Cykelbib-
lioteket. Med lidt held bliver 
der også råd til nye skilte 
uden på biblioteket, efter 
det første skilt blev udsat for 
hærværk.

BESØG FRA REALDANIA
Den nuværende legeplads 
kom i stand efter en dona-
tion på 500.000 kr. fra for-
eningen Realdania (og en 

god portion kommunale 
midler oveni). Derfor var det 
også naturligt, at Realdania i 
efteråret inviterede forenin-
gens medlemmer forbi på vi-
sit, for at vise pladsen frem. 

Jeg havde æren af at un-
derholde de fremmødte om 
Cykellegepladsens tilbli-
velse. En historie om ganske 
tilfældige hændelser, som 
tilsammen skabte en sne-

bold-effekt, vi nu kan nyde 
frugterne af alle sammen. 
Egentlig var det ikke vores 
mening fra begyndelsen at 
etablere en legeplads. Det 
hele begyndte med et ønske 
om bedre cykelstier og mere 
trafiksikkerhed på Backers-
vej og en opgradering af Ka-
strupvej. - Det kommer der 
heldigvis også nu. - Men alt-
så først via en ”omvej” i form 

af Cykellegepladsen.
Realdania fortalte, at de 

havde været meget glade 
for at støtte initiativet med 
at omdanne den gamle, 
forladte busvendeplads til 
et hyggeligt mødested; en 
zone for aktivt udeliv. Et 
godt eksempel på, hvad der 
kan lykkes, når naboer går 
sammen for at forandre de-
res lokalområde.

       Foto: Rasmus Steenberger

Ønske om 40 km-zoner på  
Kastrupvej og Backersvej
Efter, at en afgørelse i 
Transportministeriet har givet grønt 
lyst for 40 km-zoner på gaderne i 
Holmbladsgade-kvarteret, er der rejst 
ønske om at prøve det samme på 
andre veje i bydelen

AF: RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

I oktober traf Transportmini-
steriet en skelsættende be-
slutning med vidtrækkende 
konsekvenser. Københavns 
Kommune havde ønsket at få 
lov at indføre en hastigheds-

grænse på 40 km/t i det 
område, der omkranses af 
Amagerbrogade, Øresunds-
vej, Amager Strandvej og 
Prags Boulevard. Altså det 
tættest befolkede kvarter på 
Østamager.

Politiet har tidligere sagt 
nej til at tillade den slags re-
guleringer af hensyn til “af-
viklingen af trafikken”, som 

det hedder. Det klagede 
Københavns Kommune over 
og fik medhold i ministeriet. 
Dermed er der ”skiftet gear” 
i forhold til, hvordan mange 
af bydelens veje kan indret-
tes. Lavere hastighed har 
nemlig også betydning for 
muligheden for bump, bred-
den af vejbanen og andre 
trafikforhold.

SKOLER OG 
DAGINSTITUTIONER
I områderne syd for Holm-
bladsgade er der også pro-
blemer med for høj fart og 
trafiksikkerheden. Særligt 
har lokaludvalget i en år-
række haft fokus på Ka-
strupvej og Backersvej, 
som mange skolebørn skal 
krydse til og fra skole, og 

hvor der ligger mange dag-
institutioner. 

Derfor er der flere, der i 
den igangværende dialog-
proces omkring udformnin-
gen af Ny Backersvej har 
rejst behovet for 40 km-
zoner på udvalgte dele af 
strækningen. Det ønske bli-
ver i øjeblikket undersøgt 
nærmere af kommunens for-
valtning, og vi i følgegrup-
pen ser med spænding frem 
til resultatet.

Også Kastrupvej ville være 
oplagt til 40 km-zone på ud-
valgte steder. Der er mange 
skolebørn, som krydser ve-
jen til og fra Gerbrandskolen, 
Sundbyøster Skole og Ama-
ger Lilleskole, og som ville 
have gavn af en mere sikker 
skolevej.

      Der køres hurtigt på de lige strækninger på Kastrupvej 
 Foto: Rasmus Steenberger

Trafiksanering ved 
Sorrentovej

AF NIELS WILKEN, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

I sidste nummer af Ama’rø-
sten kunne vi fortælle, at 
politiet har givet tilladelse 
til at forlænge 40 km/t zo-
nen på Strandlodsvej, så 
den fortsætter ad Sorrent-
ovej og Engvej, forbi Itali-
ensvej. I samme ombæring 
er det blevet besluttet at 
anlægge tre bump i for-
bindelse med dobbeltsvin-
get på Sorrentovej for at 
sænke hastigheden mest 
muligt.

BUMP ANLAGT
Hen over slutningen af 
oktober og begyndelsen 
af november blev der så-
ledes anlagt tre såkaldte 
pudebump, som tillader 
at busser fortsat kan pas-
sere. Desuden er 40 km/t 
zonen blevet forlænget fra 
Strandlodsvej til Engvej, 
forbi Italiensvej.

Begge tiltag skal med-
virke til, at strækningen, 
hvor mange børn færdes 
på egen hånd mellem 
hjem, skole og institution, 
fremover bliver mere sik-
ker og mere tryg at færdes 
på.

Opfølgning: På baggrund af flere 
henvendelser fra bekymrede borgere 
er der nu blevet anlagt tre bump i 
svinget, hvor Sorrentovej møder Engvej

Deadline til Ama’røsten nr. 
109 er den 19. februarBladet 
husstandsomdeles i Amager Øst 
bydel onsdag den 10. marts.

Deadline
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AF: VICTORIA BRINK 
ELVING, KLØVERBYEN, 
RAFFINADERIVEJ

Her er man så - lige over for 
Kløvermarken. Det er nok 
mest de lokale amagerka-
nere, der har bemærket, 
at Raffinaderivej summer 
af liv som aldrig før. På et 

område, der tidligere først 
ejedes af De danske Spritfa-
brikker og efterfølgende var 
IC Companys domicil ind-
til 2016, flages der nu med 
Kløverbyen, og en række 
anerkendte virksomheder er 
flyttet ind. I takt med denne 
udvikling er der blevet skabt 
et område, der minder om 

en lille by i byen klos op ad 
Sundby Boldklub. De adskil-
lige virksomheder tiltrækker 
en bred vifte af mennesker.

RESPEKT FOR 
OMRÅDETS HISTORIE
I dette område på Amager 
har der altid været plads til 
kreativitet og nytænkning. I 
takt med at byrummet i lo-
kalområdet udvikler sig, og 
nybyggeri erstatter gamle 
mindeværdige områder, har 
Kløverbyens fokus været på 
at bevare områdets sjæl ved 
at respektere byens historik 
og de oprindelige rammer, 
som blandt andet har dan-
net scene for Olsen-banden 
filmene. Selvom områdets 
historie er vigtig, er der dog 
plads til forandring og krea-
tive indslag, der har en posi-

tiv effekt - på samme måde 
som en klimavenlig parke-
ringsplads.

AFVANDING PÅ 
GRUNDEN OG 
FORBEDRET P-PLADS
Da IC Company forlod 
området tilbage i 2016, 
efterlod de en stor grus-
parkering, som blev brugt 
indtil 2020, men ikke læn-
gere holdbar. I forbindelse 
med udvidelsen og renove-
ringen blev en lokal entre-
prenør-virksomhed hyret 
til at stå for klimasikring af 
parkeringspladsen og etab-
lering af afvanding på egen 
grund ved at inkorporere 
et forsinkelsesbassin i form 
af en grøft i forlængelse af 
parkeringspladsen. Forsin-
kelsesbassinet har til formål 

at beskytte områdets af-
løbssystem ved at forsinke 
og fordele regnvand. Og for 
at sætte prikken over i’et 
bliver der etableret el-lade-
standere på parkeringsom-
rådet.

VILDE BLOMSTER I 
GRØFTEN
Ved at benytte en grøft som 
forsinkelsesbassin, giver det 
rig mulighed for at bidrage 
til byens naturliv. Det er vel-
kendt, at byrummets natur 
konstant bliver udfordret og 
får sværere ved at tilpasse 
sig. Her er ideen at såning af 
de vilde blomster skal være 
til glæde for byens insekter 
og fremme deres økosy-
stem. De grønne beplant-
ninger er samtidig med til 
at nedbryde den forurening, 

som kan komme med over-
fladevand. 

EN DEL AF AMAGERS 
LOKALE HISTORIE
Bygningerne i Kløverbyen 
har haft en rig historie og 
huset mange forskellige 
brancher gennem årene og 
var oprindeligt ejet af De 
danske Spritfabrikker tilba-
ge i 1975 - en del af den in-
dustrielle danske kulturarv. I 
dag er Kløverbyen en base 
for diverse kreative virk-
somheder, fordelt på for-
skellige brancher. Den store 
mangfoldighed af virksom-
heder er med til at skabe et 
unikt og dynamisk miljø på 
grunden. Visionen for om-
rådet er på sigt at skabe en 
bæredygtig bydel med fo-
kus på solenergi.

Ønske om 40 km-zoner på  
Kastrupvej og Backersvej

Kløverbyen - en by i byen -
med virksomheder i de gamle bygninger
Området øst for Raffinaderivej, 
som tidligere har ligget øde hen 
efter at De danske Spritfabrikker 
lukkede, men sidenhen har 
givet virksomheder mulighed 
for at indrette sig i de gamle 
bygninger, udvikler sig til 
stadighed

      Den nye parkeringsplads, anlagt rundt om det smukke træ for at bevare områdets beplantning. Der skal sås vilde blomster i grøften ved hegnet. Foto: Kløverbyen

      Et sjovt billede på væggen hos et af områdets træningscentre.  Foto: Kløverbyen
      Et kig ned ad Tapperistræde, som er navngivet efter bygningen til højre, De Danske Spritfabrikkers 
tidligere tapperihal – i dag TAP1.  Foto: Kløverbyen
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Kvinder på 60+ spiller fodbold 
i Sundby Boldklub SBK
Har du lyst til at motionere og spille fodbold sammen med andre kvinder, der 
alle har rundet de 60 år? Så kom til træning hver tirsdag kl. 11.00 i Sundby 
Boldklub, hvor vi også sørger for 3. halvleg

AF: DORTHE THORBECH

Vi er 12 kvinder, der træner 
hver tirsdag i Sundby Bold-
klub fra kl. 11.00-12.00. Ef-
ter træningen får vi en god 
kop kaffe, en god snak og et 
godt grin i klubbens restau-
rant.

Ældre Sagen, lokalafdeling 
Amager2300, har i samar-
bejde med DBU København, 

Københavns Kommune og 
Sundby Boldklub taget ini-
tiativ til at starte et fodbold-
hold for modne kvinder over 
60 år på Sundby Boldklubs 
kunststofbane. DBU stiller 
en træner til rådighed, så 
der både bliver motioneret 
til gavn for hele kroppen og 
spillet fodbold. 

Nogle af kvinderne har 
aldrig spillet fodbold før og 

andre har spillet da de var 
børn og unge. Der er plads 
til alle. Bare du har lyst til at 
spille bold og have det sjovt 
og hygge dig sammen med 
andre kvinder.

Der er ikke noget så 
godt som at nyde en god 
kop kaffe og en ostemad i 
3. halvleg efter vel udført 
træning. Vi får snakket og 
grinet og følger selvfølgelig 

de retningslinjer som Sund-
hedsstyrelsen og Sundby 
Boldklub har beskrevet. Så 
husk altid at have et mund-
bind med, når du skal ind i 
restauranten.    

Vi spiller på Sundby Bold-
klubs kunststofbane hele 
sæsonen og der er kun luk-
ket for træningen mellem jul 
og nytår. 

Har du spørgsmål eller vil 
høre noget nærmere om 
fodboldtræningen, er du 
velkommen til at kontakte 
holdets koordinator Else 
Sanko på tlf.nr. 28 88 49 79

Sundhedsstyrelsen og SBK’s 
retningslinjer følges. Er vi 
over 10 kvinder til træning, 
deles holdet. Vi møder om-
klædt, og det varme bad må 

vi vente med til vi kommer 
hjem, efter træningen. SBK’s 
restaurant følger gældende 
retningslinjer, og må ser-
vere kaffe og ostemad efter 
træningen. Du skal huske at 
bære mundbind, når du står 
og går rundt i restauranten.  

Amager SK løber med titlen som Årets 
Idrætsforening i Hovedstaden
Med titlen følger 25.000 kr., der blev overrakt af kultur- og fritidsborgmester 
Franciska Rosenkilde (Å) den 25. november

AF OLE PEDERSEN

Der er fuld fart på Amager 
SK Håndboldklub i øjeblik-
ket. Klubben har på kort tid 
formået at få en del positiv 
omtale i Københavns Kom-
mune for de mange tiltag 
og store indsatser, som 
klubbens bestyrelse og fri-
villige får igangsat. Det er 
ikke mange måneder siden, 
at Amager SK kunne melde 
ud at de var den håndbold-
klub i København med størst 
medlemsfremgang fra 2019-
2020. For en måneds tid si-
den indgik de et socialt part-
nerskab med Københavns 
Kommune, og slut oktober 
vandt de Amager Øst Lokal-
udvalgs Frivilligpris 2020. 
Og nu er de altså også de 
stolte vindere af prisen som 
Årets Idrætsforening i Kø-
benhavn. En pris, der ifølge 

Amager SK’s bestyrelse er 
en prestigefyldt pris, og som 
foreningen modtager med.. 
ja, stolthed.

Det var da også en lidt 
berørt formand for Amager 
SK Håndboldklub, Louise 
Haucke, der onsdag den 25. 
november tog imod diplo-
met og prisen som Årets 
Idrætsforening af borgme-
ster for Kultur og Fritid i 
København, Franciska Ro-
senkilde på Amager SK’s 
hjemmebane i Sundbyøster-
hallen. 

ET SÆRLIGT 
FÆLLESSKAB
Amager SK tildeles prisen 
som Årets Idrætspris på 
baggrund af den store ind-
sats, der lægges i at skabe 
et helt særligt fællesskab og 
et bredt og rummeligt miljø 
omkring klubben. Som Ro-

senkilde nævnte i sin tale til 
klubben under prisoverræk-
kelsen, så har flere end 225 
nye medlemmer fundet vej 
til Amager SK’s håndbold-
klub og det særlige fælles-
skab, klubben tilbyder og er 
med til at skabe. For i Ama-
ger SK handler håndbold 
ikke kun om at få sejren i hus, 
men i lige så høj grad om det 
miljø, der eksisterer uden for 
banen. Det udtrykker klub-
ben i særdeleshed i deres 
tætte arbejde med lokale fri-
tidshjem, ungdomsklubber 
og skoler for at skabe et lo-
kalt idrætsmiljø for børn og 
unge i nærområdet. Klubben 
tilbyder desuden Ama’r Su-
per Kids for børn med udvik-
lingshandicap. Og der arran-
geres sommeraktiviteter for 
lokalområdets udsatte børn 
og unge. Med andre ord er 
og viser Amager SK i form af 

deres mange tiltag og tilbud, 
at de er en klub, hvor der vir-
kelig er plads til alle. 

AT VÆRE DEN BEDSTE 
HÅNDBOLDKAMMERAT
Amager SK tror på mang-
foldigheden og ønsker at 
gøre håndbold til en sport 
for alle – uanset hvilket ud-
gangspunkt, man har i livet. 
Som Rosenkilde også så fint 
udtrykte det i sin tale, så 
handler det ikke om at være 
den bedste håndboldspil-
ler i Amager SK, men deri-
mod om at være den bed-
ste håndboldkammerat – og 
kunne nyde en cowboytoast 
i klubbens café ”Cafétutten”, 
der ligeledes er et samlings-
punkt for mange af klubbens 
medlemmer:

 ”At gå til håndbold i Ama-
ger SK handler ikke nødven-
digvis om at være verdens 

bedste håndboldspiller, men 
om at være verdens bedste 
holdkammerat. Det hand-
ler om oplevelsen af, at sej-
ren på håndboldbanen skal 
smage lige dét sødere, fordi 
den er opnået i stærkt fæl-
lesskab. Og oplevelsen af, at 
et nederlag i virkeligheden 
gør så ondt, så længe man 
har gode venner at dele ver-
dens angiveligt bedste cow-
boytest med, når slutfløjtet 
lyder.” 

”Tillykke til de mange fri-
villige ildsjæle, trænere og 
ledere, som hver dag yder 
en helt særlig indsats for at 
få endnu flere børn, unge og 
kvinder ind i foreningen. Og 
ikke mindst stort tillykke til 
jeres medlemmer, som uge 
efter uge mødes her i hallen 
for at spille håndbold med 
venner og veninder. Når de 
kommer her i foreningen, 

oplever de at være en del 
af det helt særlige fælles-
skab, der lever i Amager SK. 
(…) Jeg er ikke i tvivl om, at 
prisen som Årets Idrætsfor-
ening er landet det rigtige 
sted”, lyder det fra Rosenkil-
des flotte tale til klubben. 

Et stort og velfortjent 
tillykke til Amager 
SK Håndboldklub. 
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AF JOHN CHRISTIAN 
SVANE, SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

En af de helt særlige ting ved 
et område som Nordøstama-
ger er den store koncentra-
tion af kunstnere, kunstner-
fællesskaber og kreative 
erhverv. Det er ikke altid let 
at se, men steder som Prags 
Boulevard, Siljangade, Ved 
Amagerbanen, Vermlands-
gade og Yderlandsvej hu-
ser et væld af små og store 
kunstnerfællesskaber i de 
gamle industribygninger. Her 
har flere hundrede kunst-
nere, kreative småerhverv 

og musikere deres daglige 
gang. Desværre er mange af 
kunstnerne allerede forsvun-
det imens de resterende ser 
kranerne komme tættere og 
tættere på. Hasse Sandell, 
kunstner og arkitekt med 
værksted på Ved Amager-
banen, siger under besøget: 

Nordøstamager er et af 
de få steder der er tilbage 
i København, hvor kunst-
nerne kan være. Hvis vi skal 
flytte ud af byen for at finde 
nye værksteder, så flytter 
meget af den kant, som Kø-
benhavns Kommune efter-
spørger, også. Det er et tab 
for byen, som bliver mere og 
mere ensartet. 

NÅR KRANERNE 
RYKKER IND, RYKKER 
KUNSTNERNE UD
Det er en kendt problem-
stilling i verdens storbyer, 
at når kranerne rykker ind i 
et område, så rykker kunst-
nerne ud. Det er også tilfæl-
det i Nordøstamager, hvor 
mange fællesskaber allere-
de er forsvundet og flere af 
de nuværende er blevet op-
sagt. Derfor vil BIFUK gerne 
se på mulighederne for at 
rejse sagen politisk. ”Der er 
meget af bydelens sjæl på 
spil, når områder som her 
udvikles. Her skal kunsten 
også have plads, ellers er vi 
i fare for at miste et vækst-

lag, en lokalidentitet og den 
kreative nerve, hvorfra ny 
kunst udspringer”, siger 
Randi Sørensen, tovholder 
for BIFUK.  

Formålet med besøgene 
har derfor været at øge 
kendskabet til bydelens 
kunstnermiljøer samt få en 
bedre forståelse for, hvordan 
fællesskaberne fungerer og 
er organiseret. Lokaludval-
get kan ligesom kunstner-
fællesskaberne ikke stille 
meget op overfor den priva-
te ejendomsret, men kan po-
tentielt hjælpe med at rejse 
sagen til et politisk niveau. 
Det er det, som BIFUK nu er 
ved at undersøge mulighe-
derne for. 

ØKONOMISK GEVINST 
VED AT HOLDE PÅ 
KREATIVE ERHVERV
Der er nemlig mange gode 
grunde til, at byerne enten 
bevarer eller skaber nye 
steder til de kunstneriske 
miljøer – også økonomi-
ske. Maria Gry Bregnbak 
fra Fabrikken For Kunst og 
Design deltog også i turene 
og fortæller, at undersøgel-
ser fra udlandet og senest 
fra London har vist, at det 
er en økonomisk gevinst 
for storbyerne at holde på 
kunstnerne og andre krea-
tive erhverv. Argumenterne 
er mange, men det kræver 
samtidig en politisk vilje. En 
vilje som BIFUK vil under-
søge, om kan vækkes. 

Julen rykker ind på 
Sundbyøster plads
Et 7 meter højt juletræ kommer til at pryde Sundbyøster plads i december 
måned. Samtidig kommer der forskellige kulturarrangementer på pladsen 
i løbet af måneden i form af pop up arrangementer udført af elever fra 
Sundbyøster skole og professionelle kunstnere. 
Det er Amager Øst Lokaludvalg, Områdefornyelsen Sundby, Sundbyøster 
skole, Amager SK håndboldklub og Ama’r butikkerne der står bag projektet

AF OLE PEDERSEN

Det 7 meter høje juletræ blev 
opstillet og pyntet af elever 
fra Sundbyøster skole den 
30. november, og tændt af 
elever fra Sundbyøster sko-
le den 1. december. Der var 
tale af overborgmester Lars 
Weiss og sang af Sundby-
øster skoles elever. Begi-
venheden blev live streamet 
på Facebook, så alle kunne 
følge med i åbningen. Træet 
bliver taget ned igen d. 6. ja-
nuar. 

Håbet er, at det bliver 
en tradition at der hvert år 
kommer juletræ med lys i på 
Sundbyøster plads og at der 
kommer forskellige arrange-
menter på pladsen i decem-
ber måned. 

POP UP EVENTS 
I løbet af måneden vil der 
være en række pop up events 
på pladsen. Disse bliver ikke 
annonceret af hensyn til Co-
vid-19. Det vil derfor være 
tilfældige forbipasserende, 
der vil kunne nyde godt af 

disse events. Vi opfordrer 
til, at man i forbindelse med 
disse events holder sig til de 
opstillede regler for corona. 

I hele måneden vil Amager 
SK håndboldklub sælge jule-
træer på pladsen. Vi opfor-
drer selvfølgelig til, at man 
køber sit juletræ der, idet 
overskuddet går til drift af 
klubbens store ungdomsaf-
deling. 

SUNDBYØSTER PLADS 
SKAL OMDANNES
Der er i øjeblikket en pro-

ces i gang for at omdanne 
Sundbyøster Plads til en 
plads, der i højere grad kan 
indbyde til aktivitet for by-
delens borgere. Det er Om-
rådefornyelsen Sundby der 
står bag dette projekt, som 
forventes at være færdigt i 
2023. 

Vil du vide mere om forny-
elsen af Sundbyøster plads 
kan du gå ind på hjemme-
siden: https://www.kk.dk/
omraadefornyelsesundby

Hemmeligt 
kunstværk opstået på 
Prøvestenen

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
PRØVESTENENS NATUR 
OG FRITIDSFORENING

Det frivillige liv på Prøve-
stenen Syd gradvist er ved 
at tage form, og det skyder 
op med trampestier, lyst-
fiskere, motionscyklister 
og hundeluftere. Der er 
en helt eventyrlig efter-
årsstemning derude, som 
mange nyder gavn af her i 
corona-tiden.

Og nu er der også kom-
met kunst til Prøvestenen! 
Et værk i stablede sten, af 
ukendte gerningspersoner. 
En fin og meditativ tilføjel-
se til stedets rolige udtryk. 
Måske er der flere på vej?

OMRÅDET ER 
MIDLERTIDIG ÅBENT 
FOR OFFENTLIGHEDEN
Området er indtil videre 
åbent frem til nytår. Her 
skal det evalueres, om 
åbningen har været en 
succes, og om den skal 
fortsætte i 2021. Vi vil fra 
Lokaludvalget og fra Prø-
vestenens Natur- og Fri-
tidsforening gerne støtte 
op om, at den midlertidige 
åbning af området bliver 
forlænget. 

Samarbejdet med By 
og Havn går godt, så vi vil 

gerne også takke for deres 
store indsats med at gøre 
området klar til offentlig-
heden, med skilte, låge, 
rydning af stier og udvidel-
se af ankomstzonen.

Samtidig er det skønt 
med kommunens velvilje til 
at opstille to store contai-
ners til skrald. De har været 
flittigt brugt gennem sæ-
sonen.

FORBEDRINGER I SMÅ 
SKRIDT
Næste små skridt kunne 
blandt andet nogle flere 
siddemøbler ude i terræ-
net. Og nogle bedre faci-
liteter for cykelparkering. 
Vi har mange visioner, men 
holder lidt igen, så længe 
den midlertidige ramme 
kører med en halv- eller 
helårig horisont.

Området bruges af flere 
og flere. Det vil være na-
turligt at udvide med mere 
vandsport og forenings-
liv til havs. I takt med at 
byen vokser ud til vandet 
- langs Strandlodsvej, Ved 
Amagerbanen og Amager 
Strandvej - skal de rekrea-
tive muligheder selvfølge-
lig følge med. 

Hvis du har forslag hører 
vi gerne fra dig på  
info@provestenfritid.dk

I al stilfærdighed er der skabt tre lavmælte 
og meditative sten-skulpturer på det nye 
naturområde Prøvestenen Syd. Tag ud og 
find dem, mens området stadig er åbent

Kunstnere i 
Nordøstamager presses af 
byudviklingen
I november var lokaludvalgets kulturgruppe (BIFUK) på besøg hos fem 
forskellige kunstnerfællesskaber i Nordøstamager til en snak om, hvordan 
de udøvende kunstnere forbliver i bydelen. Pladsen er trang og mange 
værksteder er allerede blevet opsagt, fordi boliger skal bygges

     På billedet ses lokaludvalgsmedlemmerne Bente Lildballe og Randi Sørensen sammen med maler og 
billedkunstner Troels Aagaard, hvis atelier skal rives ned inden længe.  
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AF MORTEN BØJE 
STENSGAARD LARSEN

Vi skal stå sammen, handle 
og købe lokalt.

Det er budskabet i den 
kampagne, der nu bliver lan-
ceret af Ama’rButikkerne og 
Amager Bladet.

Kampagnen er tænkt som 
en simpel kur mod coro-
nakrisen, der kaster lange 
skygger i fremtiden og er 
en kæmpe udfordring for 
mange erhvervsdrivende og 
kulturaktører. Restriktioner, 
krav om at holde afstand, af-
spritning, mundbind og for-
samlingsforbud gør det van-
skeligt at drive en forretning 
eller kultursted, der lever af 
autentisk nærvær med sine 
kunder og brugere.

- Dét, der kendetegner 

Amager er noget, vi kalder 
for Amagersind, som er den 
helt naturlige tendens, vi kan 
mobilisere ved at støtte og 
hjælpe hinanden. Fællesskab 
dyrker vi i mange sammen-
hænge. Og det er det kam-
pagnen handler om, forkla-
rer Morten Bøje Steensgaard 
Larsen, CityKoordinator hos 
Ama’rButikkerne.

KØB OG STØT LOKALT
Ama’rButikkerne er øens 
største handelsforening og 
Amager Bladet er øens føre-
nde nyhedsmedie. Derfor gi-
ver det god mening, at vi slår 
pjalterne sammen i denne tid 
- og lige op til jul, hvor ama-
gerkanerne kan støtte ved 
at købe gaverne i de lokale 
butikker eller et gavekort 
til nogle af restauranterne, 

invitere til en koncert eller 
teaterforestilling ude i øens 
mangfoldige kulturliv eller 
noget helt fjerde, lyder op-
fordringen fra Amager Bla-
dets redaktør.

Ama’rButikkerne og Ama-
ger Bladet håber, at kam-
pagnen også kan starte en 
debat om vores indkøbsva-
ner, og om hvordan vi udfor-
sker vores lokalmiljø.

Derfor opfordrer vi ama-
gerkanerne om at benytte 
hashtagget #amagersam-
men, når der bliver delt bille-
der fra årets juleindkøb i de 
lokale butikker.

- For på den måde kan vi 
alle sammen være med til at 
sætte fokus på, hvor vigtigt 
det er at handle og støtte 
lokalt, siger Morten Bøje 
Steensgaard Larsen. - Vi me-

ner nemlig, at der er en sim-
pel kur på coronakrisen. Og 
det er Amager - sammen! Og 
vis, at Amager er et emblem, 
vi bærer med stolthed og 
noget, vi er sammen om.

Amager – Sammen
Ama’rButikkerne og Amager Bladet går sammen om kampagnen ’Amager - 
sammen’, der skal være en simpel kur mod coronaen. Budskabet er enkelt: 
Tiden kalder på fællesskab og sammenhold. Det gør vi blandt andet ved at 
handle og købe lokalt

Spejdere og håndboldklub 
vinder Frivilligprisen 2020
FDF K 13 og Amager SK er udvalgt som årets vindere, og modtager hver 
25.000 kr. Prisen blev overrakt af lokaludvalgets bedømmelseskomite i 
november måned

AF: FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

SÆRLIG INDSATS UNDER 
CORONA
Den ene del af Frivilligprisen 
gives til FDF K 13 for særlig 
indsats i perioden med CO-
VID-19. FDF K 13 har under 
coronanedlukningen taget 
et helt særligt ansvar i for-
hold til at holde fast i deres 
medlemmer. Lederne har ta-
get initiativ til, at flere børn 
har fået besøg og en lille 
gave i nedlukningsperioden 

og netop det initiativ, der 
rækker ud i en svær periode, 
er hovedbegrundelsen for 
prisen. Samtidig har de gjort 
en aktiv indsats for at fast-
holde lederfællesskabet og 
dermed sikre, at rammerne 
for spejderarbejdet var på 
plads, da børnene igen kun-
ne komme tilbage efter som-
merferien.

RUMMELIG FORENING 
MED EN LEVENDE 
KULTUR
Den anden modtager af Fri-

villigprisen 2020 er hånd-
boldklubben Amager SK. 
Klubben har formået at tage 
rigtig mange nye medlem-
mer ind, og har derudover 
stået bag en række sociale 
arrangementer. Klubben har 
indgået socialt partnerskab 
med Københavns Kommune 
og i det hele taget gjort en 
indsats for at skabe et bredt 
og rummeligt miljø omkring 
klubben.
I alt 13 forskellige foreninger 
var indstillet til at modtage 
Frivilligprisen 2020:

 ❚ Amagerbanens Venner
 ❚ FDF Sundby
 ❚ Mødrehjælpen Amager
 ❚ Sundby Taekwondo
 ❚ Mødested Amager
 ❚ Amagerbro Jazz
 ❚ Hjerterum
 ❚ Amager SK
 ❚ Badmintonklubben BC37
 ❚ DSRS afd. Lynetten 

(Dansk Søredningssel-
skab)

 ❚ Amager Volleyball Klub
 ❚ Solsikke Kvindeklub
 ❚ FDF K 13 

      FDF K 13 modtager diplomet for årets frivilligpris Foto: Amager Øst Lokaludvalg

Behov for ekstra 
kunstgræsbane på 
Kløvermarken

AF SUSANNE MØLLER

Mange aktive fodbold-
spillere giver pres på 
kunstgræsbanen, det får 
Sundby Boldklub til at un-
dersøge om der kunne be-
vilges en kunstgræsbane 
mere. 1100 spillere skal 
deles om en bane og det 
er svært at få plads til alle, 
meldes det fra Sundby 
Boldklub. 

De har derfor bedt Lo-
kaludvalget være med til 
at rejse et ønske om en 
kunstgræsbane mere. Næ-
sten hvert år bevilges pen-
ge til nye kunstgræsbaner 
til budgetforhandlingerne 
på Rådhuset, måske er tu-
ren denne gang igen kom-
met til Kløvermarken.

Der er gang i fodbolden på 
Kløvermarken. En kunstgræsbane 
mere ville hjælpe

Julevandring på 
Prøvestenen Syd

Kom ud og bliv blæst igen-
nem på årets julevandring 
på Prøvestenen Syd. 

Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening inviterer 
torsdag 29. december kl. 
10 til en vandretur på den 
sydlige del af Prøveste-
nen. Området er blevet 
åbnet for offentligheden i 
august, og mange har al-

lerede taget det til sig. På 
vandreturen bliver man 
mødt ved indgangen til 
området af medlemmer 
af foreningen. De vil guide 
alle rundt i mindre og 
Corona-sikre grupper og 
fortælle om udviklingen af 
naturområdet - og samti-
dig lytte til ønsker og ideer 
til mulige aktiviteter. 

Prøvestenens Natur- og Fritidsforening
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Gå ud i naturen og  
find ind til dig selv
Ny mini-vandrerute på Amager: Rute til Ro guider folk ad naturstier med ti 
indbyggede mindfulnessøvelser. En unik mulighed for at stressede og sårbare 
borgere kan opleve den indre ro, som en tur i naturen kan give, siger teknik- 
og miljøborgmesteren

AF TOBIAS MOE 
HOFFMEYER, 
KØBENHAVNS KOMMUNE

 
”Luk øjnene. Fornem dine 
fødder, som hviler mod jor-
den”. Sådan står der på et 
grønt skilt på Amager Fæl-
led. Det er post nummer tre 
på den nye Rute til Ro, som 
torsdag d. 12. november 
åbnede i det smukke natur-
landskab kun to kilometer 
fra Rådhuspladsen og tæt på 
hovedstadens trængsel. Men 
det er ikke en ny, lang rute, 
der lægger op til at slide 
vandrestøvlerne skæve. Det 
er derimod en invitation til at 

opleve naturen langsomt og 
med alle sanser. 

 - Med Rute til Ro vil vi 
gerne øge folks kendskab til, 
hvordan naturen kan bruges 
til opleve velvære, afstress-
ning og forøget livskvalitet. 
Det her er en helt unik mu-
lighed for at inspirere flere til 
at komme ud i den bynære 
natur og til at opholde sig i 
naturen på en helt ny måde, 
siger teknik- og miljøborg-
mester Ninna Hedeager Ol-
sen (EL)

MINDFUL ORIENTERING
Ruten er bygget op som en 
mindful orienteringsrute, 
hvor man selv kan opdage - 
eller genopdage - naturens 
ro på en enkel, anderledes 
og inspirerende måde. Til 
forskel fra det meste sport 
og anden udendørs aktivitet 
gælder det her om ikke at 

præstere eller haste afsted, 
men om at bevæge dig lang-
somt, åbne for sanserne og 
lade ens spontane opmærk-
somhed falde på det, man 
møder i naturen undervejs.

Den 1 kilometer lange rute 
består af en markeret gang-
sti med 10 poster med mind-

fulness øvelser, som inviterer 
den gående til at sanse og 
opleve naturen med nysger-
righed og opmærksomhed. 
Hver øvelse giver mulighed 
for at øve sig i at møde både 
sig selv og naturen mere ac-
cepterende og mindre døm-
mende.

- Rute til Ro er for alle, 
som søger mere balance og 
ro i hverdagen, og det er jo 
temmelig mange. Jeg håber, 
at også foreninger og orga-
nisationer som arbejder med 
vores særligt sårbare bor-
gere, vil lægge turen forbi 
den nye mini-rute, så bru-
gerne kan blive inspireret til 
at opleve, hvor beroligende 
ophold i naturen kan være, 
siger teknik- og miljøborg-
mesteren.

I november og december 
er der mulighed for på hjem-
mesiden www.kk.dk/rute-
tilro  at tilmelde sig guidede 
mindfulness ture. Turene 
foregår i små grupper med 
overholdelse af forsamlings-
forbuddet og under hensyn-
tagen til de gældende coro-
na-retningslinjer.

 ❚ Ruten er et gratis og 
åbent tilbud, der guider 
den gående ad græss-
tier gennem skov, eng, 
mose, lysåbne arealer. 
I området bor rådyr og 
hakkespætte, og findes 
et væld af plantearter. 
Årstidernes skiften gør 
ruten forskellig fra sæson 
til sæson.

 ❚ Ruten inviterer til at træne 
mindfulness i naturen og 
opnå mere balance og 
forøget livskvalitet.

 ❚ Ruten kan også benyttes 
til at blive mere tryg i 
naturen.

 ❚ På www.kk.dk/rutetilro 
finder man lydguides, 
kort, folder og datoer for 
guidet vandring på ruten. 

 ❚ Ruten er endnu ikke 
afmærket på eksisterende 
kort, men vil være afteg-
net på fremtidige kort 
over området.

FAKTA OM  
RUTE TIL RO:

 ❚ Rutens hovedindgang 
er 300 meter inde ad 
den grønne cykelrute, 
som strækker sig mellem 
Artillerivej og Ørestads 
Boulevard.

 ❚ Afstand fra offentlig 
transport: Islands Brygge 
Station (800 m), DR Byen 
Station (800 m), bushold-
epladsen ved Kigkurren 
(550 m).

FIND VEJ:

Bæredygtig 
virksomhed lærer folk 
at forvandle brugte 
tekstiler i Kvarterhuset

AF LILI DREYER OG 
ROSA HALL

Tøjspild har fået stor op-
mærksomhed i medierne 
på det seneste. Hvert år 
bliver 677 tons nyt tøj, 
svarende til 3 millioner T-
shirts, smidt ud. Det skri-
ver Forbrugerrådet TÆNK, 
som også har udviklet en 
flot illustreret ”Tøjspild-
spyramide” tegnet af An-
ders Morgenthaler. 

I Kvarterhuset har der 
over en længere periode 
været sat fokus på denne 
problemstilling – og vig-
tigst af alt – hvad vi kan 
gøre for at bekæmpe tøjs-
pild. Her har bl.a. start-up 
virksomheden Wair været 
fast inventar med deres 
Upcycling Workshops. 
Missionen med disse 
workshops er at skabe 
øget bevidsthed om mo-
deindustriens problemer. 
Metoden har været at 
deltagerne er blevet præ-
senteret for tekstilaffald 
’face-to-face’. Samtidig 
har de fået værktøjerne til 
at være en del af løsnin-
gen, ved at lære at sy og 
transformere tekstilaffald 
til upcyclede produkter. 

SUCCES MED 
WORKSHOPS
Wair begyndte med nogle 
få testworkshops i Kvart-
husets Maker Space i for-
året 2019. Siden da er der 
blevet holdt mere end 15 
workshops og Wair afhol-
der nu flere workshops om 
måneden.

”Vi er så glade for, at vi 
får lov til at holde upcyc-
ling workshops hos Kvar-

terhuset. De er en kæmpe 
støtte og hjælper os med 
alt de kan. Det er en kæm-
pe fornøjelse at afholde 
upcycling workshops, for-
di vi møder så mange seje 
og passionerede borgere, 
der alle giver den fuld 
gas ved symaskinerne og 
kreerer nogle fantastiske 
og helt unikke upcyclede 
skatte”, fortæller Lili Drey-
er, der har stiftet Wair.

SAMARBEJDE BANER 
VEJEN
Generelt er gode sam-
arbejder et kriterie for 
Wair’s upcycling work-
shops. De arbejder bl.a. 
tæt sammen med tekstil-
sorteringsvirksomheden 
Trasborg, hvor de får de-
res ”ikke-genbrugelige” 
brugte tekstiler fra. Der-
udover arbejder de også 
sammen med andre bæ-
redygtige start-ups, og de 
har bl.a. afholdt upcycling 
workshops i samarbejde 
med Bagabú, der laver 
upcyclede tasker i alle af-
skygninger og Aeipathy 
Studio, som farver teksti-
ler med naturfarver (bl.a. 
løg- og avocadoskaller). 

Hvis du selv skulle have 
fået lyst til at prøve kræf-
ter af med upcycling af 
tekstiler, så er det bare at 
gå ind på Wair’s hjemme-
side og købe en billet. Der 
er plads til alle, både dem, 
der aldrig har rørt en sy-
maskine før og dem som 
er upcycling eksperter. 
Ung, gammel, familie: alle 
er velkomne.

https://sustainable-
wair.com/workshops 

      Foto: Wair

En uge med ’Bæredygtig 
hverdag’ i Kvarterhuset
I uge 44 
inviterede 
Miljøpunkt 
Amager sammen 
med Kvarterhuset 
til en hel uge 
med fokus på 
bæredygtighed i 
Kvarterhuset

ROSA HALL, 
KVARTERHUSET OG 
MAJA F. GULDAGER, 
MILJØPUNKT AMAGER

I løbet af ugen blev der dyk-
ket ned i, hvordan vi bedre 
kan passe på vores klima, vo-
res jord og dets ressourcer. 
Der var mulighed for at del-

tage i forskellige workshops, 
foredrag og se en udstilling, 
hvor man kunne lære, hvor-
dan man kan gøre sin hver-
dag og sit forbrug mere bæ-
redygtigt. Ugen bød blandt 
andet på børneteater om 
skrald, re-design workshops 
for børn og voksne, elektro-
nikworkshop, foredrag om 
at leve for det halve samt 
et foredrag om tangs for-
træffeligheder. Desuden 
blev der uddelt gode ideer 
og opskrifter til at reducere 
madspild ved at lave inspire-
rende madpakker og snacks. 

FOREDRAG OM TANG 
OG MADSPILD
I det live-streamede natur-
videnskabelige foredrag 
mødte deltagerne senior-
forsker i marin økologi An-
nette Bruhn, der fortalte om 
tangs fortræffeligheder. Og 

de deltagende blev klogere 
på, hvordan forskning viser, 
at tang kan bidrage til at 
løse fremtidens udfordrin-
ger inden for sundhed, fø-
devarer, klima og miljø. I et 
andet foredrag delte forfat-
ter Nanna Hyldgaard Hansen 
ud af sine erfaringer og gav 
inspiration til, hvordan man 
kan nytænke hverdags- og 

familielivet, så man kan leve 
for det halve og samtidig 
gøre noget godt for klimaet 
og miljøet. Inden foredra-
get blev der uddelt snacks 
og gode tips til at reducere 
madspild af Marie Daugaard 
fra ’Mad og Miljø’.

TØJETS KLIMAAFTRYK
I løbet af hele ugen var det 

også muligt at besøge den 
flotte og illustrative udstil-
ling om tøj, miljø- og klima-
aftryk og genbrug i Kvar-
terhusets foyer. Her kunne 
man blandt andet se bunker 
af tøj, der illustrerede hvor 
meget en gennemsnitsdan-
sker bruger sammenlignet 
med andre nationaliteter, 
samt læse om tøj, tekstil og 
miljø på de opstillede plan-
cher. Det var også muligt få 
inspiration til hvilke bøger 
om bæredygtighed, man kan 
låne på biblioteket. 

FORTSÆTTER I 
DECEMBER
Der var stor interesse for ud-
stillingen og for deltagelse i 

de forskellige aktiviteter og 
workshops. Nåede du ikke 
med, så vil der fortsat være 
en række sy-workshops i 
december med fokus på up-
cycling, som du kan deltage 
i. Og der vil være elektro-
nikworkshop den første lør-
dag i måneden. Følg med på 
Facebook/kvarterhuseta-
magerbro. Du kan også følge 
med i Miljøpunkt Amagers 
fremtidige arrangementer 
på Facebook/miljopunkta-
mager. Hvis du har gode 
ideer til flere bæredygtige 
og spændende arrangemen-
ter, er du meget velkommen 
til at kontakte Kvarterhuset 
(rosa.sofie.hall@kk.dk).
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Frustration over airport 
parking and request for  
time-limited parking 
Local residents observe increasing incidents of 
unauthorized parking nearby metro stations

ORIGINAL ARTICLE BY 
MARIANNE MOEGREEN, 
RASMUS STEENBERGER 
AND SUSANNE MØLLER. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT.

Throughout the whole year, 
several citizens and local as-
sociations have contacted 
the local committee with 
complaints about unauthor-
ized parking, so-called air-
port parking, on their narrow 
residential roads. Affected 
areas include those around 
the metro stations Øresund, 
Amager Strand and 
Femøren. At Amager Strand 
Metro Station, residents col-
lected statements from nine 
landowner associations.

In the local committee, we 
originally planned a larger 
citizen meeting, yet Covid-19 
came in its way. Instead, 
we chose to organize three 
smaller open-air meetings in 

the affected areas, offering 
coffee – and our ears – to the 
residents. Although stricter 
restrictions did not allow for 
the last meeting at Femøren 
station, we were able to 
collect valuable informa-
tion from the meetings at 
Øresund and Amager Strand 
stations, where many resi-
dents shared their views and 
expressed their frustrations.

REQUEST FOR TIME-
LIMITED PARKING ZONE
The message became very 
clear: the residents wish the 
municipality to establish 
time-limited parking zones 
for non-residential parking. 
The clear goal is to avoid 
that travelers using the air-
port misapply the residen-
tial areas for parking in or-
der to avoid parking fees at 
airport parking lots. While 
Covid-19 related travel re-
strictions have eased the 

pressure for the time being, 
the residents fear that the 
problem will reoccur once 
air traffic is back to normal. 
In fact, when googling ”free 
parking at the airport”, the 
first hits include Femøren 
Metro Station with the in-
sider information that it is 
only two stations away from 
the airport. In addition to 
the airport parking, the resi-
dents also report commuter 
parking. This does not come 
as a surprise as there are 
currently no park and ride 
facilities established at the 
outer stations in Copenha-
gen. 

Many of the roads in the 
neighborhoods are so-called 
private public roads, which 
means that the landown-
ers are held responsible for 
maintenance. One of the ma-
jor concerns is that the many 
cars in the narrow streets 
represent traffic risks espe-

cially for children. Another 
cause of frustration is that 
residents run into problems 
finding parking themselves. 
Especially close to Amager 
Strand Metro Station, resi-
dents are bothered by cara-
vans, some of them have 
even been used for over-
night camping. The problem 
is greatest during the holi-
days. At times, it is difficult 
to enter the narrow roads, 
which has caused problems 
for garbage trucks and pos-
es potential danger if ambu-
lances or fire fighters cannot 
access. 

One of the local commit-
tee’s most important tasks 
is to be a link between the 
local citizens and the politi-
cians at City Hall. We now 
intend to move forward with 
the issue in order to raise 
awareness at the City Hall 
and to achieve political ac-
tion on the matter.

      Many local residents participated in the meetings about parking close to metro stations Photo: Rasmus Steenberger

Amager – Together 

ORIGINAL ARTICLE 
BY MORTEN BØJE 
STENSGAARD LARSEN. 
TRANSLATED AND 
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT.

We need to stand togeth-
er and shop and trade 
locally. This is the mes-
sage of the campaign 
currently being launched 
by Ama’rButikkerne and 
Amager Bladet.

The organizers behind 
the campaign intend that 
shopping and trading lo-
cally can help attenuat-
ing the bad economic and 
social effects of the co-
rona crisis, which is a huge 
challenge for many trad-
ers and cultural actors. 
Requirements for keep-
ing distance, disinfection 
rules, facemasks and as-
sembly restrictions make 
it difficult to run a business 
or cultural venue these 
days.

”What characterizes 
Amager is the so-called 
‘Amagersind’ (Amager 
spirit), which we can mo-
bilize by supporting and 
helping each other. We 
go all in for community 
in many contexts. And 
that’s what the cam-
paign is about”, explains 
Morten Bøje Steensgaard 
Larsen, Coordinator at 
Ama’rButikkerne.

BUY LOCALLY
”Ama’rButikkerne is the 
island’s largest trade asso-
ciation and Amager Bladet 
is the island’s leading 

news media. Therefore, it 
makes good sense for us 
to put the pieces together 
- especially up until Christ-
mas, when Amager’icans 
can support the local en-
vironment by buying gifts 
in the local shops, a gift 
card to one of the many 
local restaurants, invite to 
a concert or theater per-
formance at one of the 
island’s diverse cultural 
institutions or something 
completely different”, en-
courages Amager Bladet’s 
editor.

Ama’rButikkerne and 
Amager Bladet hope that 
the campaign can also 
start a debate about our 
shopping habits and about 
how we explore our local 
environment. 

“Therefore, we encour-
age the Amager’icans to 
use the hashtag #amag-
ersammen when sharing 
photos from this year’s 
Christmas shopping in the 
local shops. This way, we 
can all help focusing on 
how important it is to act 
and support locally”, says 
Morten Bøje Steensgaard 
Larsen. He continues, “we 
believe that there is a sim-
ple cure for the corona 
crisis. And this is ‘Amager 
- together!’ Let’s show that 
Amager is something we 
care about.”

Ama’rButikkerne and Amager Bladet 
join forces in the campaign ’Amager 
- together’, a measure to mitigate the 
effects of Covid-19. The message is 
simple: time calls for community and 
solidarity. One way to achieve this is by 
supporting the local shops
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AF RASMUS STEENBERGER

Søndag den 15/11 november 
genopstod de to vægmale-
rier ved cykelstien til Kløver-
marken. De gamle malerier 
var faldet helt fra hinanden 
– pladerne var frønnede og 
malingen skallet af. Så det 
var på høje tid. 

Amagerbanens Venner 
og Bevar Amagerbanen gik 
sammen om at få værket 
genskabt - med vandfaste 
plader, god grunding, ny 
drypnæse på toppen, og 
priming mod grafitti. Det be-
tyder, at kunstværket gerne 
skulle gerne holde nogle år 
endnu.

PENGE KOMMER FRA 
LOKAL CROWDFUNDING
De to oprindelige vægmale-
rier var sponsoreret af Ama-
ger Øst Lokaludvalg. Men 
den nye version er faktisk 
sponsoreret af alle mulige 
ama’rkanere, københavnere, 
baneentusiaster og natur-
venner. Det er nemlig salget 
af plakater, postkort, mv. 
som har gjort det muligt at 
betale kunstneren for en ny 
udgave. 

Mix Madsen hedder kunst-
neren, og han har fra sit 
værksted i Nordhavn gen-
skabt både Jesper Klein, Cy-
kelmyggen på skinnecykel, 
Franz Jäger-pengeskabs-
vognen og et gammelt loko-
motiv fra Amagerbanens tid.

Pladerne blev fragtet fra 

Nordhavn og monteret af 
frivillige fra Amagerbanens 
Venner og Bevar Amager-
banen. Det tog fem timer, og 
masser af kaffe at nå i mål. 
Hvem skulle have troet, at 
det som startede i foråret 
som en fredningssag også 
skulle udvikle sig til et kunst-
projekt?

MULIGHED FOR 
OPHOLDSMØBLER
Der er også ryddet i brom-
bærkrattet ved malerierne, 
så der er mulighed for at 
etablere nogle opholdsmøb-
ler og lidt ny beplantning el-
ler vilde blomster til sommer.

Det skulle jo helst blive 
til mange gode sæsoner på 
Amagerbanens grønne og 
hyggelige område..

KULTUR / NATUR

Kunstværk genopstår på Amagerbanen 
– med crowdfunding
Efter mange år i forfald kunne man 
nærmest ikke se de fine vægmalerier 
ved Amagerbanen. Nu er de 
genopstået i ny og forbedret udgave, 
takket være donationer fra alle de 
folk, der har støttet Amagerbanen 
ved at købe plakater, postkort, mv.

Blomster og genbrug på Østrigsgade
Mette Just savnede kreativiteten 
i sit liv og startede egen 
blomsterbiks med fokus på genbrug, 
bæredygtighed og det lokale. Hun 
er lykkelig for sin butik, men savner 
netværk og sammenhold blandt de 
små erhvervsdrivende ildsjæle på 
Amager

AF: MAJKEN ASTRUP

Det første jeg lægger mærke 
til, da jeg parkerer cyklen 
foran Just Blomster, er de 
mange farver. En blå bænk 
og et lyserødt bord står ude 
foran med grønne planter 
og blomster tilfældigt, men 
smukt opstillet i alle højder, 
imens et par små paller er 
skruet ind i muren og age-
rer hylder for små planter. 
Indenfor er den ene væg 
lyserød og næsten dækket 
med gamle træskuffer i al-
skens former og størrelser. 
Nogle skuffer stikker ud fra 
væggen og huser små hæn-
geplanter, andre er hylder 
for thailandske, bæredyg-
tige lys lavet af så ren paraf-
fin, at lysene er godkendt til 
fødevarebrug. Mine øjne går 
på opdagelse blandt små 
farverige figurer placeret på 
en Amagerhylde, urtepot-
teskjulere, der ligner papir 
og æsker med den slags 
vingummi der serveres på 
et sølvfad. Blomsterbinder 

Mette Just åbnede dørene 
til Just Blomster på Østrigs-
gade i august 2017. Dengang 
havde hun to klare mål med 
sin biks: at være glad for det 
hun laver og at gøre det med 
tanke på miljøet. Begge dele 
har hun opnået, men der 
melder sig et nyt ønske: at 
stå sammen med de mange 
andre små erhvervsdrivende 
og styrke den lokale handel 
på Amager.

KREATIVITET OG 
GENBRUG
Mette Just går roligt om-
kring i sin butik, viser mig 
rundt og forklarer, hvordan 
hun endte her. ”Jeg havde 
brug for en udfordring. Jeg 
var træt af at arbejde i In-
terflora. Jeg måtte jo ikke 
skabe noget selv. Kreativi-
teten var væk. Jeg ville så 
gerne arbejde med det bæ-
redygtige og det unikke, og 
helst inden jeg endte på et 
plejehjem” forklarer hun. Og 
det princip har hun holdt 
fast ved i sin spraglede og 
fantasifulde blomsterbutik. 
I det bagerste lokale kan 
man slænge sig i en sofa og 
nyde synet af gamle møb-
ler, der på hver deres måde 
er kommet til live på ny. En 
bogreol fra 80’erne er blevet 
malet, lagt ned og hængt op 
på væggen. Et lille sofabord 
fra 40’erne står indbydende 
med små blomster og nips. 
Stort set alt inventar i butik-
ken er brugt. Fundet i ven-
nernes kældre, på loppemar-
keder eller på gaden. Den 
sarte lyserøde maling på 
væggene er fra Tinkertank, 

som indsamler overskuds-
maling og giver det videre til 
dem, der ikke har så mange 
penge. Kasseapparatet køb-
te hun brugt og satte sin Ipad 
fast ovenpå. ”Jeg ville starte 
for så lidt som muligt og så 
lade det spire og langsomt 

få fodfæste. Jeg har nok kun 
brugt omkring 10.000 kr. 
på indretning af butikken. 
Her er ikke så minimalistisk, 
snarere lidt hjemligt og ro-
det. Men det gør ikke noget. 
Tværtimod ved jeg fra mine 
kunder, at det lige præcis er 

det de godt kan lide ved mit 
sted.” For Mette Just er det 
helt centralt at vi genbruger, 
sparer på ressourcerne og 
går efter de langtidshold-
bare løsninger. Hun er ikke 
økologisk blomsterhandler, 
da det er utrolig krævende 

og begrænser, hvad man 
må sælge, men hun kan no-
get andet. ”Jeg kan sælge 
planter, som er dyrket næn-
somt og holder i mange år. 
Mine julestjerner kan holde 
i årevis, men koster også 
lidt mere. Her er jeg i evig 
konkurrence med super-
markederne, men jeg ved, at 
flere og flere sætter pris på 
planter, der bliver ved med 
at være smukke – og så på-
skønner de min vejledning. 
Den finder du ikke i super-
markedet”, siger Mette Just 
med et grin.

NETVÆRK OG 
SAMMENHOLD
Grundlæggende er Mette 
Just glad og tilfreds i sin 
blomsterbutik, men hun har 
svært ved at finde det stær-
ke sammenhold mellem de 
erhvervsdrivende herude. 
”Jeg har lige meldt mig ind 
i Amagerbutikkerne, den lo-
kale handelstandsforening, 
og jeg håber det kan gøre en 
forskel. Julelysene på Ama-
gerbrogade er da hyggelige, 
men jeg får jo ikke glæde af 
dem på Østrigsgade. Og når 
jeg så hører, at der er butik-
ker på Amagerbrogade, som 
ikke er medlemmer, men 
blot nyder godt af juleud-
smykningen, så bliver jeg lidt 
trist. Hvor er sammenholdet 
henne? Men nu giver jeg det 
en chance og håber, at de 
gør mere for de små butikker 
ude i sidegaderne”. Mette 
Just drømmer om et åbent 
sparringsnetværk for de små 
erhvervsdrivende med am-
bitioner og mod på at sam-
arbejde. ”Der er så megen 
kreativitet på Amager. Vi skal 
bakke hinanden op og skabe 
berigende samarbejder. Jeg 
har for eksempel Frida Nash’ 
puder i butikken. De er for 
FEDE og på den måde støt-
ter jeg en lokal designer.” 

I det samme kommer en 
fast kunde ind for at bestille 
en vinterbuket til spisebor-
det og Mette Just giver sig 
i kast med dagens sidste 
buket.
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RASMUS STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

NY LOKALPLAN FOR 
“AMAGERBANEN NORD”
Der er gang i byggeriet langs 
Amager Strandvej, og en ny 
lokalplan på vej for området 
”Amagerbanen Nord”. Det 
er derfor tid til at evaluere, 
hvad der fungerer godt og 
skidt i byudviklingen. Det er 
dejligt at se området tage 
form, og se mange nye be-
boere bruge Strandparken, 
boldbanerne på Kløvermar-
ken, gå tur langs Amager-
banen og opleve naturen på 
Prøvestenen Syd.

Desværre er der også al-
vorlige problemer i det nye 
byområde. Ét af dem er 
manglende parkering til de-
lebiler. Området er desig-
net med en meget lempelig 
parkeringsnorm, fordi der 

var politisk ønske om at få 
etableret delebilsordninger 
i stedet.

INGEN 
DELEBILSPLADSER
I den forbindelse skriver de-
lebils-foreningen LetsGo, at 
”bygherre har sparet mange 
millioner kr. på ikke at etab-
lere det normale antal par-
keringspladser.” Foreningen 
har holdt møde med byg-
herren Gefion Group om 
etablering af delebilspladser 
i området og skriver, at ”des-
værre har Gefion Group ikke 
i sinde at bidrage til, at der 
etableres en delebilordning, 
hverken kommunikativt eller 
finansielt.”

Delebilsordninger er el-
lers en god måde at fri-
holde byrummet til grønne 
områder og fritidsliv frem 
for parkering. Hvilket er 
særligt relevant, fordi vi ved 

lokaludvalgets velbesøgte 
parkeringsmøder har mødt 
mange borgere fra områ-
det, som er frustrerede over 
dårlige parkeringsmulighe-
der.

LetsGo skriver: ”Det kan 
ikke være i kommunens eller 
Amagers interesse. De mid-
ler, som er sparet på at etab-
lere parkeringspladser, bur-
de gå til at understøtte en 
delebilsordning. I stedet er 

det sådan, at der ikke etab-
leres nogen delebilsordning, 
og beboerne parkerer på ve-
jene omkring nybyggeriet”.

I MODSTRID MED 
HENSIGTERNE I 
KOMMUNEPLAN 2019 
Københavns Kommunes 
embedsmænd har ikke be-
føjelser til at ændre situati-
onen, så det kræver politisk 
opmærksomhed, hvis situa-

tionen skal ændres. I den 
nye Kommuneplan 2019 er 
der ellers sket en kraftig 
opstramning af byens tra-
fikmål, herunder maksimalt 
25% biltrafik. Det er derfor 
af politisk interesse, at om-
rådets beboere kan vælge 
privat bilejerskab fra og i 
stedet vælge fælles mobili-
tetsløsninger, såsom blandt 
andet delebilsordninger.

LetsGo har fået at vide, 

at de gerne må betale mar-
kedspris for at etablere 
delebilsordning i de nye p-
kældre. Det har foreningen 
ikke råd til. Som situationen 
er nu, prøver bygherrerne 
med andre ord at høste en 
dobbelt gevinst: Først spa-
rer de byggeomkostninger, 
og bagefter prøver de at 
få yderligere indtægt på at 
leje p-pladser ud til de de-
lebiler.

Behov for ny skaterbane i 
Amager Strandpark
RASMUS STEENBERGER, 
MEDLEM AF 
AMAGER STRAND 
PARKBRUGERRÅD

Efter mange års fravær af 
skatermuligheder på stran-
den, er der begyndt at teg-
ne sig et klart behov for at 
genetablere en skaterbane i 
Amager Strandpark.

Tidligt i strandparkens le-
vetid var der en glimrende 
skaterrampe ved siden af 
Strandstation 3. Den var flit-
tigt anvendt, og passende 
stor, udfordrende og sjov!

Desværre er det hårdt for 
en trærampe at stå så tæt på 
vandet, og efter mange års 
heftig brug (og en del hær-
værk) måtte rampen des-
værre fjernes til sidst. Det 
er vi mange, der har været 
kede af lige siden, for der var 
faktisk et super hyggeligt 
miljø omkring banen i de år. 

Derfor kommer der også 
løbende henvendelser til 
både lokaludvalget, park-
brugerrådet og kommunen 
om muligheden for at lave 
en ny skaterrampe.

GODE RAMPER KOSTER
Hvis der skal laves en ny ram-
pe, skal den laves i beton, og 
laves professionelt, så den 
kan holde. Den slags gode 
ramper koster desværre pen-

ge – og skal de være store, 
koster de mange penge. 

I parkbrugerrådet har vi 
derfor spurgt kommunens 
forvaltning, om vi kan finan-
siere en skaterrampe med 
parkbrugerrådets øremær-
kede midler: cirka 400.000 
kr. om året har vi at gøre 
godt med. Svaret var des-
værre lidt nedslående, idet 
et nyt skaterområde koster 
over en million kroner. Det 
er med andre ord en sag, der 
skal til politisk behandling.

ALTERNATIV LØSNING 
PÅ EKSISTERENDE 
BETONFLADE
Imidlertid er der på det se-
neste kommet forslag om at 
etablere en billigere version 
med hjælp fra gode, lokale 
kræfter. Det er nemlig fore-
slået at bygge en rampe på 
den eksisterende betonflade 
bag ved Strandstation 3. 

Den metode vil spare en 
masse etableringsomkost-
ninger til fundament, og 
samtidig forhindre nogle af 
de ulovlige parkeringer, der 
ofte ses helt ude på pynten. 
Det er en løsning, som vi nu 
må til at kigge nærmere på i 
parkbrugerrådet.

Delebilerne, der forsvandt ved 
“Amagerbanen Nord”
Selvom der er udlagt meget få 
parkeringspladser til byggerierne 
mellem Strandlodsvej og Amager 
Strandvej, ønsker bygherrerne 
ikke at medvirke til etablering af 
delebilspladser

        Foto: Ursula Bach

        Foto: Yann Houlberg Andersen
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Dyreliv ved 
Amagerbanen

AF: ANDERS KRAG

Hen over sommeren har 
Anders Krag og Per Abild, 
der har haver i den lille 
haveforening langs Ama-
gerbanen, taget billeder 
af dyrene ved Amagerba-
nen. Det har de gjort for at 
hjælpe med at dokumen-
tere den biodiversitet der 
findes i området.

”Tudsen vi fandt, blev 
døbt skrubbeSigurd” for-
tæller Anders Krag. ”Bil-
ledet af ham blev taget 
under nedlukningen, hvor 
haven var populær, in-
klusiv bagudgangen til 

boldbanerne. Der kunne 
flere børn spille og lege 
ude i det fri, når de ikke 
kunne andet. Vi lavede 
også hjemmeundervis-
ning derude for 3-4 børn 
ad gangen. Salamanderen 
blev fundet lige udenfor 
en have. Vi tror de lever i 
brøndene, hvor der er god 
adgang til vand. ”

Haveejerne glæder sig 
meget til at kommunens 
folk kommer ud til foråret 
og skal kortlægge alle de 
mange planter og dyr i 
området i forbindelse med 
den fredningssag, der er 
sat i gang.

     Fotos: Anders Krag og Per Abild, Haveforeningen ved 
Amagerbanen

Teatret der 
udvidede, midt i 
en pandemi
Teater Play har netop udvidet med en helt ny scene. I forbindelse med 
udvidelsen søgte teatret støtte hos de faste publikummer og i netværket af 
optrædende og samarbejdspartnere. Desuden gav en ansøgning til Nordea-
fonden 26.897 kr. til publikumspodier

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

Ledelsen bag teatret, skue-
spiller Mille Berg og instruk-
tør Christina Sørensen, har 
kørt teatret siden 2004 uden 
driftsstøtte udefra. Og med 
vækst hvert eneste år. Selv 
da corona-pandemien ram-
te, var de fortrøstningsfulde, 
og det viste sig da også, at 
både publikum og de optræ-
dende støttede op om tea-
tret, så det kunne overleve 
nedlukningen. 

FIKTIVE FADØL OG 
SPONSOREREDE STOLE
Flere hundrede gav en fiktiv 
fadøl, altså en øl de ikke fik, 
eller sponsorerede en stol i 
teatersalen. De 94 stole blev 
hurtigt udsolgt, og sponso-
rerne fik et skilt med deres 
navn på stoleryggene, heri-

blandt flere kendte navne 
som Lasse Rimmer, Søren 
Brostrøm, Heino Hansen 
m.fl. Tilsammen gav bidra-
gene tilstrækkelig indkomst 
til at huslejen kunne betales 
under nedlukningen i for-
året. 

Teatret var lukket i nogle 
måneder, men har siden 
starten af sommeren haft 
fuld belægning og en masse 
store komikere der stod i 
kø for at komme på scenen. 
Ledelsen og personalet har 
efterhånden tilpasset sig til 
situationen med nye corona-
rutiner, og publikum ser ud 
til at nyde, at der med af-
standsreglen er plads til ta-
sken eller øllen på de ledige 
stole i salen. ”Vi føler vi kan 
fortsætte på denne måde i 
lang tid, også selvom pan-
demien skulle vare langt ind 
i 2021”, siger Mille Berg, ”…

men selvfølgelig ku det være 
rart at det skrammel snart 
bukkede og takkede af for 
denne gang!”.

EN SCENE TIL
Nu har de to driftige kvin-
der udvidet med en ekstra 
scene. Den 1. oktober over-
tog de et VVS-firmas loka-
ler, bagest i samme hus på 
Strandlodsvej 7, og forvand-
lede det slidte værksted til 
en fungerende teaterscene 
i løbet af 3 uger. Igen trådte 
publikum og optrædende til, 
og bidrog med tilskud til tek-
nik og inventar. Ledelsen har 
selv istandsat, sammen med 
en gruppe frivillige hjælpere. 
”Nu glæder vi os bare over 
at kunne byde velkommen 
til endnu flere publikummer, 
på begge scener”, siger Chri-
stina Sørensen

Den nye Scene 2, som blev 

indviet den 23. oktober, fun-
gerer sideløbende med Sce-
ne 1, og der kan være shows 
på begge scener samtidig! 
De ligger lydmæssigt af-
skåret fra hinanden, og den 
nye scene har egen indgang 
og egen bar. Det betyder, at 
der i det kommende forår 
kan være revy på Scene 1 og 
comedyshow på Scene 2, på 
samme aften. 

LYS FREMTID
Med udvidelsen er teatrets 
ledelse sikre på at der også 
vil komme større og større 
overskud. Der er rift om sce-
nepladsen, og det store bil-
letsalg ser ud til at fortsætte 
”..og det er jo bedst for en 
forretning, når det hænger 
sådan sammen, uanset om 
det er en ostehandler, et re-
visionskontor eller et teater”, 
siger Mille Berg.

       Foto: Tina Sejr Ditlevsen
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Havnetunnel giver 
mere biltrafik i 
Amager Øst
KARL VOGT-
NIELSEN, AMAGER 
MOD OVERFLØDIGE 
HAVNETUNNELLER

Mange borgere i Ama-
ger Øst ser sikkert frem 
til, at en havnetunnel skal 
flytte en del biltrafik væk 
fra vore veje og over i en 
havnetunnel. Men i de 
fremlagte rapporter står 
det modsatte. Nemlig at 
en havnetunnel vil udløse 
mere biltrafik i Amager 
Øst. Tilmed fremgår det 
af foranalyserne for Lynet-
teholmen og tilhørende 
havnetunnel, at en del af 
de trafikproblemer, som 
havnetunnellen angiveligt 
skulle løse, kan klares på 
andre måder – og uden at 
vi får mere biltrafik.

Derfor er vi nogen der 
har oprettet ”Amager mod 
Overflødige Havnetunnel-
ler”, hvor du kan få mere 
information via vores face-
bookside.

Umiddelbart udløser 
havnetunnellen relativt 
mere trafik på bl.a. Prags 
Boulevard, Holmbladsga-
de, Strandlodsvej, Engvej, 
Østrigsgade, Backersvej 
og Kastrupvej. Amager 
Strandvej vil få mindre tra-
fik, men det skyldes langt 
hen ad vejen lokale trafik-
saneringer (dvs tiltag som 
begrænser trafikken) og 
ikke havnetunnellen, og de 
kan jo gennemføres under 
alle omstændigheder.   

I foranalysen indgår fak-
tisk rapporter som påviser, 
at havnetunnellen er over-
flødig, hvis vi udbygger 
Nordøstamager og Lynet-
teholmen som såkaldte 
bilfri områder - i overens-
stemmelse med den nye 
kommuneplan, der sigter 
på, at nye byområder skal 
være mere eller mindre 
bilfri, for at reducere antal-
let af bilture i København.

Det bliver således ikke 
lettere for de nuværende 
bilister i bydelen at færdes 
på vejene, når der kommer 
en havnetunnel, tværti-
mod. 

I november er der ud-
sendt en såkaldt VVM (mil-
jøvurdering) for anlæggel-
sen af Lynetteholmen og 
samtidig en anlægslov for 
Lynetteholmen i høring. 
Beslutning om havnetun-
nel følger senere, men har 
Folketinget først besluttet 
Lynetteholmen i den plan-
lagte version, bliver det 
vanskeligt at undgå hav-
netunnellen. 

Derfor vil jeg opfordre 
alle lokale borgere, der 
ikke ønsker endnu flere 
biler på vore veje og som 
hellere vil løse trafikpro-
blemerne på anden vis 
end en havnetunnel, til at 
afgive høringssvar, der 
kræver, at beslutning om 
anlæggelsen af Lynette-
holmen udskydes, til de 
alternative løsninger er 
langt bedre belyst. 

Samtale Vindue
AF: JOHN KNUDSEN, 
SENIOR IT STUEN

Ja, det er rigtigt, så nemt 
er det! ”Samtale Vinduet” 
trodser Corona-restriktio-
nerne.

Du får mulighed for ad-
spredelse i dagligdage; 
kan være sammen med 
andre uden risiko for at 
blive smittet.

Andre, som måske er i 
en lignende situation, sav-
ner at kunne se og blive 
set, tale sammen, føle en 
form for nærvær på en 
100% smittefri og tryg 
måde.

Vi har store forventnin-
ger til det nye ”Samtale 
Vindue” og håber, det kan 
være med til at bryde 
”stilheden” og åbne op for 
nye oplevelser sammen 
med andre; fra ens eget 
trygge hjem.

Det er Senior IT Stuen 
på Amager, der står bag 
dette nye Corona-initiativ. 
”Vi kalder det for ”Det 
sociale Samtale Vindue”, 
siger daglig leder John 
Knudsen.

”Vi vil gerne give alle - 
men især de ældre - mu-
lighed for at bryde den 
stilheden, som kan være 
affødt af Corona-situatio-
nen. Har du en e-mail, har 
du også det, der skal til for 

at være med til at få nye 
oplevelser gennem ”Sam-
tale Vinduet”.

Du skal blot sende 
en mail til os på adres-
sen:  AktiveSteder@gmail.
com og skrive, at du godt 
vil være med. Vi respekte-
rer persondataloven.

Du får en oversigt over, 
hvornår ”Samtale Vindu-
et” er åbent og andre nyt-
tige oplysninger.

Vi overvejer at bringe 
forskellige emner frem i 
vinduet, aktuelle temaer 
eller andet, som delta-
gerne har særlig inte-
resse i at tale om. Og der 
kan måske også blive tale 
om, at vi betaler en kage 
til kaffen; det er vi ved at 
undersøge.

Er du i tvivl, om det er 
noget for dig, kan du bare 
åbne vinduet på ”klem” og 
se og høre, hvad der fore-
går.

”Send din mail i dag 
til  AktiveSteder@gmail.
com,  så kan du allerede 
være i gang fra begyndel-
sen af december,”slutter 
John Knudsen, som for-
venter selv at være en flit-
tig gæst eventuelt sam-
men med andre frivillige 
hjælpere.

Havnetunnel rimer 
dårligt på ny skole i 
Holmbladsgade
AF: GITTE HESSELMANN, 
NYRNBERGGADE

Københavns Kommune og 
regeringen er ved at kuppe 
et enormt byudviklingspro-
jekt i København igennem. 
Projekt Lynetteholmen og en 
Østre Ringvej/havnetunnel 
foregår uden en helhedsplan 
for hovedstadsområdet og 
uden hensyn til københav-
nernes og den øvrige regi-
ons behov.

Havnetunnellen bliver 
”solgt” med argumenterne 
om, at den vil begrænse 
trængslen af biler i Køben-
havn, men faktum er, at mil-
liard-udgifter brugt på hav-
netunnellen Østre Ringvej 
samlet set vil give en massiv 
tilvækst af biler. Ifølge trafik-
data og prognoser fra Vejdi-
rektoratets forundersøgelse 

(august 2020) af Østre Ring-
vej vil biltrafikken falde på 
nogle veje i indre København 
og Frederiksberg, mens an-
dre veje vil blive røde veje 
med øget biltrafik. ”Generelt 
vil vejene på den nordøstlige 
del af Amager få mere trafik” 
som følge af havnetunnellen. 
Dette gælder uanset hvilken 
version af en havnetunnel, 
der gennemføres.

Helt konkret vil det betyde 
voldsom stigning i trafikken 
i Holmbladsgade, hvor en 
ny flot tresporet skole skal 
se dagens lys. Og det er vel 
at mærke bilerne fra hav-
netunnellens opkørsel, ikke 
forældrenes bringen af børn.  
Trafiktallet ved hjørnet af 
Holmbladsgade/ Vermlands-
gade er i 2019 målt til 6400 
biler på et hverdagsdøgn, 
mens en havnetunnel med 

fuldt gennemslag i 2050 vil 
øge trafiktallet til 9270 biler 
på et hverdagsdøgn. Det er 
en stigning på 45%! Ved en 
sænket tunnel er det en 40 % 
stigning til 8940 biler.

Hvorfor skal kommende 
generationer af skolebørn 
i den nye Holmbladsgade 
Skole lide under, at bili-
ster fra kommunerne nord 
for København skal kunne 
komme hurtigere til Ama-
ger og lufthavnen? Hvorfor 
skal skolebørnene lide un-
der, at bilisterne nord for 
København kan komme mel-
lem 0 og 1 minut hurtigere 
til Amager, og bilister fra en 
Lynetteholm vil kunne vinde 
mellem 3-6 minutter? El-
ler omvendt fra Amager og 
nord på. De kalder det en 
samfundsmæssig investe-
ring, men skal milliard-inve-

steringer ikke hellere bruges 
til trafiksanering og bedre 
trafiksikring, mere kollektiv 
trafik og en grøn by, hvor 
også Lærkesletten er købt 
fri? Der er virkelig brug for 
et alternativ til bilismens frie 
vækst, som havnetunnellen 
vil understøtte. 

Tag del i modstanden, 
skriv høringssvar mod an-
lægsloven, gå ind på Face-
book-gruppen Amager mod 
overflødige havnetunneller, 
og vær med til at bryde løg-
nene om, at havnetunnellen 
begrænser bilismen.

Ghettolister - 
diskriminerende og 
asociale! 
LEIF MIKKELSEN. 
AKTIV I ALMEN 
MODSTAND-AMAGER OG 
BESTYRELSESMEDLEM 
I ENHEDSLISTEN 
AMAGER ØST. WWW.
ALMENMODSTAND.DK

1. december offentliggøres 
den nye ”ghettoliste”. Man-
ge almene boligområder 
venter med gysen på resul-
tatet. Hvis en boligafdeling 
ender på den ”almindelige 
ghettoliste” 4 år i streg, og 
dermed bliver udnævnt til 
”hård ghetto”, skal der tages 
drastiske skridt for at ned-
bringe antallet af beboere 
med anden etnisk baggrund, 
uden uddannelse, med lav 
indtægt, eller domme for 
kriminalitet. Lykkes det ikke, 
kræver loven, at andelen af 
almene boliger nedbringes 
med 40% ved salg, nedriv-
ning, omdannelse til ung-
doms- eller ældreboliger el-
ler nybyggeri .  

En af de boligafdelinger, 
der venter i ”spænding” er 
Hørgården i Amager Vest, 
men også boligafdelin-
ger i Amager Øst kan på 
sigt være truet, da mange 
på grund af Corona-krisen 
har mistet deres job - i for 
eksempel lufthavnen - og 
dermed bliver ramt på øko-
nomien. Så kan man også 
miste sit hjem, hvis ens bo-
ligafdeling passerer den 
magiske grænse for antal 
ledige, ufaglærte og fattige 
og kommer på ghettolisten. 
Dette gælder dog kun, hvis 
du bor i almen bolig. Privat 
udlejning, ejer- og andels-

boliger er ikke omfattet af 
loven, hvilket er åbenlyst 
diskriminerende mod  de 
grupper, der allermest har 
brug for billige almene boli-
ger. Når man ser boligpriser-
nes udvikling I København, 
er der ikke brug for færre 
billige boliger, men flere. 

En gruppe borgere på 
Amager har taget initiativ til 
at sætte lys på ghettoloven. 
Den er et angreb på den al-
mene boligsektor, og des-
uden diskriminerende mod 

dem, der - upassende - kal-
des “af anden etnisk bag-
grund”. Som om man kan 
ændre sin herkomst! Eksper-
ter fra FN har da også flere 
gange stillet spørgsmålstegn 
ved Danmarks overholdelse  
af elementære menneske-
rettigheder, for eksempel 
retten til bolig og diskrimi-
nation på grund af  etnici-
tet, og en gruppe beboere i 
boligforeningen Nøjsomhed 
i Helsingør har anlagt rets-
sag af samme årsag: diskri-

mination. Når dette læses, 
har sagen fundet en fore-
løbig afgørelse, men det vil 
helt sikkert ikke stoppe der. 
Derfor har Almen Modstand-
Amager sat aktiviteter i gang 
for at oplyse om ghettolo-
vens konsekvenser og bakke 
op om borgerforslaget mod 
ghettopakken. Borgerforsla-
get skal opnå 50.000 under-
skrifter inden den 13.12.2020. 
Skriv under: https://www.
borgerforslag.dk/se-og-sto-
et-forslag/?Id=FT-04982



NR. 108 15AMA’RØSTEN LÆSERINDLÆG

AF RIKKE LAURITSEN OG 
RASMUS STEENBERGER 

I Amager 
Øst Lokal-
udvalg er vi 
en gruppe, 
der gerne vil 
have mere 
vild natur i 
vores bydel. 
Vi ved, at 
naturen er 
trængt i hele 
Danmark. Sommerfugle, vil-
de bier og insekter er truede, 
fordi deres levesteder er for-
svundet og til stadighed for-
svinder. Vi mennesker fylder 
- med vores veje, bilos og 
bygninger. 

Der er alt for mange golde 
græsørkener, hvor intet vildt 
kan vokse eller leve. Og vi 
ser sjældent at folk bruger 
disse områder. Vi tror på, at 
langt flere ville nyde vores 
fællesområder, hvis der var 
blomster, højt græs, sum-
mende liv, bænke og borde. 

Vi vil også plante frugt-
træer, der kan give læ, ly og 
frugt. Dér hvor vi kan findes 
plads, ville æbletræer kunne 
give æbler til os alle, og til 
Kofoeds Skoles sociale mo-
steri. Hyld og blommer kun-
ne være lækkerbiskener til 
beboere og bier.

Træer og grønt generelt 
er også et forsøg på helt lo-
kalt at tage et lille ansvar for 
klodens enorme klimapro-
blemer. Træer optager CO2, 
og de kan skærme os mod 
forurening. Træer og planter 
er også med til at dæmpe de 
stigende temperaturer.

Vi ønsker dog ikke bare 
mere vild natur for naturen 
og klimaets skyld. Vi tror 
også på, at blomster, plan-
ter, buske og træer kan virke 
styrkende for os mennesker. 
De giver rum for fællesska-
ber, for at mødes på kryds 
og tværs. For at finde ro i det 
grønne, men også for snak 
og hygge.

Der er mange områder, 

hvor der med få midler kun-
ne laves mere vild natur, men 
vi er i tvivl om, hvor vi skal 
starte. Vi vil jo meget gerne 
have beboere og borgerne 
med. Da vi planlagde æble-
træer langs den sidste del 
af Prags Boulevard, var der 
mange interesserede. Stedet 
kunne dog ikke lade sig gøre 
på grund af det kommende 
skolebyggeri. I gruppen vil vi 
starte med at søge midler til 
et pilotprojekt, som vi håber 
flertallet af Lokaludvalget er 
med på. 

Prags Byhaver er et godt 
eksempel på et borgerinitia-
tiv, der virker og skaber liv. 
Vi kan ikke plante æbletræer 
på den del af Prags Boule-

vard, på grund af rør i under-
grunden, men der kan plan-
tes buske, græsset kan få lov 
til at gro, og der kan plantes 
blomster på de store græs-
arealer – langs Prags Boule-
vard, i rundkørslen, på Store 
Møllevej, langs metroen. Der 
kan sættes plantekasser på 
pladserne og græsset kan få 
lov at gro højt omkring træ-
erne. Mulighederne er uen-
delige. 

Vi håber, I vil byde ind med 
idéer og har lyst til at være 
med. Følg med på Lokal-
udvalgets hjemmeside og 
Facebook – og deltag. Lo-
kaludvalget er jeres lokale 
demokratiske talerør. Brug 
det! Skriv til aoelu@kk.dk 

Mere vild natur  
i Amager Øst

Vejprojekter undergraver Københavns klimaplan
Når kommunen bruger over 100 mio. kroner på genopretning af vejene, burde det være naturligt, at vejene samtidig 
bliver mere klimavenlige. Ellers når kommunen ikke klimaplan 2025

AF RASMUS 
STEENBERGER, KANDIDAT 
TIL KOMMUNALVALGET 
FOR SF 

De kommende år er der sat 
over 100 mio. kr. af til gen-
opretning af vejnettet på 
Østamager: Vermlandsga-
de, Kastrupvej, Østrigsgade 
og Kløvermarksvej. Én vej 
koster op til 50 millioner at 
genoprette til "oprindeligt 
standard", dvs. ny asfalt, fli-
ser og kantsten. Med samme 
bredder og udformning som 
hidtil. 

Desværre er pengene 
dårligt givet ud, fordi ”gen-
opretningen” modarbejder 
kommunens egne mål om 
at reducere klimabelast-
ningen og forurening fra 
vejtrafik. Herunder målet 
om at komme ned på 25 
pct. biltransport. Og det 
haster med Københavns kli-
maplan, hvor der mangler 
store reduktioner i udled-
ningerne fra biltrafik for at 
nå i mål i 2025.

Problemet er, at vejene 
genoprettes til den præcise 
form de har i dag, ikke til en 
standard som de meget kli-
mabevidste Københavnere 
forventer. Der kommer ikke 
flere træer. Der kommer ikke 
bredere cykelstier. Der kom-
mer ikke farthindringer og 
bedre krydsninger til skole-
børn. 

Det er paradoksalt. Sær-
ligt fordi de rigtige tiltag 
sagtens kunne bygges ind i 
genopretningen, uden sær-
lig meromkostning - hvis for-
valtningen fik lov. 

Når jeg sammenligner pri-
sen på en "genopretning" af 
Kastrupvej med den totale, 
gennemgribende opgrade-
ring af Backersvej på Ama-
ger, som jeg, via mit arbejde 
i Lokaludvalg Amager Øst, 
har været med at kæmpe 

hjem, så er priserne stort set 
identiske: omkring 50 mio.  

Men effekten er helt for-
skellig: på Backersvej får vi 
flere træer, hævet cykelsti, 
forskudte vejbaner, vejbump, 
bedre busstoppesteder, 
øget handicaptilgængelig-
hed, og bedre oversigtsfor-
hold. Til den samme pris som 
en renovering af Kastrupvej, 
uden de forbedringer. Ka-
strupvej er lige så lang og 
bred, men får ikke glæde af 

de mange tiltag, som kunne 
øge trafiksikkerheden, her-
lighedsværdien og bidrage 
til at reducere klimabelast-
ningen. 

HVOR ER DE 
FOLKEVALGTE?
Egentlig kan det undre, at 
det nuværende koncept for 
vejgenopretninger overho-
vedet er sluppet igennem 
det politiske system. Klima-
neutralitet i 2025 er jo et 

fælles mål på tværs af alle 
partier. 

Særligt på Teknik- og Mil-
jøområdet i København er 
der behov for langt mere 
samarbejde de kommende 
år for at komme i mål med 
kommunens 2025-klima-
mål. Vi har et efterslæb på 
200.000 ton CO2 fra de se-
neste fire år af klimaplanen 
– og der er ingen plan for 
at indhente det. Samtidig er 
de næste (sidste) fire år af 

klimaplanen underfinansie-
rede, og de lavthængende 
frugter er taget. 

Derfor ønsker jeg mig 
brændende, at den nye Tek-
nik- og Miljøborgmester, der 
kommer efter valget, vil bide 
sig fast i arbejdet, så der igen 
kommer en sammenhæng 
mellem mål og midler i den 
københavnske klimapolitik.
Klima-træghed på alle ni-
veauer

Eksemplet med vejgen-
opretninger i København er 
et eksempel blandt mange. 
Vi ser det i alle politiske 
niveauer, også i EU – hvor 
modsætningen mellem de 
abstrakte klima-ambitioner 
og den konkrete lands-
brugspolitik er afgrunds-
dyb. I Folketinget overve-
jer man stadig at lede efter 
mere olie, udbygge lufthave 
og give landmændene lov 
til at udvide svinestalde, 
selvom det modarbejder 
klimaloven og målet om 70 
% reduktion i klimagasud-
ledninger. 

København skal hurtigst 
muligt lave et koncept for 
vejgenopretning 2.0, som 
understøtter kommunens 
egne klimamål, og hjælper 
os med at få en bedre by. 
Med bedre vilkår for cykli-
ster, mere sikkerhed for sko-
lebørn og færre, der kører i 
fossilbil. Det behøver ikke at 
koste mere. 
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Meget mere kunst  
i Amager Centret
I september blev det første kunstværk sat op i 
Amager Centret, som led i et nyt samarbejde med 
kunstproduktionscenteret FABRIKKEN for Kunst og 
Design. I 2021 kommer der flere kunstoplevelser i centret, 
da samarbejdet med titlen ’FABRIKKEN Afd. AC’, nu har 
modtaget støtte fra blandt andet Statens Kunstfond

FABRIKKEN AFD. AC 
FÅR STØTTE SOM NY 
UDSTILLINGSPLAFORM
Projektet i Amager Centret 
skal bringe kunst og kunst-
produktion ind i storcenteret 
og ud til borgerne lokalt på 
Amager. Fra september kan 
man derfor møde kunsten 
og blive klogere på kunst-
produktion, der hvor man 
køber sine vinterstøvler og 
dagligvarer. Kunsten i Ama-
ger Centret skal være med til 
at hæve blikket fra indkøbs-
kurven, åbne for andre per-
spektiver og byde på nye op-
levelser på uventede steder. 
Projektet er blevet startet 
med generøs støtte fra bl.a. 
Amager Øst Lokaludvalg. 
I oktober sluttede Statens 
Kunstfond sig til listen over 
støttegivere, da FABRIKKEN 
Afd. AC modtog støtte fra 
puljen til opstart af nye ud-
stillingsplatforme. ”Vi er me-
get stolte af Kunstfondens 
generøse tilskud til initiativet 
om at gøre samtidskunsten 
til en del af indkøbsople-
velsen i Amager Centret. Vi 
har som ét af bare 7 udstil-
lingssteder i 2020 modtaget 
støtte fra denne pulje, så der 
nu kan komme endnu mere 
kunst ud til folket”, siger ud-

viklingsansvarlig på FABRIK-
KEN for Kunst og Design, 
Maria Gry Bregnbak.

MERE KUNST I 2021 – 
FOR HELE FAMILIEN
Efter nytår er der nye ople-
velser i vente. Ikke kun med 
kunst på centervæggene, 
men også til at tage med 
hjem omkring spisebordet. 
FABRIKKEN Afd. AC lance-
rer nemlig en gratis ’kunst-
pose’ med materialer til 
kreative aktiviteter for hele 
familien. Aktiviteterne er in-
spireret af vægudsmyknin-
gen ’Ultramarint og gult ro-
torrelief’ af kunstner Henrik 
Plenge Jakobsen, som lige 
nu kan ses ved indgangen til 
metroarkaden bag Apoteket 
i Amager Centret. ’Kunst-
posen’ vil være et COVID-
19-venligt alternativ til fysi-
ske kunstworkshops, som 
man dog håber at få mulig-
hed for at afholde i centeret 
i fremtiden.

Læs mere om ’FABRIK-
KEN Afd. AC’ på FABRIK-
KEN for Kunst og Designs 
hjemmeside: www.ffkd.
dk, hvor programmet 
løbende opdateres.

      I september kunne man opleve billedkunstner Henrik Plenge 
Jakobsens arbejde med monteringen af vægudsmykningen 
’Ultramarint og gult rotorrelief’ i Amager Centret. Det færdige værk 
kan nu ses ved centerets metroarkade. 
 Foto: FABRIKKEN for Kunst og Design

Udlev din indre helt eller 
heltinde på Amager
Har du temperament som en vild 
krigerdværg? Eller kræfter som 
en magisk troldmand? Så kom 
forbi Kulturhuset Prismen på 
Holmbladsgade, hvor du sammen 
med bordrollespilsforeningen 
Dungeon 64 kan udleve din indre 
eventyrer

KÆMP MOD ORKER PÅ 
AMAGER
I Kulturhuset Prismen på 
Holmbladsgade holder bor-
drollespilsforeningen Dun-
geon 64 til. Dungeon 64 er 
blevet startet af 8 lokale 
unge mænd, der vil gøre rol-
lespil nemt og tilgængeligt 
for alle. I foreningen spiller 
de Dungeons & Dragons, et 
bordrollespil, der er kendt 
fra Netflix-serien Stranger 
Things og spilles verden 
over.

ALLE SKAL KUNNE 
VÆRE MED
Stifterne af Dungeon 64 
begyndte selv at spille Dun-

geons & Dragons for to år 
siden, og de er blevet fuld-
stændigt bidt af det magi-
ske univers, spillet inviterer 
én ind i: “Det fantastiske 
ved bordrollespil er, at kan 
leve dig ind i episke fortæl-
linger eller fjollede historier, 
og du kan gå på togt og 
løse sjove opgaver sammen 
med dine venner”, fortæller 
Søren Bendixen, medstifter 
af Dungeon 64. Foreningen 
har nu omkring 30 med-
lemmer men ønsker endnu 
flere: “Vi vil give alle mulig-
heden for at få nogle sjove 
timer, hvor de giver fanta-
sien frit spil!” siger Søren 
Bendixen.

SÆT FANTASIEN LØS 
I Dungeons & Dragons spiller 
man en fiktiv karakter, der 
sammen med sin gruppe går 
på eventyr i en fantasi-ver-
den. Dungeon 64 har en stor 
samling af figurer - alt fra 
ildspyende drager til fortryl-
lende elverprinsesser - og 
landskaber til alle tænkelige 
scenarier. Spillet styres af en 
dungeon master, der guider 
spillerne igennem en fortæl-
ling, hvor deres handlinger 
har afgørende betydning for, 
hvordan spillet udvikler sig. 
Spillet har et regelsæt, der 

sætter rammen for de fiktive 
karakterers styrker og svag-
heder, men alle handlinger i 
spillet er dog op til spillernes 
fantasi, kreativitet og samar-
bejdsevne.

KOM OG VÆR MED!
Foreningen afholder ugent-
lige workshops, hvor alle 
med interesse kan afprøve 
bordrollespil. Det eneste, 
det kræver, er fantasi og 
eventyrlyst. Du kan følge 
foreningens arbejde og ar-
rangementer på foreningens 
Facebook og Instagram.

      Humøret er højt når terningerne ruller i dungeon 64. Her ses 
medlemmerne Anders Hein Jessen, Jacob Bruhn Larsen og Lars 
Koreska Andersen.  Foto: Søren Bendixen

Ny svømmeforening  
i Amager Øst

AF: SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Svømning for Alle er 
det nye navn for Bente 
Bernths Svømmeskole, der 
i mere end 50 år undervi-
ste i Frankrigsgades svøm-
mehal og i Sundby Bad. 
Sådan skriver foreningen 
på sin hjemmeside.

I foråret 2020 opsagde 
Københavns Kommune 
sine aftaler med Bente 
Bernths Svømmeskole og 
de øvrige private svøm-
meskoler i Københavns 
Kommune. Det var en 
forvaltningsbeslutning, 
men politikerne ønskede 
at bevare muligheden for 
svømmeundervisning og 
der blev derfor opfordret 
til, at de private forenin-
ger blev omdannet til fol-
keoplysende foreninger. 
Bente Bernths Svømme-
skole er derfor blevet til 
foreningen ”Svømning for 
Alle” med formålet fortsat 
at kunne tilbyde undervis-
ning efter de samme prin-
cipper som førhen.

I lokaludvalget glæder 
vi os over, at vi stadig har 
svømmeundervisningstil-
buddet i vores bydel. Un-

dervejs henvendte vi os til 
Kultur og Fritidsborgme-
steren, som svarede os 11. 
juni, at de selvfølgelig var 
meget interesseret i at be-
vare tilbuddet til borgerne, 
blot i regi af folkeoplysen-
de forening.

Foreningen har fået ny 
hjemmeside www.svoem-
foralle.dk , hvor man kan 
læse mere om tilmelding 
til svømmeundervisning 
og holdtyper. Der tilbydes 
svømmeundervisning for 
børn og voksne i alle aldre 
og niveauer samt vandae-
robic, svømning for gravi-
de og hold for voksne med 
vandskræk. På hjemme-
siden kan man også læse 
formandens ord. Formand 
for foreningens bestyrelse 
er Lisbeth Demant.

Der tilbydes ligeledes 
svømning på Sundbyvang 
i terapibassinet. For at 
kunne deltage i svømme-
undervisningen på Sund-
byvang skal man have en 
anerkendt diagnose, det 
vil sige at man skal være 
udredt for enten en fysisk 
eller psykisk diagnose.

Lokaludvalget øn-
sker tillykke med 
den nye forening.

Bente Bernths Svømmeskole er blevet 
til Foreningen Svømning for Alle

Amager Øst  
lokaludvalg
ønsker borgerne i 
bydelen og vores 
samarbejdspartene 
i og uden for 
bydelen en rigtig 
glædelig jul og et 
godt nytår.
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Nyt fra Filips Kirke 

JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

Efter menighedsrådsval-
get er et nyt menigheds-
råd tiltrådt den første 
søndag i advent. For Filips 
Kirkes vedkommende er 
der kun sket meget få æn-
dringer i forhold til det tid-
ligere menighedsråd. 

Alle, der i øjeblikket pas-
serer Filips Kirke, kan se, 
at det går godt frem med 
udbygningen af støttepil-
lerne til kirken. Arbejdet 
forventes afsluttet 18. de-
cember.

Vi har gennem en år-
række kæmpet med en 
øget revnedannelse inde 
i kirken, og er efter en 
række undersøgelser nået 
frem til, at det skyldes, at 
overbygningen i kirken er 
for tung. For at løse pro-
blemet skal de nuværende 
støttepiller, der nærmest 
er til pynt, udbygges til 
egentlige støttepiller, der 
fremover vil kunne løse 
problemerne med revne-
dannelsen.

På grund af Corona er 
det lidt svært for øjeblik-
ket at sige, hvad der sker 
i kirken. Mange af de tradi-
tionelle juleaktiviteter har 
det været nødvendigt at 
aflyse. 

Det vil heller ikke være 
muligt at gennemføre de 
traditionelle julegudstje-

nester på samme måde, 
som vi plejer. Deltageran-
tallet vil være reduceret, 
og det vil kræve en tilmel-
ding at kunne deltage i år. 
Nærmere oplysninger vil 
kunne findes på www.filip-
skirke.dk. Der vil dog blive 
streamet en julegudstje-
neste, som alle vil kunne 
opleve gennem hjemme-
siden.

Vi fortsætter dog med 
tirsdagscafe (kl. 13:00 
-15:00) med flere spæn-
dende foredrag, og mor-
gensang hver onsdag kl. 
9:00.

Desuden er der: 
søndag 6. december kl. 

16:00 julekoncert med Ma-
ria Kofoed,

onsdag 9. december kl. 
19:30 julekoncert med ko-
ret ”Coeur” og

mandag 14. december 
koncert med MUKO. 

Der er tale om en nor-
malt meget populær 
koncert, og vi overvejer i 
øjeblikket nærmere, hvor-
ledes den praktisk skal 
gennemføres. Der kan 
blive tale om, at det vil 
kræve tilmelding at delta-
ge. Nærmere oplysning på 
hjemmesiden.

Torsdag 21. januar 2021 
kl. 18 er der Aftenhøjskole 
med Jytte Abildstrøm.

 
Det er altid gratis at 
deltage i arrangemen-
ter i Filips Kirke, 

Julehilsen fra Allehelgens Kirke  
og Sundkirken
AF: SOGNEPRÆST LINE 
BØNDING

Så blev det december med 
lys i mørket og julelys i øj-
nene … selvom man næsten 
skulle tro, at vi alle medvir-
ker i en julekalender, hvor 
julen trues af onde kræfter, 
som modarbejder juleglæ-
den og ikke vil se, at julefre-
den sænker sig over os. 

Men jul skal det nok blive, 
selvom alt er anderledes 
end det plejer at være pga. 
alle de restriktioner, vi skal 
overholde med afspritning, 
afstand, forsamlingsloft, 
tilmelding til gudstjenester 
og, i skrivende stund i hvert 
fald, maskepåbud.

Lige nu ser vi tilbage på 
en tid, hvor vi har været 
nødt til at skære ind til be-
net i kirken. Alle arrange-
menter, hvor vi fx sidder 
tæt eller spiser sammen er 
taget af programmet – så-
dan ser det desværre også 
ud i den kommende tid. 
Men vi har haft et nyt tiltag, 
som har været en stor suc-

ces: Pilgrimsvandringer. 
Vi skal hverken til Rom el-

ler til Santiago de Compo-
stela, men vi går 3-4 km i 
roligt tempo, hvor rollatoren 
eller stokken godt kan være 
med. Vi går i hold af max. 10 
pers. 

Næste pilgrimsvandring er 
søndag den 31. januar kl. 11 
ca. – lige efter gudstjenesten 
i Sundkirken kl. 10.00. 

KALENDER FOR 
ALLEHELGENS KIRKE 
OG SUNDKIRKEN I 
DECEMBER:
Søndag den 6. decem-
ber, 2. søndag i advent
kl. 10.00 Højmes-
se i Sundkirken
kl. 12.00 Højmesse i Al-
lehelgens Kirke
Tirsdag den 8. december
kl. 17.30 Gud, det er for 
børn i Allehelgens Kirke – 
med minikonfirmation af 
årets minikonfirmander.
Minikonfirmanderne synger 
sammen med børn fra bør-
nekoret Heavens Angels.
Søndag den 13. decem-

ber, 3. søndag i advent
kl. 12.00 Højmesse i Al-
lehelgens Kirke
kl. 15.00 Luciagudstjeneste 
i Sundkirken. Børnekoret 
og pigespejderne går Lucia. 
Gudstjenesten er tilret-
telagt for børn og deres 
voksne. Tilmelding senest 
lørdag den 12.12 kl. 12.00.
Søndag den 20. decem-
ber, 4. søndag i advent
kl. 12.00 De ni læsnin-
ger i Allehelgens kirke. 
Ni bibelske tekststyk-
ker bindes sammen af 
smuk musik og sang. 
Onsdag den 23. decem-
ber, Lille juleaften
kl. 15.00 og 16.30 Jule-
gudstjenester for børn. 
Tilmelding senest den 21.12
Torsdag den 24. de-
cember, Juleaften
kl. 11.00 og 12.30 Juleguds-
tjenester i Allehelgens Kirke. 
Tilmelding senest den 22.12
kl. 14.00 og 15.30 Jule-
gudstjenester i Sundkirken. 
Tilmelding senest 22.12
Fredag den 25. de-
cember, Juledag

kl. 12.00 Højmesse i Al-
lehelgens Kirke
Lørdag den 26. de-
cember, 2. juledag
kl. 10.00 Højmes-
se i Sundkirken
Søndag den 27. de-
cember, Julesøndag
kl. 10.00 Højmes-
se i Sundkirken
Fredag den 1. januar 
2021, Nytårsdag
kl. 15.00 Højmesse i Al-
lehelgens Kirke
Søndag den 3. januar 2021, 
Helligtrekongers søndag
kl. 10.00 Højmesse i 
Sundkirken med Hel-
ligtrekongersfejring

Tilmelding til gudstjenester 
med tilmelding efter ’først 
til mølle’-princippet på www.
metrokirkerne.dk eller på tlf. 
29102515. Følg os på Face-
book: @metrokirkerne
Med ønsket om en glæde-
lig jul og et smukt nytår. 
Må det nye år bringe 
os helse og sundhed!

Ny bog om Amagermaleren 
Erik Jensen
ANMELDELSE AF 
PREBEN POULSEN

Maleren Erik Jensen, der 
nok mest kendt for den 
altertavle han malede til 
Filips Kirke, har levet hele 
sit voksne liv på Amager. 
Hans barnebarn har netop 
udgivet en dejlig bog om 
sin morfar, hans liv og ma-
lerkunst. 
Bogen rummer en lang 
række fotos af både alter-
tavlen i Filips Kirke samt 
mange af Erik Jensens 
andre malerier. Der er 
blandt andet et motiv fra 
Tivoli, der stadig hænger 
i Grøften 100 år efter det 
blev malet. Der er mange 
motiver fra Sundby Sejl-
forening, og af malerens 
svigerinde, som var mor til 
en meget berømt dansker 
William Knudsen, der gjor-
de en meget stor karriere 
i USA, og bl.a. var meget 
involveret i produktionen 
af krigsmateriel, men det 
er en anden historie.

Udover at være flit-
tig maler, var Erik Jensen 

også lærer på deltid på 
Østrigsgade skole.

Bogen er skrevet af Erik 
Axel Wessberg, og udgi-
vet af Sundby Lokalhisto-
riske Forening og Arkiv 
(SULFA).

Absolut en dejlig bog 
hvor Amager spiller en 
stor rolle i historien.

Bogen har 127 sider, og 
kan købes hos SULFA for 
149 kroner, medlemmer 
giver dog kun 100 kr.

Få dit helt eget træ af 
kommunen
Efter to års pause er det nu igen muligt for borgere, boligforeninger og 
virksomheder at få et Partnerskabs-træ af Københavns Kommune. Du må 
gerne plante det i din egen have – bare det kan ses ude fra vejen

FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

I 2016 introducerede Køben-
havns Teknik- og Miljøforvalt-
ning begrebet Partnerskabs-
træer, hvor private borgere, 
virksomheder eller boligfor-
eninger kan få et eller flere 
træer gratis, mod at de selv 
planter og passer træerne. 

Den mulighed var der 
mange, der benyttede sig af. 
Samarbejdsaftaler blev ind-
gået med villaejere, andels- 
og ejerforeninger, boligsel-
skaber, grundejerforeninger 
og kolonihaveejere, og i alt 
1517 træer blev i de følgende 
år plantet over hele byen.

I 2018 blev Partnerskabs-
træ-projektet dog sat i bero 
pga statens anlægsloft, men 
da anlægsloftet i år blev 
fjernet for at få gang i øko-
nomien igen i kølvandet af 
COVID19-situationen, har 
Københavns Kommune valgt 
igen at sætte gang i mulig-
heden for at plante et eller 
flere Partnerskabstræer.

DU SKAL SELV PLANTE 
OG PASSE TRÆET
Alle borgere, boligforenin-
ger, boligorganisationer og 
erhvervsvirksomheder kan 
søge om at få et træ, hvis de 
råder over et privat areal i Kø-
benhavns Kommune, hvor de 
vil plante træet eller træerne. 
Men det er først til mølle, for 
man kan kun blive træ-part-
ner, så længe puljen er åben.

Ordningen går i sin en-

kelhed ud på at kommunen 
donerer træer til de nye træ-
partnere, som selv planter 
og plejer træet på et privat 
område med offentlig ad-
gang, eller et sted, hvor der 
er indsyn for offentligheden. 
Hvis træet skal stå i en privat 
have, skal det derfor være 
højest 10 meter fra et offent-
ligt areal, så træets krone er 
synligt for andre.

Som træpartner under-
skriver man en 3-årig samar-
bejdsaftale med kommunen. 
Her forpligter man sig til at 
sikre træets pasning, og at 
indberette det til kommu-
nen, hvis træet dør, flyttes 
eller hvis arealet skifter ejer.

 ❚ Man ansøger online på 
www.kk.dk/partnerska-
bstrae

 ❚ Man vælger selv træart. 
Træet skal være egnet til 
forholdene, og Køben-
havns Kommune vejleder 
gerne.  

 ❚ De leverede træer har 
typisk en stammeom-
kreds på 10-12 cm og er 
omkring 2-3 meter høje. 

 ❚ Man skal plante træet på 
et privat areal, man råder 
over og man kan godt få 
flere træer.

 ❚ Hvis træet plantes i en 
have, skal der være max. 
ti meter fra træet til det 
offentlige areal og godt 
indsyn til trækronen ex 
fra et fortov

 ❚ Man skal selv plante og 
pleje træet

FAKTA
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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

HJERTEFORENINGEN  
KØBENHAVN S
Kalender: http://kbhs.
hjerteforeningen.dk/
www.facebook.com/hjerte2300s/ 

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
dorte@miljopunkt-amager.dk
www.miljopunkt-amager.dk
www.facebook.com/
miljopunkt.amager

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
Åbningstider: 
Ma-fre 11-18; 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 (orlov)
Peder Blom peder@blom2.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 

  (Se også oversigt inde i bladet)

  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
  

  

Mødekalender og 
Ansøgningsfrister 2021 
Lokaludvalgsmøde torsdag den 28. januar 2021
- frist for ansøgning om puljemidler: 28. december

Lokaludvalgsmøde torsdag den 25. februar 2021
- frist for ansøgning om puljemidler: 25. januar

Lokaludvalgsmøde torsdag den 25. marts 2021
- frist for ansøgning om puljemidler: 25. februar

Lokaludvalgsmøde torsdag den 22. april 2021
- frist for ansøgning om puljemidler: 22. marts

Lokaludvalgsmøde torsdag den 20. maj 2021
- frist for ansøgning om puljemidler: 20. april

Lokaludvalgsmøde torsdag den 24. juni 2021
- frist for ansøgning om puljemidler: 24. maj

Den første halve time kan du komme i dialog med 
lokaludvalget. Alle interesserede er velkomne til at lytte med.

Møderne holdes normalt i Kvarterhuset kl. 18.30-22. 
Se mødested på www.aoelu.kk.dk

Se dagsorden og referat på 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater 
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Amager Børneteaterfestival i 
efterårsferien på trods af Corona
Kan man holde børneteaterfestival i en coronatid? Det var det store spørgsmål blandt kulturinstitutionerne på Amager 
efter en række andre festivaler var blevet aflyst

AF KATRINE WALLEVIK

I april blev den årlige store 
danske internationale bør-
neteaterfestival, Aprilfesti-
valen, aflyst. Hele børnetea-
terbranchen og en stor del 
teatergængere så derfor 
håbefuldt frem mod Hor-
sens Børneteaterfestival 
der skulle afholdes i sep-
tember. Denne festival blev 
også aflyst! Derfor var det 
med bævende hjerte, at de 
syv arrangører af Amager 
Børneteaterfestival så frem 
mod efterårsferien, hvor et 
storstilet program af fore-
stillinger og workshops for 
børn og unge var linet op. 
Ville den 11. udgave af Ama-
ger Børneteaterfestival blive 
til noget på trods af corona? 
Det vender vi tilbage til, først 
lidt om Amager Børnetea-
terfestival.

Amager Børneteaterfesti-
val er en tilbagevendende 
festival der ligger hvert år 
i børnenes efterårsferie. 
Her får Amagers børn og 
unge mulighed for at lægge 
Ipads og telefoner væk for 
en stund og opleve teatrets 
magi og sanselighed i de-
res nære omgivelser. Nogle 
af de bedste danske teater-
forestillinger og workshops 
for børn og unge bliver hen-
tet ind og placeret rundt 
på bydelens biblioteker og 
kulturhuse. Det foregår som 
regel på Ørestad Bibliotek, 
Solvang Bibliotek, Kultur-
hus Islands Brygge, Teater 
ZeBU, Kvarterhuset, Bib-
liotekshuset Rodosvej og på 
Børnekulturhus Ama’r. Så for 
Amagers børn og voksne er 
det ellers bare om at gå på 
opdagelse i programmet og 
komme afsted. Godt støttet 
af lokaludvalgene på Ama-
ger (både i Vest og Øst) har 
det været muligt at gennem-
føre festivalen 11 år i træk. 

GYS OG LITTERATUR 
FOR DE STORE
I år havde vi – som alle år – 
tilrettelagt et bredt program 
for alle aldersgrupper, fra 
de helt små til de helt store 
børn. Men særligt for i år 
havde vi forsøgt at finde de 
gode teateroplevelser frem 
til de lidt ældre børn, nemlig 
for tweens og teens. I pro-

grammet var der både et 
´gyserspor´ og et ´litteratur-
spor .́ Forestillingerne for de 
lidt ældre lå typisk kl. 17.00, 
så børn og voksne kunne få 
en god oplevelse sammen 
og derefter gå ud i aftenen 
spise på et af Amagers lækre 
madsteder. 

Og nu tilbage til årets ar-
rangør-gys: Kunne festivalen 

afvikles? I disse tider er man 
som kulturarrangør en blan-
ding af kulturarbejder og en 
slags hjemmeværnsarbejder. 
Det handler om at arrangere 
fantastiske events, men lige 
så meget om at spritte af og 
om at informere og dirigere 
publikummer og få dem sat 
med rette afstand. Fordi vi 
har et hold af dedikerede 

medarbejdere og fordi vi i år 
fik uvurderlig hjælp af frivil-
lige fra Copenhagen Volun-
teers vurderede vi at festi-
valen kunne gennemføres på 
sikker vis. 

Heldigvis! Både for os som 
arrangører, for de 21 danske 
professionelle børneteater-
grupper der fik spillet fore-
stillinger på festivalen, for de 

dygtige kunstnere der holdt 
workshops, og IKKE MINDST 
for de ca 1300 børn, unge og 
voksne som kom ud i Ama-
gers kulturliv og fik en lidt 
anderledes kulturoplevelse 
i deres efterårsferie. Tak til 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Amager Øst Lokaludvalg og 
Københavns Kommunes Sce-
nekunstudvalg for støtte!

       Foto: Laura Myhre

Det sker - stadigvæk - 
i Kvarterhuset
AF ROSA HALL, 
KULTURMEDARBEJDER  

Selvom Covid-19 restrik-
tionerne fortsat lægger 
en dæmper på løjerne, er 
der stadig masser af kul-
turtilbud i Kvarterhuset. I 
december kan du blandt 
andet komme til klas-
sisk morgenmadskoncert 
og til juleflamenco. Du 
kan også stifte bekendt-
skab med meditation el-
ler lære at sy. Mange af 
vores gode faste tilbud 
er stadig åbne: Kvarter-
husets skrivefællesskab, 
Det kreative fællesskab, 
ARTplosion, Plasticpose-
frit Amager, læseklubber-
ne, den klassiske lytteklub 

og telefonisk rådgivning 
fra advokathjælpen. Hold 
øje med vores hjemmesi-
de og Facebook, hvor du 
kan finde information om 
de mange tilbud. www.
kvarterhuset.kk.dk, Face-
book/kvarterhusetama-
gerbro 

Du er også altid vel-
kommen til at ringe 
til kulturmedarbejde-
ren hvis du har en god 
idé eller spørgsmål til 
vores aktiviteter: tlf: 
6166 0697 mail: rosa.
sofie.hall@kk.dk

Flamenco julekoncert i Kvarterhuset
AF JENS VIGGO FJORD

Navidad Flamenca fejrer 
julen med elegante og fø-
lelsesfulde flamencodanse 

og sange. Koncerten hyl-
der festens hovedpersoner 
og puster nyt liv i de gamle 
beretninger om El Niño de 
Dios - Jesusbarnet, jomfru 

Maria og den mystiske ro-
senblomst udtrykt gennem 
flamencoens særlige tilgang 
til julen med dans og musik. 

Det er i år tredje gang, san-
ger Gustav Rey og guitarist 
Jens Viggo Fjord spiller fla-
mencojulekoncert i Kvarter-
huset. De akkompagneres af 
danser Julie Andkjær Olsen, 
som ikke blot er en af landets 
bedste indenfor genren, men 
som også er født og bor på 
Amager den dag i dag. De 
tre håber, at der med tiden 
kan opstå en tradition for 
denne julekoncert, som fej-
rer julens komme med sy-
dens temperamentsfulde 
danse og sange.

Navidad Flamenca er i 
sin 20 årige levetid blevet 
afholdt på et utal af spille-
steder både i Danmark og 
Sverige, og en lang række 
danske, svenske, franske 
og spanske flamencos har 

medvirket. Det overordne-
de tema har altid været det 
samme: et flamencoinspi-
reret udtryk, der fejrer og 
udforsker julens beretnin-
ger gennem flamencodans, 
sang og musik. Musikken til 
Navidad Flamenca er udgi-
vet på to album: "Navidad 
Flamenca - Spansk jul" og 
”Navidad Flamenca - en Di-
namarca” tilgængelige på 
de gængse platforme.

Arrangementet er et sam-
arbejde mellem Navidad 
Flamenca og Kvarterhuset. 
Medvirkende: Julie And-
kjær Olsen - dans, Gu-
stav Rey - sang, Jens 
Viggo Fjord - guitar
Tid & sted:
Lørdag den 12.12 kl. 16, 
Salen, Kvarterhuset, Jem-
telandsgade 3, 2300 S.
Billetter på Billetto.dk   Der 
er ikke billetsalg i døren.


