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Snart kan du sortere affald  
i beholdere på offentlig vej
Nu bliver det snart muligt at sortere dit affald på gaden. Nye smarte affaldsløsninger er på vej til 
hele København, og Amager Øst står først på listen. Selve etableringen af sorteringspunkterne 
skydes i gang i begyndelsen af 2022

AF DORTE GRASTRUP-
HANSEN, CENTERLEDER 
FRA MILJØPUNKT AMAGER

Tiden hvor alt affald skulle 
i samme spand udenfor er 
ved at være ovre. Måske du 

allerede har hørt eller læst 
om de nye sorteringspunk-
ter i København? Et sorte-
ringspunkt er et sted, hvor 
du som borger kan sortere 
dit affald i byrummet. Kø-
benhavns Kommune er på 

vej med 750 sorteringspunk-
ter, der skal stå på offentligt 
tilgængelige områder i Kø-
benhavn. Det skal være let 
for alle at sortere, om det så 
er derhjemme eller på farten 
i byen. 

DU KAN KENDE DEM 
PÅ DERES GULE 
REFLEKSJAKKER
Måske har du allerede set 
ansatte fra Teknik- og Miljø-
forvaltningen i Amager Øst? 
Du kan kende dem på deres 

gule refleksjakker og laser-
målere. De kigger efter mu-
lige placeringer for de kom-
mende sorteringspunkter i 
bydelen. Blandt andet ser de 
på, om det er muligt at pla-
cere dem, hvor der i forvejen 

står glascontainere. Senere 
begynder de også at kigge 
på placeringer andre steder 
i bydelen. 

Amager Øst er valgt, fordi 
området indeholder et bredt 
udsnit af de boligformer, der 
findes i København: lejlig-
hedsbyggeri, villakvarterer 
og nybyggeri. Det skal un-
dersøges, hvordan sorte-
ringspunkter kan fungere 
bedst i praksis, så borgere 
fremover kan sortere i de 
ti affaldstyper: mad, papir, 
pap, metal, glas, plast, teks-
tiler, drikke- og fødevarekar-
toner, restaffald og farligt 
affald. 

ALLE SORTERINGS-
PUNKTER FÅR ÅBEN 
ADGANG FOR ALLE 
Sorteringspunkterne kan 
for eksempel være nedgra-
vede beholdere eller kuber 
- alt efter, hvad der passer til 
den enkelte bydel. Alle sor-
teringspunkter får åben ad-
gang for alle. 

I Miljøpunkt Amager er en 
af vores indsatser at sætte 
fokus på, at affald er en res-
source. Vi vil gerne hjælpe 
borgerne med, at det skal 
være endnu lettere at sor-
tere husholdningsaffaldet. 
Her er sorteringspunkter i 
det offentlige rum en del af 
løsningen. 

Derfor er vi også i tæt 
dialog med forvaltningen 
om processen. I et sam-
arbejde med Amager Øst 
Lokaludvalg skal der læg-
ges en plan for, hvor de nye 
sorteringspunkter skal pla-
ceres (cirka 50-90 stk.), og 
vi vil meget gerne høre din 
mening. 

LÆS MERE PÅ KK.DK/
SORTERINGSPUNKTER      Visualisering af et sorteringspunkt i et byrum. Det er ikke et udtryk for en konkret placering, men blot et eksempel på hvordan det kan se ud. Foto: CF. Møller
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AF MARTIN HEIN

“Jeg er rigtig glad for at lave 
noget, der kan bruges i mit 
lokalområde. Jeg laver no-
get til mange steder både i 
Danmark og i udlandet, men 
det er klart, at det er noget 
særligt at få lov til at bidrage 
med en pris til de frivillige. 
Det frivillige arbejde for-
tjener at bliver honoreret, 
og jeg håber de kommende 
modtagere bliver glade for 
prisen.”

Sådan siger glaskunstner 
Pia Mortensen, der netop 
har lagt sidste hånd på den 
endelige version af den pris, 
som de kommende vindere 
af Frivilligprisen vil få tildelt. 

ET SKULDERKLAP FRA 
LOKALUDVALGET
Hvert år uddeler Amager 
Øst Lokaludvalg en frivillig-
pris til en forening, person 
eller andre, der har gjort 
en særlig indsats i bydelen. 
Prisen kommer med en kon-

tant belønning og et diplom 
– og ikke mindst et kæmpe 
skulderklap fra lokaludval-
get. Med det nye kunstværk 
har prisen også fået sin helt 
egen statuette, som kan vi-
ses frem også efter, at den 
kontante belønning er brugt.

”De frivillige kan simpelt-
hen ikke undværes, og hel-
digvis vil de heller ikke und-
være den glæde og mening, 
det giver at bidrage til et 
fællesskab. Jeg er rigtig glad 
for, at vi i lokaludvalget kan 

give et skulderklap med Fri-
villigprisen, og at vi nu får vo-
res helt egen statuette som 
et varigt minde om prisen,” 
siger Randi Sørensen, der er 
en af initiativtagerne til både 
Frivilligprisen og den nye 
statuette.
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Deadline til Ama’røsten nr. 111 er 
fredag den 17. september. Bladet 
husstandsomdeles i Amager Øst bydel 
onsdag den 6. november.

Frivilligprisen har  
fået sin endelige form 
Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris er nu klar til 
efterårets uddeling – den lokale kunstner Pia Mortensens 
glasmosaik har fået sin endelige form

Amager i mosaik

AF PIA SKAK 
MORTENSEN

I december 2020 indsend-
te jeg blandt andre lokale 
kunsthåndværkere en idé 
til frivillighedsprisen for 
Amager Øst Lokaludvalg; 
den pris som årligt udde-
les sammen med en check 
til frivillige ildsjæle i Ama-
ger Øst. 

Min idé var en statuette 
formet som Amager. For-
men skulle rammes ind 
af jern og dekoreres med 
grøn glasmosaik og stå på 
en fod af beton. Jeg synes, 
at de rå materialer, jern 
og beton, passer godt til 
Amager som en ø med en 
industri og lufthavn, mens 
glasmosaikken skulle 
handle om det grønne og 
mere levende Amager. Jeg 
var så heldig, at Lokalud-
valget valgte at gå videre 
med min idé og fik derfor 
opgaven med at produ-
cere 10 statuetter, der skal 
uddeles over de næste år.

GOD I EN 
VINDUESKARM
Lokaludvalget er kommet 

med input, som jeg har 
haft med i udviklingen af 
den endelige statuette. Vi 
besluttede, at mosaikken 
skulle være transparent og 
i flere farver, blandt andet 
sol- og havfarver. Statuet-
ten er særlig egnet til at 
have stående i en vindu-
eskarm, hvor lyset skinner 
igennem det farvestrålen-
de glas.

Glasmosaikken er tykt 
håndrullet glas fra Italien, 
såkaldt smalti. Man hugger 
glasset ud i små stykker 
med hammer og mejsel, en 
teknik, der stammer helt 
tilbage fra romertiden. Alt 
er lavet i hånden, og ikke 
to stykker glas eller to sta-
tuetter er helt ens. 

Mosaik er et ældgam-
melt kunsthåndværk med 
uendelige muligheder for 
at eksperimentere med 
materialer og teknikker. 

Skulle du have lyst til 
at lære at lave mosaik, så 
holder jeg kurser i Kvarter-
huset (Makers Space) i juni 
og igen til efteråret. Hold 
øje på www.gladsol.dk el-
ler følg Glad Sol eller Kvar-
terhuset på Facebook.

Jeg hedder Pia Skak Mortensen, 
er mosaikkunstner og indehaver 
af mosaikforretningen Glad Sol på 
Holmbladsgade

Parkeringsgruppen 
arbejder stadig
Parkeringssituationen skal nu 
analyseres og parkeringsfolk i 
kommunen er allerede i gang

AF SUSANNE MØLLER, 
RASMUS STEENBERGER, 
MARIANNE MOEGREEN 
OG NICKI BRØCHNER, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Der blev i marts måned la-
vet en politisk aftale om at 
sætte penge af til en analyse 
af mulighederne for at udvi-
de parkeringszonerne i hele 
København. Lokaludvalgets 
parkeringsgruppe fandt det 
naturligt at bidrage med vo-
res ganske mange borger-
input og data og holdt der-
for møde med kommunens 
parkeringsfolk, der er sat 
på opgaven. Vi fortalte om 
de mange udfordringer men 
også dilemmaer, der er i hele 
spørgsmålet om parkering. 

ANALYSEARBEJDET OG 
DEN VIDERE PLAN
Planen er, at analysearbejdet 
foregår nu og frem til som-
mer, hvorefter der vil blive 
udarbejdet et forslag til poli-
tisk behandling, og forment-
lig derefter et budgetforslag 
til budgetforhandlingerne 
i september. Det vil i sidste 
ende blive en politisk for-
handling samt en priorite-

ring til budgetforhandlinger-
ne, der afgør, om der vil blive 
tilføjet betalingszoner og/el-
ler zoner med tidsbegrænset 
parkering. 

Fokus er blandt andet på 
de tætte kvarterer langs 
Amagerbrogade og Strand-
lodsvej samt omkring me-
trostationerne. Vi vil fortsat 
følge med i processen. 
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ønsker alle sine 
læsere en god 
sommer.

Amager Øst Lokaludvalg 
– har vi indflydelse på 
kommunens beslutninger? 
Der er kommunalvalg 16. november og vi skal stemme 55 medlemmer ind i 
Københavns Borgerrepræsentation. Efter kommunalvalget skal der vælges 
nye lokaludvalg. Vi opfordrer dig til at stemme til kommunalvalget samt til at 
blive aktiv i en af lokaludvalgets arbejdsgrupper

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

LOKALUDVALGENE 
ER TÆNKT SOM ET 
BINDELED
Lokaludvalgene startede 
i 2007 og var tænkt som 
bindeled mellem bydelens 
borgere og politikerne på 
Københavns Rådhus. Lokal-
udvalgets opgave er at ind-
drage borgerne ved høringer 
og byudvikling og formidle 
borgernes holdninger til råd-
huset. Lokaludvalget består 
af politisk udpegede med-
lemmer, en fra hvert parti i 
Borgerrepræsentationen, og 
foreningsvalgte repræsen-
tanter, 23 i alt. Meningen er 
at give de mange foreninger 
i bydelen en stemme. 

Lokaludvalget kan også 
selv tage sager op, det har vi 
gjort flere gange på grund-
lag af henvendelser fra bor-
gerne.

LOKALUDVALGENE 
I KØBENHAVNS 
KOMMUNE FORTSÆTTER 
EFTER EVALUERING
Efter debat og evaluering af 
lokaludvalgene i Borgerre-
præsentationen, hvor nogle 

lagde op til nedlæggelse af 
lokaludvalgene, er der nu 
politisk enighed om, at de 
fortsætter med få justerin-
ger. 

Der ønskes om muligt end-
nu mere borgerinddragelse. 

Der er valg til lokaludval-
gene til marts næste år, og 
sammensætningen bliver 
som nu med politisk udpe-

gede og foreningsvalgte 
medlemmer.

ER DU POLITISK 
INTERESSERET ELLER 
BLOT INTERESSERET I 
DIT NABOLAG?
Vi er heldige, at vi i Dan-
mark har demokrati, og det 
er vigtigt, at vi værner om 
vores demokrati. Det kan 

man blandt andet gøre ved 
at stemme til kommunalval-
get til efteråret, så vi kan få 
stemmeprocenten i vejret. 
Kommunalpolitik handler om 
det nære. Udover at stemme 
kan man også arbejde med 
demokratiet i lokal- samfun-
det ved at give sin mening til 
kende. For hvem er ikke in-
teresseret i, hvordan skolen 
er, der hvor barnet skal be-
gynde? Eller at den ældre i 
familien får en værdig pleje, 
når de får behov for det? El-
ler hvordan og hvor tæt der 
bygges lige dér, hvor man 
bor? Eller at børnene kan gå 
til fodbold. Eller at man kan 
komme hurtigt og sikkert på 
arbejde. Eller færdes trygt 
og sikkert og nyde grønne 
områder eller gå en tur langs 
vandet?

LOKALUDVALGETS 
ARBEJDSGRUPPER 
ER ÅBNE FOR ALLE 
BORGERE I BYDELEN
Lokaludvalget har fire faste 
arbejdsgrupper: SoSu, som 
dækker social- og sundheds-
området herunder udsatte 
grupper og integration, BI-
FUK, som dækker over børn, 
idræt, fritid, unge og kultur, 
MK, som dækker over alt 
vedrørende miljø og klima 
og PET, der dækker over 
plan, erhverv og trafik. Der 
er således rigelige mulig-
heder for at tage emner op 
inden for områderne og ar-
bejde videre med dem i ar-
bejdsgruppen. Ikke sjældent 
afholdes tillige møder med 
repræsentanter fra kom-
munens forvaltninger, og vi 
har også møder med borg-
mestre. Det er arbejdsgrup-
perne, der forbereder disse 
møder og vælger de emner, 
der skal tages op.

Lokaludvalget 
indbyder igen til 
netværksmøde for 
aktører på det sociale 
område

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND OG 
TOVHOLDER FOR SOSU-
GRUPPEN

SOCIAL BYDELSPLAN
Social- og Sundhedsgrup-
pen (SoSu) under lokal-
udvalget arbejder stadig 
med den sociale bydels-
plan, hvori vi ønsker at af-
dække, hvilke behov der er 
for at hjælpe socialt udsat-
te grupper og medvirke til 
netværksdannelse mellem 
aktørerne på området. Må-
let er at beskrive og kom-
me med bud på, hvordan 
vi kan række ud, hvordan 
vi skal indrette bydelen, 
så der er plads og rum til 

alle ,samt om der er behov 
for at rette henvendelse til 
vores politikere, hvis der er 
brug for flere indsatser på 
området. Vi ønsker en god 
og tryg bydel for alle.

NETVÆRKSMØDE TIL 
SEPTEMBER
Vi planlægger at afholde 
næste netværksmøde 21. 
september kl. 19 på Kofo-
eds Skole, hvor vi forhå-
bentligt igen kan samles 
igen i større antal. Såfremt 
du er interesseret og ikke 
modtager invitation på 
mail i løbet af august, kan 
du rette henvendelse til 
lokaludvalgets sekreta-
riat.

På sidste års møde blev lokaludvalget 
opfordret til at samle aktører på det 
sociale område til et netværksmøde en 
gang årligt

Manglende 
trafiksikkerhed på 
Øresundsvej

AF NIELS WILKEN, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Lokaludvalget hører også 
jævnligt om udfordrin-
ger for cyklister og fod-
gængere ved overgangen 
Kirkegårdsvej/Spaniens-
gade, og der er ønsket en 
justering af lyssignalet for 
øst-vestkørende cyklister i 
krydset Amagerbrogade/
Øresundsvej/Englandsvej.

I oktober 2020 er der 
blevet gennemført ha-
stighedsmålinger på Øre-
sundsvej ud for nr. 137. 

Resultaterne bekræfter, at 
der bliver kørt med for høj 
hastighed på Øresundevej. 
For at kunne iværksætte 
hastighedsdæmpende til-
tag på Øresundsvej kræ-
ver det en politisk beslut-
ning.

Derfor har lokaludvalget 
henvendt sig til både Tek-
nik- og Miljøudvalget og 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen med et ønske om en 
analyse af mulighederne 
for bedre trafiksikring af 
Øresundsvej. Målet er at 
sikre fremkommelighed 
og tryghed for alle trafi-
kanter på Øresundsvej.

Amager Øst Lokaludvalg har 
den seneste tid modtaget flere 
henvendelser fra borgere, der er 
bekymrede over biler, der kører med 
høj hastighed på den lige strækning 
mellem Backersvej og Amager 
Strandvej. Det handler blandt andet 
om bilræs ’dør-om-dør’
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Prøvestenen Syd holder åbent året ud
Prøvestenens Natur- og Fritidsforening inviterer alle til at komme ud i naturen - så længe vi har 
den. Der kommer ikke en permanent åbning af Prøvestenen Syd lige nu. Men vi arbejder med 
skulpturer, bænke, bademuligheder, bedre adgangsforhold og en grejbank til foreninger

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I 
PRØVESTENENS NATUR- 
OG FRITIDSFORENING

Siden sidste sommer har vi 
holdt åbent på Prøveste-
nen Syd i samarbejde med 
ejeren By & Havn. Der er 
ikke nogen håndfaste pla-
ner for området, og det er 
på sin vis stedets held, at 
det får ro. Men Prøveste-
nen Syd er i spil som mulig 
byggeplads for mere metro 
og en østlig ringvej. Derfor 
arbejder vi med at gøre op-
mærksom på de rekreative 
funktioner.

LANDSKABS-
EKSPERIMENTER
En gruppe landskabsarki-
tekt-studerende fra Køben-

havns Universitet har været 
forbi for at eksperimentere 
med ”Urban Interventions”. 
Det er der kommet en del 
flotte installationer ud af, 
som man kan opleve fra 17. 
juni. De er ikke lige nemme 
at finde, så tag ud på opda-
gelse. I foreningen synes vi, 
det er fedt at få hjælp til at 
udforske, hvad der passer 
ind på området uden at gå 
på kompromis med helheds-
indtrykket.

VELLYKKET 
AFFALDSINDSAMLING
Tidligere på året holdt Mil-
jøpunkt Amager også en 
meget velbesøgt affaldsind-
samling, hvor der blev fjer-
net over 200 kg affald fra 
Prøvestenen Syd. Den suc-
ces kommer vi til at fort-
sætte.

GRUS OG GRANIT-
BÆNKE
Under en vellykket vandretur 
med brugere af Prøvestenen 
Syd, fik vi udpeget en række 
gode steder til bænke. By & 
Havn har derefter været ude 
med de tunge maskiner og 
sætte granit-bænke op, som 
passer godt ind på området. 
Der er også blevet lagt grus 
ud på ”hovedvejen”, og vi 
kigger på behovet for grus 
til de små stier.

CONTAINER TIL 
GREJBANK
For at sikre, at flere kan 

bruge Prøvestenen Syd 
som base, har vi planer om 
at sætte en grejbank op for 
områdets mange forenin-
ger. Vi har i den forbindelse 
spurgt, om vi kan overtage 
husbåden i kanalen, hvilket 
desværre ikke er muligt. 
Husbåden ejes nemlig ikke 
af By & Havn, men er bug-
seret ind fra et sted, hvor 
den lå ulovligt. Indtil ejeren 
af båden er fundet, kan den 
ikke bruges.

I stedet planlægger vi at 
leje en container og bruge 
den som midlertidig grej-
bank til for eksempel fiske-

klubber, kajakudstyr, af-
faldsindsamlinger, spejdere 
med flere.

BADEMULIGHEDER  
OG ADGANGS- 
FORHOLD
Ud over de ting vi kan 
gøre på kort sigt, hå-
ber vi også at åbne en 
badezone/”dyppezone”. Vi 
har startet en dialog med 
kommunens fagfolk om, 
hvad der skal til. Det bli-
ver ikke muligt at bade i 
2021-sæsonen, fordi det 
kræver undersøgelser, tilla-
delser og anlæg, så det kan 

være trygt, sikkert og lovligt 
at bade.

På længere sigt arbejder 
vi også med en cykel- og 
gangbro mellem Prøveste-
nen Syd og kysten overfor 
ved grusvejen til Havefor-
eningen Sundvænget, så vi 
får skilt den tunge trafik fra 
den bløde trafik. Det er sær-
ligt relevant, hvis der om få 
år kører mange hundrede 
lastbiler dagligt med jord til 
Lynetteholm.

Indtil videre glæder vi os 
mest over det fantastiske 
naturområde alle kan nyde 
hver dag – foreløbig året ud.

AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

 I forbindelse med den år-
lige overførselssag har po-
litikerne afsat midler til at 
opføre 12 såkaldte skæve 
boliger på en del af Kofoeds 
Skoles grund, der ligger ud 
til Jenagade. Kommunen af-
sætter derudover midler til 
sociale viceværter. 

Det glæder overborgme-
ster Lars Weiss (S), som 
gik ind til forhandlingerne 
med ønsket om at opføre 
de skæve boliger ved Ko-
foeds Skole. ”Vi har en 

forpligtelse over for byens 
mest udsatte borgere, og 
derfor skal vi i Københavns 
Kommune skabe boligtil-
bud, som passer til byens 
hjemløse, så de kan leve 
under eget tag,” siger Lars 
Weiss.:”Jeg er derfor utro-
lig glad for, at der var bred 
enighed om at opføre de 
skæve boliger ved Kofoeds 
Skole.” 

Hos Amager Øst Lokalud-
valg glæder de sig, da lokal-
udvalget mener, at bydelen 
også skal rumme byens mest 
udsatte borgere. ”Vi har si-
den nedlæggelsen og flyt-

ningen af de skæve boliger 
ved Vermlandsgade talt for, 
at man fik etableret skæve 

boliger i vores bydel, da be-
hovet er der,” siger formand 
for lokaludvalget, Susanne 
Møller. 

Også socialborgmester, 
Mia Nyegaard (R), er glad for 
beslutningen: 

”Den “skæve bolig” giver 
stolthed og værdighed til 
mennesker, der generelt øn-
sker at leve så almindeligt 
et liv som muligt, men som 
har nogle sociale udfordrin-
ger, der gør, at det ikke altid 
er så let for dem,” siger hun 
og fortsætter: ”Borgerne er 
en del af et tæt fællesskab 
og får støtte af den sociale 
vicevært til for eksempel at 
skabe kontakt til læge eller 
behandlingstilbud.” 

EN BYDEL KENDT FOR 
SIN RUMMELIGHED 
Holmbladsgadekvarteret var 
i 1990’erne et nedslidt arbej-
derkvarter, hvor hver fjerde 

beboer ikke havde bad eller 
toilet i sin lejlighed, og hvor 
“brune værtshuse” fyldte 
gadebilledet. Kvarteret har 
siden oplevet en gennem-
gribende byfornyelse  - og 
set en eksplosion i boligpri-
serne. Men ifølge Lars Weiss 
er bydelen lige så rummelig, 
som den altid har været – det 
ligger i kvarterets DNA. For-
stander for Kofoeds Skole, 
Robert Olsen, tror da hel-
ler ikke på, at opførslen af 
“de skæve boliger” vil møde 
modstand i lokalområdet. 
”Nytilkomne beboere ved, 
at Kofoeds Skole ligger, hvor 
den ligger, og at de bliver 
naboer til nogle skæve ek-
sistenser. Jeg er ikke nervøs 
for reaktionerne.” 

FORSTANDER TROR PÅ 
SYNERGIEFFEKT 
“Skæve boliger” er små et- 
eller torumsboliger til bor-

gere, som har svært ved at 
passe ind i et almindeligt 
boligmiljø. Målgruppen for 
de skæve boliger ved Kofo-
eds Skole er yngre hjemløse, 
som kan få gavn af skolens 
tilbud. ”Placeringen skaber 
en god synergieffekt med 
de andre aktiviteter, vi har 
på skolen. Vi vil gerne være 
med til at løfte opgaven med 
at få en større andel af yngre 
hjemløse ind i fællesskabet,” 
fortæller Robert Olsen.

Kofoeds Skole tilbyder for-
skellige former for undervis-
ning og aktiviteter til udsatte 
borgere, og vil kunne tilbyde 
en social sammenhæng, hvor 
beboerne i de skæve boliger 
kan føle sig velkomne på lige 
fod med skolens andre ele-
ver. Dermed kan skolens til-
bud være en vej tilbage til en 
mere stabil hverdag. 

Boligerne forventes at stå 
klar i 2023.

NYHEDER

Nye naboer ved Kofoeds Skole
Københavns Kommune opfører 12” 
skæve boliger “til unge hjemløse ved 
Kofoeds Skole. Beslutningen vækker 
begejstring hos både lokaludvalg, 
politikere og skolens forstander

        Foto: Robert Hjortshøj
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AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Kommunens forvaltning har 
foretaget en bydækkende 
tryghedskortlægning for at 
målrette indsatsen med at 
forbedre børns muligheder 
for at cykle og gå i Køben-
havn. Kortlægningen har 
form af en stedsspecifik, 
borgerdrevet udpegning af 
den oplevede utryghed ved 
skoler og større fritidstilbud. 
Børn og voksne er blevet 
spurgt via et spørgeskema, 
hvor man kan udpege be-
stemte steder på et kort. 
De foreløbige resultater er 
endnu ikke forelagt politisk 
og må derfor ikke offentlig-
gøres. Men i lokaludvalgets 
høringssvar har vi peget 
på nogle af de steder, som 
trænger mest:

 ❚ Krydset Laplandsgade/
Uplandsgade, portalen til 
den grønne cykelrute via 
Kløvermarken, som ligger 
i forlængelse af bydelens 
hovedkorridor Østrigs-
gade/Backersvej

 ❚ Krydset Raffinaderivej/
Kløvermarksvej (for 
enden af den planlagte 
cykelsti)

 ❚ Krydset Uplandsgade/
Prags Boulevard ved 
Bistro Trekanten (kom-
mende Nordøstamager 
Skole)

 ❚ Krydset Øresundsvej/
Amagerbrogade (utrygt 
for cyklister)

 ❚ Krydset Øresundsvej/
Spaniensgade/Kirke-
gårdsvej (helt umuligt 
skævt kryds for cyklister)

 ❚ Krydset Grækenlandsvej/
Højdevej (dårlige over-
sigtsforhold)

 ❚ Krydset Grækenlandsvej/
Elbagade (biler i høj fart)

 ❚ Lysregulering på Amager 
Strandvej ved Lergravs-
vej/Sundby Sejl (mange 
gående krydser her)

 ❚ Krydsningspunkt Amager 
Strandvej ved Filipskolen 
og lokalt butikscentrum 
ud for Amager Strand-
park (mange gående 
krydser her)

 ❚ Cykelsti på Krimsvej
 ❚ Cykelsti på Strandlods-

vej, særlig krydset ved 
Holmbladsgade (mange 
skolebørn på vejen)

 ❚ Cykelsti på Engvej (man-
ge skolebørn på vejen)

 ❚ Cykelsti på Hedegaardsvej
 ❚ Cykelsti på Kirkegårds-

vej (parkering på begge 
sider, ingen cykelbane)

 ❚ Cykelsti på Elbagade 
 ❚ Krydsning af Kastrupvej 

ved Ceylonvej og Milosvej 
(vejen svinger på dette 
sted, og der er dårlige 
oversigtsforhold)

 ❚ Wibrandtsvej, særlig 
krydset ved Jansvej ind 
til Gerbrandskolen

 ❚ Krydsning Amsterdam-
vej/Amagerbrogade 
(bedre oversigtforhold, 
når man krydser fra Ama-
gerbrogades vestlige 
cykelsti ind på Amster-
damvej)

 ❚ Krydsning Thingvalla 

Allé/Amagerbrogade – 
ind til Sundbyøster Plads

Backersvej er udeladt i den-
ne sammenhæng, eftersom 
der er en total ombygning på 

vej, som forventes at løse de 
trafikale problemer her. 

Ligeledes er Raffinaderi-
vej/Ved Amagerbanen ude-
ladt, eftersom der er en cy-
kelsti på vej. 

Hedgaardsvej ved Fem-
øren Metrostation er også 
udeladt, eftersom der for-
ventes en løsning i forbindel-
se med en udbygningsaftale 
ved nybyggeriet.

Kommunens overskud 
kommer Amager Øst til gode
Nye skæve boliger, sikre skoleveje og en parkeringsanalyse er nogle af de 
projekter, der blev afsat midler til i slutningen af marts, da politikerne blev 
enige om fordelingen af sidste års overskud

AF FRIDA JANS

Forud for forhandlingerne 
havde Amager Øst Lokalud-
valg indsendt ønsker til po-
litikerne. 

Lokaludvalgets formand, 
Susanne Møller er begej-
stret for resultaterne: ”Jeg 
glæder mig over, at mange 
af lokaludvalgets ønsker er 
kommet med. Det er tyde-
ligt, at der bliver lyttet til os, 
så en stor tak til partierne 
på Rådhuset. Fra lokaludval-
gets side sætter vi især pris 
på, at der er fundet penge 
til de skæve boliger og sikre 
skoleveje. Det er også flere 
midler til sporten på Kløver-
marken og i planlægningen 
af Ketsjersportens Hus. Der-
udover bliver der sat fokus 
på parkering, hvilket også er 
positivt. Alt i alt er vi virkelig 
tilfredse.”

SKÆVE BOLIGER PÅ 
KOFOEDS SKOLE
Der er afsat 4,5 millioner kr. 
til at etablere 12 “skæve boli-
ger” på Kofoeds Skoles om-
råde. Målgruppen er yngre 
hjemløse, som vil kunne få 
gavn af Kofoeds Skoles til-
bud. Planen er, at de unge 

skal bevæge sig mod en 
mere selvhjulpen tilværelse 
med mindre støttebehov. 
Der er også afsat midler til 
sociale viceværter.

RENOVERING OG 
MODERNISERING 
AF FACILITETER PÅ 
KLØVERMARKEN
Der er afsat 200.000 kr. til 
en afklaring af behov, ønsker 
og muligheder for udvikling 
af klubhus- og omklæd-
nings-faciliteterne på Klø-
vermarksvej samt Sundby 
Boldklubs faciliteter på 

Raffinaderivej. Afklarin-
gen sker med henblik på at 
afsætte yderligere midler i 
forhandlingerne om Budget 
2022.

PLANLÆGNING AF 
KETSJERSPORTENS HUS
Der er afsat 1,1 millioner kr. 
ekstra til planlægning af 
Ketsjersportens Hus, som 
blev sat i gang i 2020. Bru-
gergruppen, som har været 
med til planlægningen, vil 
undersøge om Ketsjerspor-
tens Hus kan udnytte poten-
tialet for at samle flere for-
skellige ketsjersportsgrene 
under ét tag. Planen er, at 

der afsættes anlægsmidler 
til byggeriet i Budget 2022.

Analyse af mulighederne 
for udvidelse af parkerings-
zonerne

Der er afsat 600.000 kr. til 
en analyse af mulighederne 
for udvidelse af parkerings-
zonerne i 

Københavns Kommune. 
Analysen, som forventes at 
være færdig i august 2021, 
skal indeholde forslag til ud-
videlse af parkeringszoner-
ne, som kan indgå i forhand-
lingerne om Budget 2022. 

SIKRE SKOLEVEJE I 
NORDØSTAMAGER
I forbindelse med den ny 
skole i Holmbladsgade skal 
der etableres lyskryds ved 
skolens hovedindgang ved 
Nyrnberggade. Nyrnberg-
gade vil blive ensrettet for 
biler, og der vil blive nedlagt 
nogle P-pladser for at give 
mere sikre forhold for cyk-
lister til og fra skolen. Hertil 
er der afsat 3,1 millioner kr. I 
næste års budget forventer 
kommunen at sætte penge 
af til etablering af cykelsti 
på Strandlodsvej, lyskryds 
ved Strandlodsvej/Holm-
bladsgade samt en bedre 

krydsning mellem stien Ved 
Amagerbanen og Holm-
bladsgade. 

SIKKER KRYDSNING AF 
ENGVEJ
I krydset mellem Engvej og 
Wibrandtsvej er der i dag dår-
lige forhold for bløde trafikan-
ter. Tæt på krydset ligger der 
fire skoler. Planen er derfor 
at ændre krydset med bedre 
oversigtsforhold for fodgæn-
gere. Det sker ved at forlæn-
ge fortovet på Wibrandtsvej, 
samt etablere bump og mid-
terheller. Der er afsat 1,1 millio-
ner kr. til forbedringerne, som 
forventes at være færdige i 
december 2021. 

BROER RENOVERES
Broen over voldgraven ved 
Kløvermarksvej er i så dårlig 
stand, at den skal udskiftes 
helt. Også broen til Kastrup-
fortet skal renoveres med 
blandt andet nyt rækværk. 
Renoveringen af broerne 
forventes at finde sted alle-
rede i år. 

Sidst men ikke mindst er der 
afsat midler til ekstra undervi-
sere hos Naturcenter Amager 
Strand frem mod sommerfe-
rien og i efteråret i 2021.

Tryghedskortlægning peger på  
utryghed for cykler og gående
I forbindelse med en 
tryghedskortlægning af børns gang 
og cykling til skole og fritidstilbud 
i hele Københavns Kommune, 
har lokaludvalget zoomet ind på 
Østamagers problemer og peget 
på de steder, som trænger mest

Tre veje i Amager 
Øst bydel skal 
genoprettes

AF NIELS WILKEN, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

De tre vejgenopretninger 
sker tidligere end planlagt, 
da Covid-19 har givet kom-
munerne mulighed for at 
fremrykke anlægsprojek-
ter for at holde gang i øko-
nomien.

Sådan ser planen for gen-
opretning af de tre veje 
indtil videre ud:

Kastrupvej:  
november 2021 
– november 2022
Vermlandsgade: 
juli/juli 2021 
– april/maj 2022
Kløvermarksvej: 
februar 2022 
– november 2022

HVAD ER 
VEJGENOPRETNING?
Vejgenopretning udfø-
res altid 1:1. Det vil sige, 
at der ikke laves ændrin-
ger i vejens synligt eksi-
sterende opbygning. Det 

kan eksempelvis dreje sig 
om renovering af signaler, 
stikledninger, vejbrønde 
og belægninger fra facade 
til facade. Som et led i et 
vejgenopretnings-projekt 
er der dermed ikke afsat 
budgetmidler til eksem-
pelvis nye cykelstier eller 
ændrede vejforløb. Dertil 
kræves en politisk beslut-
ning.

Fra i sommer og frem til november 
måned 2022 vil der blive gennemført 
vejgenopretning af Vermlandsgade, 
Kastrupvej og Kløvermarksvej
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Tung trafik med 
jord til Lynetteholm 
kræver ekstra 
opmærksomhed på 
sikre overgange for 
bløde trafikanter
Lokaludvalg Amager Øst havde inviteret planchefen 
fra kommunen sammen med repræsentanter fra 
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen 
til, at vi sammen så på overgangen over Uplandsgade ved 
Prags Boulevard og krydset Strandlodsvej/Uplandsgade

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

SIKRE OVERGANGE 
VED DEN KOMMENDE 
NORDØSTAMAGER 
SKOLE
Nordøstamager Skole er 
ved at blive bygget mellem 
Holmbladsgade og Prags 
Boulevard. Lokaludvalget 
havde fra flere borgere hørt 
bekymringer om skolebørn, 
der skal krydse den meget 
trafikerede vej. Lastbiltra-
fikken på Uplandsgade er 
et fokus- og bekymrings-
punkt for lokaludvalget, og 
vi var derfor glade for, at 
vores invitation blev taget 

imod, så vi på stedet kunne 
drøfte problemstillinger og 
løsningsforslag med kom-
munens planlægningsfolk. 
Ved at holde mødet på 
stedet fik vi sammen en 
fornemmelse af den tunge 
trafik, og hvor lidt plads, 
der er på hellen midt på ve-
jen, hvis man står dér, mens 
to store lastbiler passerer i 
hver sin retning. Det var 
også nødvendigt at trække 
ind på Kløvermarken for at 
høre, hvad vi sagde til hin-
anden. 

Der bliver ikke bygget 
boliger på Kløverparken i 
nær fremtid, men et vig-
tigt opmærksomhedspunkt 
er, at skoler ofte benytter 

nærliggende græsarealer 
til idrætsundervisning, og 
Kløvermarken vil utvivlsomt 
blive brugt flittigt af skolen, 
da skolens egne udearealer 
er begrænsede.

MANGE BØRN OG  
UNGE DYRKER  
IDRÆT PÅ 
KLØVERMARKEN
På mødet henledte vi også 
opmærksomheden på, 
at mange færdes på cy-
kel til idræt og skal krydse 
Uplandsgade. I forbindelse 
med den forventede øgede 
tunge trafik til Lynetteholm 
er det derfor vigtigt, at man 
i god tid får etableret sikre 
overgange.

Fernisering: 
Installationer i 
Prøvestenen Syds 
åbne landskab
Den 17. juni præsenteres fem nye landskabs-installationer i 
Prøvestenen Syds forunderlige land-skab. Installationerne 
fortolker stedets særlige karakter og tilbyder den 
besøgende nye oplevelser af området. De er skabt af 
landskabsarkitektstuderende fra kurset Urban Intervention 
Studio ved Kø-benhavns Universitet

AF OLE PEDERSEN

Prøvestenen Syd ligger som 
en moderne ruin nær den 
yderste spids af Amager 
Strandpark. Det der i sin tid 
skulle blive en stor marina 
er nu et selvgroet landskab 
med høje græssletter, sten-
diger mod vandet og en 
350 graders udsigt mod den 
åbne horisont. 

Prøvestenen Syd har væ-
ret tilgængelig for offent-
ligheden det sidste år med 
ankomst gennem en dis-kret 
låge lige før benzinøen. I 
området møder man især 
fiskere, hundeluftere, løbere 
og familier på tur. 

INSTALLATIONER SKAL 
FREMHÆVE STEDETS 
SÆRLIGE KVALITETER
I disse dage vil man også 
kunne møde de 16 land-
skabsarkitektstuderende 
der udvikler projekter i det 
storslåede landskab. De stu-
derende kommer fra hele 
verden og følger kurset Ur-
ban Intervention Studio på 
landskabsarkitektuddannel-

sen ved Københavns Univer-
sitet med underviserne Anne 
Wag-ner og Bettina Lamm 
ved roret.  

Med afsæt i en undersø-
gelse af landskabets poten-
tialer er de studerende nu i 
færd med at skabe in-stal-
lationer til området. Instal-
lationerne skal være med til 
at fremhæve stedets særlige 
kvaliteter og tilføje oplevel-
ser for de besøgende. 

5 PROJEKTER INDVIES 
D. 17. JUNI
Ud af forløbet er fem pro-
jekter på vej.  Braiding the 
Landscape, Magnified, Look 
at Me, Hidden in Plain Sight 
samt No1 Boat vil alle være 
at finde i området fra den 17 
juni hvor de indvies. Man vil 
kunne følge en flettet sti, gå 
på skattejagt efter særlige 
steder, træde ind i en græs 
labyrint, interagere med 
spejlinger og deltage i en 
demokratisk dialog.

Med afsæt i de stedsspe-
cifikke installationer vil der 
også gives bud på strate-
gier for en videreudvik-ling 

af Prøvestenen Syd som re-
kreativt område. Hvad skal 
der ske med landskabet på 
den korte og lange bane og 
hvordan kan stedet udvikles 
til rekreative naturoplevelser 
på en nænsom og karakter-
fuld måde?  

PRÆSENTATION 
MED START KL. 15.00 
VED LÅGEN IND TIL 
PRØVESTENEN SYD
I hele forløbet har der væ-
ret et tæt samarbejde med 
Amager Øst Lokaludvalg 
og Prøvestenens Natur- og 
fritidsforening der lokalt ar-
bejder for at kultivere områ-
det, samt By & Havn der er 
grundejer. 

Ferniseringen vil tage 
form af en guidet vandring 
og præsentation med start 
kl. 15.00 ved lågen ind til 
Prøvestenen Syd. Kom og 
oplev de nye installationer 
og deltag i samtalen om om-
rådets fremtidig potentiale. 

Følg processen på 
Instagram @urbanin-
terventionstudio

      De fem landskabelige fortolkninger der er på vej i Prøvestenen Syds storslåede natur kan opleves ved 
en fernisering den 17. juni. Herover Braiding The Landscape af Malene Fog Heidemann, Anna Røtzler Lind 
og Anne Katrine Sand, Urban Intervention Studio, Københavns Universitet.  Foto: Bettina Lamm
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AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

FARLIGT FOR 
SKOLEBØRN 

ΩIsær i de mørke måne-
der skaber det utryghed, 
når børnene står i kanten af 
vejen og venter på at kunne 
krydse. Bilisterne holder 
nogle gange tilbage for bør-
nene. Men der er også nogle 
bilister, der utålmodigt kører 
udenom og skaber farlige si-
tuationer.

FORÆLDEDE 
TRAFIKFORHOLD
Lokaludvalget har skrevet 
til politikerne i Teknik- og 
Miljøudvalget og forvalt-
ningen og opfordret til, at 
kommunen får etableret en 
sikker overgang over Ama-

ger Strandvej. En overgang 
netop her vil komme alle, der 
færdes på stien i forlængelse 
af Lergravsvej, til gode. 

I det hele taget er de tra-
fikale forhold på Amager 
Strandvej præget af at være 
forældede, og baseret på 
en tid, hvor der ikke boede 
nogen fra Prags Boulevard 
til Italiensvej, som en anden 
borger skriver på lokaludval-
gets Facebook-side.

KOMMUNEN SER GERNE 
PÅ LØSNINGER
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen svarer lokaludvalget, at 
den midlertidige helle ved 
Øresund Parkvej er defekt, 
og at de derfor har bedt 
bygherren om hurtigst mu-
ligt at forbedre forholdene 
på stedet. Efter byggeriets 
afslutning vil der blive etab-

leret en permanent helle, så 
man kan komme sikkert over 
vejen.

Forvaltningen oplyser 

også, at der i takt med at 
der bygges yderligere på 
Amager Strandvej, vil blive 
etableret yderligere hastig-

hedsdæmpninger ved byg-
gerierne. Kommunens tra-
fikfolk har desuden tilbudt 
at mødes med Amager Øst 

Lokaludvalg om konkrete 
problemer, så man kan drøf-
te mulighederne for at løse 
disse.

Sikker overgang på Amager Strandvej, tak
Tung trafik, hurtigtkørende biler og 
dårlige muligheder for at krydse vejen 
skaber utryghed for fodgængere 
og cyklister på Amager Strandvej. 
Derfor har lokaludvalget skrevet til 
kommunen. Kommunen opfordres til 
at gøre noget ved de farlige forhold 
for bløde trafikanter

Drømmen om Ketchersportens  
Hus lever stadig
Trods udfordringer med corona og stramme rammer fortsætter processen med Ketchersportens Hus på Kløvermarken

AF OLE PEDERSEN

Historien omkring Ketcher-
sportens Hus er efterhånden 
flere år gammel, men stadig 
heldigvis særdeles levende 
og relevant. I 2018 nedsatte 
nogle visionære lokale for-
eningsledere en lokalfor-
ankret styregruppe som for-
strede visionen om at samle 
ketchersport på Kløvermar-
ken i et Ketchersportens Hus. 

Det lykkedes dengang at 
opnå en planlægningsbevil-
ling og i denne forbindelse 
blev der nedsat en planlæg-
ningsgruppe bestående af 
medlemmer af styregrup-
pen, arkitekter og ansatte 
fra Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen i Københavns Kom-
mune. Planlægningsgrup-
pen har afholdt flere møder 
samt vurderet mange oplæg 
og scenarier. Formand for 
Styregruppen Kristian Boye 
Nielsen udtaler ”Processen 
med planlægningsudvalget 
forløb meget konstruktivt og 
positivt, men med de ram-
mer og arealbegrænsninger 
som bevillingen fastlagde, vil 
det ikke blive et rigtigt godt 
projekt, hvilket er vores klare 
formål”.  

BORGMESTRE PÅ 
RUNDTUR
Deltagere fra planlægnings-
gruppen arbejdede derfor 

efterfølgende med forskel-
lige scenarier, herunder 
en udvidelse af projektet 
og arealbegrænsningen, 
så sammenhængskræften 
med det eksisterende an-
læg bliver det bedst mulige 
til glæde for alle foreninger 
og idrætsudøverne. De invi-
teret både beskæftigelses- 
og integrationsborgmester, 
Cecilia Lonning-Skovgaard 
(V) og Overborgmester Lars 
Weiss (S) til en rundtur på 
det eksisterende anlæg samt 
en præsentation af visioner-
ne, og det var opløftende at 
opleve deres indsigt og op-
rigtige interesse for projek-
tet. 

I forbindelse med over-
førselssagen lykkedes det 
at opnå en yderligere plan-
lægningsbevilling på 1,1 
mio. kr. til at fortsætte plan-
lægningen af et fremtidigt 
Ketchersportens Hus med 
fokus på sammenhængs-
kraften på hele det nuvæ-
rende anlæg samt flere byg-
gekvadratmeter. I denne 
forbindelse udtaler formand 
for Styregruppen Kristian 
Boye Nielsen ”Vi vil gerne 
takke politikerne for deres 
fortsatte opbakning til et 
fremtidig Ketchersportens 
Hus til glæde for nuværende 
og kommende foreninger 
samt idrætsudøvere på Klø-
vermarken”.

      På billedet ses formand for Kløvermarkens Tennisklub, Lars Abat (tv), Overborgmester Lars Weiss (mf tv), Cecilia Lonning-Skovgaard (mf th) 
og formand for styregruppen for Ketchersportens Hus, Kristian Boye Nielsen.
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AF OLE PEDERSEN, 
FORMANDSKABET

De sidste 2 ½ år har 
Områdefornyelsen 
Sundby sammen 
med beboere og lo-
kale aktører sat fo-
kus på udviklingen 
af Sundby. Nu er 
områdefornyelsen 
halvvejs, og nye en-
gagerede beboere 
og lokale aktører in-
viteres med på hol-
det for at fortsætte 
det vigtige arbejde 

med områdefornyelsens 
projekter. 

Styregruppen er sammen-
sat, så hele kvarteret er re-
præsenteret.

SPÆNDENDE 
PROJEKTER VENTER 
PÅ AT BLIVE GJORT 
FÆRDIGE
Som medlem af styregrup-
pen, kommer du til at ar-
bejde med at få de mange 
spændende projekter godt 
videre. Projekterne spæn-
der over alt fra anlægspro-
jekter, som Sundbyøster 

Plads, Sundby Kirkegård, 
Englandsparken og Filip-
sparken, til sociale og kul-
turelle projekter, som ”Unge 
skaber byrum” og område-
fornyelsens to puljer. Sam-
tidig arbejder vi også på 
en visionsplan for Sundby 
Idrætspark og en vision for 
forbindelsen mellem fælled 
og strand.

Til midtvejsvalget vil nye 
kræfter kunne melde sig på 
banen, ligesom nuværende 
styregruppemedlemmer vil 
have mulighed for at stille op 
på ny. 

HVORDAN FOREGÅR 
VALGET?
Du stiller op til valget på 
valgdagen den 24. august 
2021, når du møder op. De 
fremmødte inddeles i grup-
per i forhold til, hvilken plads 
i styregruppen, de stiller op 
til. Herefter stemmes der.

Første styregruppemøde 
efter valget er allerede 6. 
september 2021.

HVAD SKAL JEG ELLERS 
VIDE?
Det er sidste gang, der er 
valg til Områdefornyelsen 

Sundbys styregruppe. Valg-
perioden er 2½ år.

Der er fire styregruppe-
møder om året. Du behøver 
ikke at have specialviden, 
bare du holder af Sundby 
og vil arbejde for det fælles 
bedste.

Lyder det spændende? Så 
klik herunder og læs mere:
https://spark.adobe.com/
page/AGddJQS1GGB4g/
Har du spørgsmål? Så 
kontakt Områdeforny-
elsen Sundby på mail: 
sundby@tmf.kk.dk

Vær med i styregruppen for 
Områdefornyelsen Sundby 
Holder du af Sundby? 
Vil du arbejde for 
kvarterets udvikling og 
være ambassadører 
for arbejdet i 
områdefornyelsen. 
Den 24. august 2021 
afholdes midtvejsvalg 
til områdefornyelsens 
styregruppe ,og vi brug 
for dig i styregruppen

Historisk gavlkunst ved Sundby 
Kirkegård ved Kirkegårdsvej
Områdefornyelsen 
Sundby har to 
puljer, der blandt 
andet kan støtte 
gavlmalerier. I 
slutningen af 
april så det første 
puljestøttede 
stykke gavlkunst 
dagens lys

AF LOUISE FALK 
TRANBERG

Projektet hedder ’Porten til 
fortiden’ og er lavet af kunst-
ner Thomas Pålsson, der 
både har inddraget Sundbys 
Lokalhistoriske Arkiv, bebo-
ere i ejendommen ved Kirke-
gårdsvej 32 og interesserede 
lokale ved en workshop på 
Bibliotekshuset i efteråret 
2020. 

Her blev der tunet ind på 
Sundbys historie og delta-
gerne havde medbragt foto-
grafier fra gamle dage. Siden 
har flere lokale sendt billeder 
og minder til kunstneren, og 
de har alle været udgangs-
punktet for det stykke kunst, 
der nu hænger på gavlen. 
Minderne om for eksempel 
arbejdernes kolonihaver og 
Klub 47, der lå i området før 
i tiden, er nemlig smeltet 
sammen til en collage, der 
nu pryder gavlen.

KUNST TIL JERES GAVL?
Styregruppen for Områ-
defornyelsen Sundby har 
bevilliget flere penge til 
gavlmalerier i Sundby. Fem 
gavlmalerier i alt, så er jeres 
ejendom interesseret i, at ét 
af dem skal være på jeres 
gavl, skal I skynde jer at skri-
ve til sundby@tmf.kk.dk

Der er krav til, at gavlen 
ligger inden for det områ-
de, som Områdefornyelsen 
Sundby arbejder indenfor, 
og at ejendommen selv står 
for vedligehold. 
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Kunstinstallationer skal 
pryde mørk gangtunnel 
under Amagerbrogade 
Kan den mørke og triste tunnel under Amagerbrogade bruges til mere end 
bare gennemgang? Områdefornyelsen Sundby er i gang med at afprøve, om 
tunnellen for enden af Tycho Brahes Allé kan anvendes til at præsentere kunst 
i forskellige afskygninger

AF OLE PEDERSEN

Gangtunnellen under Ama-
gerbrogade for enden af 
Tycho Brahes Allé bruges af 
mange, når Amagerbrogade 
skal krydses. Men i den kom-
mende tid skal tunnellen ikke 
kun fungere som genvej til at 
komme helskindet på tværs 
af Amagerbrogade, den skal 
også afprøves som et muligt 
nyt og lidt anderledes event-
sted i Sundby. Frem til som-
merferien vil tre forskellige 
kunstinstallationer på hver 
deres måde skabe nye ople-
velser i tunnelen. 

ET NYT STED AT MØDE 
HINANDEN 
Projektet udspringer af Om-
rådefornyelsen Sundby, som 
blandt andet har fokus på at 
skabe nye mødesteder og 
bedre forbindelser på tværs 
af Sundby. Værkerne er ud-
valgt af en arbejdsgruppe 
under Områdefornyelsen 
Sundby, og nu skal tunnel-
lens potentiale som et nyt 
sted at møde hinanden i 
Sundby og samtidig lokalt 
underjordisk galleri afprøves 
i virkeligheden, og det ser 
teknik- og miljøborgmester 
Ninna Hedeager Olsen (EL) 
frem til: “En tur igennem en 
gangtunnel er sjældent en 
oplevelse ud over det sæd-
vanlige, men i Sundby lader 
det rent faktisk til at blive 
tilfældet. Ved at gøre gang-
tunnellen til en attraktion får 
vi skabt et midlertidigt sted 
at stoppe op og mødes, som 
der er stor lokal efterspørg-
sel på, og jeg glæder mig til 
at se, hvordan kunstinstalla-
tionerne kan gøre en forskel 
for beboerne i Sundby og 
være med til at styrke kvar-
terets sammenhængskraft”, 
siger Ninna Hedeager Olsen.

Også Rasmus Steenber-
ger, som har siddet med i 
arbejdsgruppen, er spændt 
på, hvad projektet kan bi-
drage med: “Tunnellen er et 
slidt og træls “ikke-sted”, 
som er utrygt. Vi har en unik 
mulighed nu for at prøve 
nogle fede ting af, før tun-
nellen skal renoveres. Vi vil 
gerne blive klogere og se, 
om det giver mod til at skabe 
en permanent opgradering 
af tunnelen”, siger Rasmus 
Steenberger. 

TRE KUNSTNERE - TRE 
LØSNINGER 
De udvalgte kunstnere kom-
mer til at eksperimentere 
med blandt andet lys og lyd 
i tunnellen. Komponist Lars 
Bech har skabt et audiovi-
suelt værk, der er inspireret 
af astronomen Tycho Brahes 
astronomiske landvindinger, 
og han går efter at skabe en 

overjordisk stemning i det 
underjordiske rum.

Lyskunstner Karen T. har 
med udgangspunkt i sam-
taler med unge, der bruger 
tunnellen, skabt værket "So-
len står altid op". En række 
malerier er blevet skabt på 
et lysbord og filmet, og i maj 
projekteres de op på tun-
nellens gamle flisevæg ak-
kompagneret af et lydspor. 
Til slut skabes der skovstem-
ning i det rå rum, når arkitekt 

Martin Hedevang Andersen 
og lyskunstner Sally Rud går 
sammen om værket ”Belyst 
Bark”, der trækker nogle for 
tunnellen unaturlige elemen-
ter ned i dybet, der sammen 
med en særlig belysning, 
kommer til at skabe en helt 
ny stemning i tunnelen. 

ET FREMTIDIGT GALLERI 
- ELLER NOGET HELT 
ANDET 
Tunnellen skal renoveres in-

den for de næste år. Med det 
midlertidige projekt under-
søger områdefornyelsen, om 
fremtidens tunnel kan bru-
ges på en ny måde. Derfor 
inviterer Områdefornyelsen 
Sundby til en lokal debat om 
fremtiden for tunnellen. Du 
kan følge med og deltage på 
Områdefornyelsen Sundbys 
Facebook eller Instagram, 
hvor debatten vil køre mens  
afprøvningerne står på.

Kunst i tunnelen er 
kommet godt fra start
AF OLE PEDERSEN

Tunnelen under Amager-
brogade ved Thyco Bra-
hes Allé giver gående og 
cyklister mulighed for at 
krydse den trafikerede vej 
sikkert. Men tunnelen har 
aldrig været særlig spæn-
dende eller rar, og mange 
undlader derfor at bruge 

den. Områdefornyelsen 
Sundbys projektudvik-
lingsgruppe ’Sundby – fra 
fælled til strand’, har der-
for udvalgt tre grupper 
af kunstnere, der frem til 
starten af juli forvandler 
tunnelen med lys og lyd. 

Kig forbi tunnelen og 
oplev forvandlingen!
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ORIGINAL ARTICLE BY 
SUSANNE MØLLER, CHAIR-
PERSON OF THE LOCAL 
COMMITTEE AMAGER 
EAST. TRANSLATED 
AND EDITED BY NICOLE 
SCHMITT

LOCAL COMMITTEES 
SERVE AS LINK 
BETWEEN CITIZENS 
AND THE MUNICIPALITY
The local committees have 
been established in 2007 
with the purpose to provide 
a link between the district's 
citizens and the politicians at 
Copenhagen City Hall. The 
local committees’ task is to 
involve the citizens in hear-
ings and urban development 
and to convey the citizens' 
opinions to the municipality. 
The local committee consists 
of 23 members: there are po-
litically appointed members, 

one from each party elected 
into the Copenhagen City 
Hall (‘Borgerrepræsenta-
tion’), and association-
elected representatives. The 
latter are to give the many 
local associations and clubs 
a voice. The local committee 
can also initiate topics and 
processes, typically on the 
basis of inquiries from citi-
zens.

LOCAL COMMITTEES 
SHALL CONTINUE 
THEIR WORK WITH 
EVEN MORE CITIZEN 
INVOLVEMENT 
Recently, there has been a 
debate about local commit-
tees after some stakehold-
ers had suggested aban-
doning local committees. 
However, after evaluation of 
local committees’ roles and 
responsibilities in the City of 

Copenhagen, there is now 
political agreement that they 
will continue their work with 
few adjustments. Important-
ly, there is a strong wish to 
increase citizen involvement 
even further. Next year in 
March, there are elections 
to the local committees with 
similar settings, i.e. there will 
be politically-appointed and 
association-elected mem-
bers.

A PLACE TO GET 
INVOLVED AND 
SAFEGUARD 
DEMOCRACY - NO 
MATTER IF YOU ARE 
INTERESTED IN LOCAL 
POLITICS OR ‘JUST’ 
YOUR NEIGHBORHOOD
Being blessed with living in a 
democracy in Denmark, it is 
important that we safeguard 
our democracy. Among oth-
er things, you can do so by 
voting in the local elections 
in the autumn. The more 
people cast their ballots, 
the more representative the 
results. Participating in lo-
cal elections increases your 
influence on what happens 
in your surroundings. In ad-
dition to voting, you can also 
work with democracy in the 
local community by express-
ing your opinion about the 
political circumstances that 
affect you directly - may it 

be your children’s school, 
accessibility to care for you 
or the elderly in your family, 
the buildings plans in your 
neighborhood, safety in the 
district, the opportunities for 
sports and exercise, mainte-
nance of green areas and 
accessibility to recreational 
spaces, just to name a few…

THE LOCAL 
COMMITTEE’S WORKING 
GROUPS ARE OPEN TO 
ALL CITIZENS IN THE 
DISTRICT
The local committee has four 
permanent working groups: 
SoSu, which covers the so-
cial and health area, includ-
ing vulnerable groups and 
integration, BIFUK, which 
covers children, sports, lei-
sure, youth and culture, MK, 
which covers everything 
related to the environment 
and climate, and PET, which 
covers area plans, business 
and traffic. Thus, there are 
ample opportunities to ad-
dress and work with issues 
within these different top-
ics. The working groups es-
tablish their own agendas, 
and often representatives 
from the municipality's ad-
ministration or even mayors 
join these meetings, thereby 
catalyzing local influence on 
political decisions in the City 
Hall.

NEWS

Local Committee Amager 
Øst – do we have a say 
in the Municipality’s 
decisions?
Elections are coming up – on Nov 
16 we have the opportunity to elect 
55 members representing us in the 
Copenhagen City Hall. Subsequently, 
new local committees are elected. We 
encourage you to vote in the local 
elections and to become active in 
one of the local committee's working 
groups

New oppor-
tunities for 
waste sepa-
ration in the 
public
Soon, it will be possible to sort your 
waste on the street. New smart 
waste solutions are on their way in 
the Municipality of Copenhagen, and 
Amager Øst is first to implement the 
new containers. The public sorting 
points will be launched in early 2022

ORIGINAL ARTICLE BY 
DORTE GRASTRUP-HANS-
EN, HEAD OF MILJØPUNKT 
AMAGER. TRANSLATED 
AND EDITED BY NICOLE 
SCHMITT

Times when all waste end-
ed the same bucket in the 
public space are about to 
be over. Maybe you have al-
ready heard or read about 
the new waste sorting points 
in Copenhagen? A sorting 
point is a place where you as 
a citizen can sort your waste 
in the public space. The City 
of Copenhagen is establish-
ing 750 sorting points lo-
cated in publicly accessible 
areas in Copenhagen. The 
rationale is that it should be 
easy for everyone to sort 
waste, whether it is at home 
or when enjoying the city.

SPOT THEM BY THEIR 
YELLOW REFLECTIVE 
JACKETS
Maybe you have already 
seen employees from the 
Technical and Environ-
mental Administration at 
Amager East? You can rec-
ognize them by their yellow 
reflective jackets and laser 
gauges. They are looking 
for possible locations for the 
upcoming sorting points in 
the district. Among other 
things, they are looking at 
whether it is possible to 
place them where there are 
already glass containers. 
Later, they also start looking 
at locations elsewhere in the 
neighborhood.

Amager Øst has been 
chosen as ‘pilot area’, be-

cause the district compris-
es a wide selection of the 
housing types: areas with 
rental flats and condos, 
villa quarters, areas with 
old buildings and new con-
structions. Hence, Amager 
East is a splendid district 
to test how sorting points 
work best in practice. In the 
future, citizens shall be able 
to sort ten types of waste: 
organic waste, paper, card-
board, metal, glass, plastic, 
textiles, beverage- and food 
wrappings, residual waste 
and hazardous waste.  

ALL SORTING STATIONS 
WILL BE OPEN ACCESS 
POINTS
Different set-ups will be test-
ed. For instance, the sort-
ing point can be dug in or 
can be designed as cubes, 
all depending on what suits 
the surroundings. All sorting 
points will be open access 
points. At Miljøpunkt Amag-
er, we work for spreading 
the word that waste is a re-
source. We strive to help 
citizens sorting household 
waste and see sorting points 
in the public space as part of 
the solution. Hence, we are 
in close dialogue with the 
municipality’s technical and 
environmental administra-
tion about the process. 

In collaboration with 
Amager Øst Local Commit-
tee, we shall find good loca-
tions for the approximately 
50-90 new sorting points. If 
you have comments or sug-
gestions for locations, please 
contact us. Read more at 
kk.dk/sorteringspunkten.

Light art at Amager Center
In addition to the many shopping opportunities, you can experience new artwork 
at Amager Center. From the beginning of June, a large light artwork will be 
displayed in the center’s large hall (‘Høje Gågade’). The exhibition is made possible 
by collaboration between Amager Center and the FAC-TORY for Art and Design

ORIGINAL ARTICLE BY 
SIDSEL SØGAARD SPAS. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT

ESBEN WEILE KJÆR 
SHOWS HIS ARTWORK 
AT AMAGER CENTER
Since autumn 2020, the lo-
cal art community ‘FABRIK-

KEN for Kunst og Design’ 
and Amager Cen-ter have 
collaborated following their 
vision to get art into the 
shopping mall and thereby 
reach out to many people. 
Hence, it has been possible 
to experience Danish con-
temporary art despite the 
closure of museums and 

alike due to the pandemia. 
The center’s exhibition plat-
form is now ready with the 
third consecutive exhibition: 
from beginning of June, you 
can experience a large light 
artwork by visual artist Es-
ben Weile Kjær from both, 
the ground and first floors in 
‘Høje Gågade’ in the middle 
of Amager Center.

ADDRESSING 
AMAGER’ICAN 
CONTEMPORARY 
HISTORY
Point of departure in Esben 
Weile Kjær artwork "Adver-
tise, hypnotise, traumatise" 
are the re-sistance symbols 
that stuck to the leather 
jacket he wore when he 
was a punk. The visual artist 
magnified these symbols in 
luminous signs produced by 
a company otherwise spe-
cialized in adver-tising signs. 
All symbols have a connec-
tion to the local Amager’ican 

history, and at the same 
time offer an opportunity 
to discuss the relationship 
between mainstream- and 
counter cultures. 

In addition, you can still 
experience the work "Dee-
dee-dee, dee-dee - Dah-
dah-dah, dah-dah" by visual 
artist Søren Hüttel. His work 
is inspired by the world of 
advertising - catchy texts 
and bright colors that re-
mind us of the good life with 
travel, summer, sun and free-
dom. Both works are dis-
played throughout summer.

Read more about ’FAB-
RIKKEN Afd. AC’ and find 
regular program updates 
on ’FABRIKKEN for Kunst 
og Design’ website www.
ffkd.dk, The project is sup-
ported by Amager Centret, 
Local Com-mittee Amager 
Øst, 15. Juni Fonden, 
Statens Kunstfond and 
Det Obelske Familiefond.

       Photo: CF. Møller

      Works of visual artist Esben Weile Kjær will be exhibited at 
Amager Centret as part of the exhibition platform ’FABRIKKEN Afd. 
AC’. In 2020, Weile Kjær had a solo exhibition entitled ’Hardcore 
Freedom’’ at Copenhagen Contemporary’ Photo: Mikkel Ulriksen
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AF ANDERS KRAGH

Ved premieren til sæsonåb-
ningen af skinnerne søndag 
den 16.maj fik Amagerba-
nens gamle tracé endnu en 
attraktion. Flere steder langs 
haver og skinner er der la-
vet og ophængt oplysende 
plakater, som med historiske 
billeder skildrer områdets 
udvikling fra græsmark og 
landbrugsjord til spirende in-
dustri og nu rekreativt områ-
de for alle byens borgere på 
den gamle jernbane-tracé.

KOLONIHAVER BLEV 
TRÆNGT VÆK
Amagerbanens åbning skab-
te grobund for en udlægning 
af arealet mod Holmblads-
gade til industribrug. Dette 
skete i 1914, hvor koloniha-
verne ”Energien” og ”Haa-

bet” i det nuværende Sil-
jangade-kvarter for længst 

havde etableret sig. De blev 
langsomt trængt væk, og 

formentlig etablerede enkel-
te af disse sig derfor på den 

nordlige side af banens skin-
ner. Her har de nu i mere end 
100 år ligget godt beskyttet 
mellem Kløvermarken og 
den nedlagte jernbane, lige 
indtil DSB i 2020 opsagde 
alle lejeaftaler, og politikere 
og andet godtfolk blev mo-
biliseret i kampen for beva-
relsen.

HAVER MERE END 100 
ÅR GAMLE
Og det er i denne sammen-
hæng at oplysningsfolderen 
er skabt. For praktisk talt 
alle er det en kæmpe overra-
skelse, at den ene lille række 
af haver langs skinnerne er 
mere end 100 år gamle. Det-
te er siden blevet understøt-
tet af den kulturhistoriske 

kortlægning, som skal lægge 
op til fredningsteksten sene-
re på året. Haveforeningen 
ved Amagerbanen ønsker 
hermed at bidrage til endnu 
en oplevelse, når de mange 
brugere af stierne året rundt 
færdes på arealet.

Folderen er ophængt 5 
forskellige steder langs ha-
verne, og man er meget vel-
kommen til at tage et eksem-
plar med hjem, eller man kan 
slå sig ned på en af bænkene 
i området og samtidig nyde 
bynaturen.

Plakater, holdere og tryk-
ning af folderen er støt-
tet af Bevar Amagerbanen, 
som med overskud via salg 
af merchandise har kunnet 
træde til.

Erhvervsområdet langs 
Uplandsgade i spil
I lokaludvalgets dialog med grundejere, forvaltning og stadsarkitekten, har 
der udkrystalliseret sig et billede af forskellige ønsker til områdets udvikling. 
Lokaludvalgets arbejdsgruppe fortsætter dialogen med det mål at fastholde 
småerhverv og kreative iværksættere og områdets historiske bygninger

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND I AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

Siden lokaludvalget udgav 
‘Visioner for Nordøstama-
ger’ har vi arbejdet videre 
med udviklingen af Nord-
østamager i forskellige te-
ma-arbejdsgrupper. En af 

grupperne har fokus på at 
sikre erhvervsområdet mel-
lem Uplandsgade og Prags 
Boulevard. 

I forbindelse med Kommu-
neplan 2019 blev det fore-
slået at ændre området til 
boliger og serviceerhverv. 
Det var lokaludvalget imod, 
fordi det ikke var muligt at få 
at vide, hvordan udviklingen 

kunne tage hensyn til de ek-
sisterende håndværkere og 
iværksættere, som der ikke 
er plads til andre steder. Det 
var også en bekymring, at 
det særlige kulturhistoriske 
miljø ville blive ødelagt som 
følge af gennemgribende 
nedrivning.

OMRÅDET SKIFTER IKKE 
’AUTOMATISK’
Det lykkedes at forhale ud-
viklingen, sådan at området 
nu ”kun” er udlagt til byud-
viklingsområde i den sene-
ste kommuneplan. Det bety-
der, at det kan være muligt 
at bygge, men først skal der 
udarbejdes et detaljeret ud-
kast til lokalplan. Og på det 
grundlag skal der så tages 
politisk stilling til en ændring 
af kommuneplanen.

Et af de andre bump, som 
er opstået på vejen mod by-
udvikling, er støjproblemer. 
Medicinalvirksomheden Xel-
lia i Vermlandsgade har lov 
til at støje en del, så hvis der 
skal bo folk i nærheden, skal 
der skærmes af. 

GOD DIALOG MED 
FORVALTNING OG 
GRUNDEJERE
Lokaludvalgets arbejds-
gruppe har på den baggrund 
talt med mange af områdets 
grundejere for at høre deres 
holdning, og hvad deres ak-
tuelle planer er. Vi har blandt 
andet oplyst om kommunens 
helhedsanalyse fra 2016, der 
udpeger erhvervsområdet 

som Amagers kulturhisto-
riske ”arvesølv”. I analysen 
fremhæves bygningernes 
kulturhistoriske helhedsvirk-
ning, som et karakteristisk 
levn fra byens industrielle 
fortid. Det er i den forbin-
delse positivt, at analysen 
fungerer som rettesnor for 
forvaltningens arbejde.

Heldigvis er der flere 
grundejere, som kan se vær-
dien i at bevare bygninger 
og fastholde en erhvervs-
mæssig udnyttelse med fo-
kus på små værksteder og 
”snavsede” erhverv. Natur-
ligvis i kombination med bo-
ligudvikling, som er dét, der 
er penge i for de store inve-
storer. Fremtiden vil vise, om 
det er muligt at opfylde beg-
ge behov tilfredsstillende. 

OGSÅ DIALOG 
OM KRYDSET VED 
LAPLANDSGADE 
Lokaludvalget har i mange år 
haft fokus på den tunge tra-
fik. Senest har vi holdt møde 
med kommunens forvalt-
ning om trafikken ved den 
nye Skolen på Nordøstama-
ger. På mødet drøftede vi 
også krydset Uplandsgade/
Laplandsgade, hvor mange 
cyklende dagligt krydser for 
at snuppe den grønne cykel-
rute til Christiania og Inder-
havnsbroen. På baggrund 
af mødet arbejder vi videre 
med et lysreguleret kryds, 
der kan tage toppen af far-
ten i Uplandsgade ved at in-
troducere et stop undervejs.

Haveforening får 
udsættelse, mens 
fredningen står på

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
NÆSTFORMAND 
I AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

I juni 2020 besluttede et 
stort flertal på Køben-
havns Rådhus at indstille 
Amagerbanen, inklusive 
haverne langs banen, til 
fredning. Det skete, efter 
at DSB Ejendomme op-
sagde havernes lejekon-
trakter og udtalte planer 
om at udvikle ejendomme 
på området. Siden beslut-
ningen om at arbejde for 
en fredning, har kommu-
nens forvaltning arbejdet 
med at forberede sagens 
akter til Fredningsnævnet, 
så sagen formelt kan rej-
ses og behandles.

I mellemtiden har Have-
foreningen ved Amager-
banen været bekymret 
for, om beboerne kunne få 
lov at blive boende, indtil 
sagen var afklaret, fordi 
DSBs opsigelser ikke var 
trukket tilbage. Det er den 
heldigvis nu.

DSB skriver til have-
foreningen, at så længe 
fredningssagen pågår, er 
opsigelsen af lejeaftalerne 
sat i bero. Det betyder, at 
der nu er 2-3 års puste-
rum for havernes beboere, 
fordi sagen først forventes 
sendt til Fredningsnævnet 
i efteråret, og nævnet her-

efter har to års behand-
lingstid – med mulighed 
for forlængelse.

LOVGRUNDLAG 
STADIG HULLET
Den nye situation kommer 
efter en tilspidset situation 
i foråret, hvor Politiken 
og Amager Bladet skrev 
om sagen, fordi der blev 
rejst tvivl om lovligheden 
af overdragelsen af ejer-
skabet af Amagerbanen 
til DSB Ejendomme. Der 
blev i den forbindelse på-
peget et hul i den eksiste-
rende lovgivning, efter at 
DSB Ejendomme i 2019 fik 
mandat til selv at bygge 
boliger på egne arealer. 

Hullet i loven kan be-
tyde, at DSB muligvis ikke 
skal tilbyde havernes be-
boere at overtage arealet, 
hvilket ellers er intentio-
nen med kolonihaveloven. 
I loven fremgår det, at ved 
salg af arealer med ikke-
varige haver, skal havernes 
beboere tilbydes at købe 
arealet. På tidspunktet, 
hvor loven blev vedtaget, 
havde DSB ikke selv mu-
lighed for at udvikle deres 
arealer til for eksempel bo-
liger og erhvervslejemål. 
Den mulighed kom først 
til i 2019, men altså uden 
en tilsvarende udvidelse 
af kolonihavelovens be-
skyttelse af de ikke-varige 
haver.

I marts fik Haveforeningen ved 
Amagerbanen en glædelig besked fra 
DSB Ejendomme. Det er besluttet at 
sætte opsigelsen af haverne i bero, 
indtil det er afgjort i Fredningsnævnet, 
om området skal fredes eller ej

Læs om historien bag 
haverne ved Amagerbanen
Nu er det muligt at blive klogere på den historiske udvikling, som området 
langs Kløvermarken har gennemgået, siden Amagerbanen åbnede i 1907
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AF  MARIA KORNBEK, TRINE 
MADSEN, FINN SKOU OG 
LARS WEISS, SOCIALDE-
MOKRATISKE KANDIDATER 
FRA AMAGER ØST TIL BOR-
GERREPRÆSENTATIONEN

Vi har høje ambitioner for 
vores bydel. Vi vil arbejde 
for bedre idrætsfaciliteter i 
bydelen og styrke det rige 
forenings- og idrætsliv, som 
kendetegner vores bydel. Vi 
vil arbejde for flere mulig-
heder for udendørs træning 
ved for eksempel Kløvermar-
ken og Sundby Idrætspark. 

Alle skal kunne færdes 
trygt i vores kvarterer, og 
forholdene for gående og 
cyklister skal være bedre – 
især skal børnenes skoleveje 
gøres tryggere. 

Folkeskolen er for os en 
helt fundamental grundpille i 
vores velfærdssamfund. Ste-
det, hvor vi mødes og bliver 
venner på tværs af hudfarve, 
pengepung eller forældre-
nes uddannelse. Vi vil ar-
bejde for en endnu stærkere 
folkeskole, som skal være 
forældres første valg! Der 
skal være læger nok i byde-

len, og vi vil gøres vores for 
et stærkt Amager Hospital, 
så man kan blive behandlet 
lokalt i bydelen. For de æl-
dre i bydelen vil vi arbejde 
for gode aktivitetsmulighe-
der samt, at der er plejehjem 
og seniorboliger nok, så man 
som ældre amagerkaner kan 
blive boende i sin bydel. Vi 
kærer os om byens udsatte 
borgere og ser med stolthed 
frem mod byggeriet af de 12 
””skæve boliger” til blandt 
andet unge hjemløse ved 
Kofoed Skole. 

Vi glæder os til at møde jer! 

OM DE SOCIALDEMO-
KRATISKE KANDIDATER 
I AMAGER ØST: 
Maria Kornbek - 37år, bor i 
Serbiensgade og arbejder 
som freelance projektmana-
ger med fokus på forandring 
og kommunikation. 

Trine Madsen - 45 år, bor 

i Wittenberggade ved Ler-
gravsparken med sin mand 
og deres tre drenge. Er ud-
dannet historiker og kon-
fliktmægler; har i mange år 
været tillidsvalgt, og arbej-
der til dagligt med HR. Trine 
har siddet i Bogerrepræsen-
tationen i tre år og er sund-
hed- og omsorgsordfører. 

Finn Skou Nielsen – 59 år, 
bor i det sydlige Sundby-
øster, er gift og far til to. Har 
arbejdet som bagageportør 
i Københavns Lufthavn de 
seneste mange år. Det me-
ste af mst arbejdsliv har han 
været tillidsvalgt, størstede-
len som arbejdsmiljørepræ-
sentant. 

Lars Weiss – snart 50 år, 
bor på Dirchsvej med sin 
kone Anja og søn David. Er 
overborgmester i Køben-
havns Kommune og har sid-
det i Borgerrepræsentatio-
nen i 11 år. 

Konservative 
medlemmer af lo-
kaludvalget stiller 
op til kommunal-
valget
FORMAND SUSANNE 
MØLLER OG MEDLEM 
AF ARBEJDSGRUPPEN 
FOR PLAN, ERHVERV 
OG TRAFIK OLE BUCH 
STILLER BEGGE OP PÅ DEN 
KONSERVATIVE LISTE

Arbejdet i Lokaludvalget 
har skærpet interessen for 
lokalpolitik. Derfor stiller vi 
begge op til 

Borgerrepræsentationen. 
Såvel i kommunen som i 
Folketinget skal der fore-
tages en række prioriterin-
ger, da der ikke er penge og 
muligheder til alle ønsker. 
Netop i disse prioriteringer 
ses forskel på partierne. Vis 
dine prioriteringer ved at 
stemme til kommunalval-
get.

HVORDAN SKAL 
KØBENHAVN OG VORES 
BYDEL UDVIKLES?
Balanceret byplanlægning 
med bevarelse af grønne 
områder og plads til sko-

ler og idræt. Det betyder i 
Amager Øst, at vi skal sikre, 
der ikke bygges boliger for 
tæt i forbindelse med ud-
vikling af Nordøstamager 
og langs Metroen. Der skal 
reserveres grunde til dagin-
stitutioner, skoler og pleje-
hjem. Vi skal også have et 
blik for bevaringsværdige 
bygninger og stille krav til 
arkitekturen.

LYNETTEHOLM OG 
TRAFIK
En østlig ringvej vil hjælpe 
til at lede ikke mindst den 

tunge trafik væk fra byde-
len, især væk fra Amager  
Strandvej. I forbindelse med 
Lynetteholms-projektet vil vi 
arbejde for en Metro-ringlin-
je, der dels dækker Lynet-
teholm, men også rammer 
de store hospitaler i Køben-
havn, Rigshospitalet og Bi-
spebjerg samt de store ud-
dannelsessteder. 

IDRÆT OG 
FORENINGSLIV
Vi prioriterer idræt og for-
eningsliv. Derfor har vi også 
via Konservative på Rådhu-
set medvirket til udvikling 
af Kløvermarken Idrætsan-
læg. Vi vil fortsat arbejde for 
Ketschersportens Hus, nye 
og bedre faciliteter til klub-
berne på Kløvermarkvej og 
udbygning af Sundby Bold-
klubs faciliteter. Der er lige-
ledes behov for et fokus på 
Sundbyøsterhallen, herun-
der forbedring med en min-
dre tilbygning, som foreslået 
af Områdefornyelsen. Det er 

så vigtigt, at vi har gode fri-
tidsfaciliteter til vores børn 
og unge. 

PARKERINGS-
PROBLEMERNE VED 
METROSTATIONERNE 
SKAL LØSES
Vi vil fortsat arbejde for at 
få løst udfordringen med 
pendlerparkering ved Me-
trostationerne. Beboere skal 
kunne parkere deres bil, og 
det er vigtigt med gode par-
keringsforhold ved det kom-
mende plejecenter i Sund-
parken.

      Susanne Møller, formand for 
lokaludvalget, fysioterapeut, 
tidligere medlem af 
Borgerrepræsentationen, har 
boet i bydelen i mange år. 
Mærkesager: Sundhed og 
tryghed - Forenings og idrætsliv 
- Balanceret byudvikling

      Ole Buch, arbejder som 
Rooms Division Manager, 
har boet i bydelen en del år 
og arbejder i turistbranchen. 
Mærkesager: Bedre vilkår for 
erhvervslivet  - Fornuftige 
trafikale løsninger  - At klimaet 
forbedres med omtanke  

Fire lokale socialdemokrater  
med hjerte for Amager Øst
Kommunalvalget nærmer sig med 
hastighed; der er nu mindre end et halvt år 
til. I Socialdemokratiet glæder vi os over, 
at genåbningen gør det muligt at mødes i 
bydelen. Vi glæder os til at se jer til samtaler 
rundt i Amager Øst

Indlæg fra partierne vedrørende 
kommunalvalg 2021
AF OLE PEDERSEN

Der er kommunalvalg til no-
vember i år, os som sæd-
vanlig ønsker lokaludvalget 
at synliggøre partierne pro-

grammer og visioner for de 
næste fire år.

Til dette nr. af Ama’røsten 
har vi bedt de lokale partiaf-
delinger om følgende:
 ❚ Kom med en opfordring 

og motivation for at del-
tage i kommunalvalget. 

 ❚ En præsentation af 
kandidater boende eller 
opstillet i Amager øst 
bydel

 ❚ En præsentation af de 
projekter kandidaterne/ 
partiet vil fremme de 
næste 4 år der har særlig 
betydning for borgerne i 
Amager øst bydel

Det skal understreges at 
vi ikke ønsker at modtage  
information om partiernes 
generelle politik. Det får 
de mulighed for at præsen-

tere i september udgaven af 
Ama’røsten.

De Radikale stiller op med et trafikalt 
fokus og et socialt og grønt program

”Det skal være nemmere 
at være cyklist i København 
og på Amager. Jeg vil arbej-
de for at øge fokus på cyk-
lismen i København: Vi skal 
have flere gennemgående 
cykelruter og supercykelsti-
er. Sådan kan vi gøre cyklen 
til en oplagt transportform 
for flere. Ikke mindst skal vi 
binde Amager bedre sam-
men med resten af byen med 
flere cykel- og gangforbin-
delser over havneløbet. 

Det gælder både for Ama-
ger Øst og for Amager Vest. 
Jeg vil arbejde for, at vi får 
forbundet Islands Brygge 

med Teglholmen, og læn-
gere nordpå skal vi også 
forbinde det østlige Amager 
med Toldboden/Langelinie 
med en cykelforbindelse.

De eksisterende forbindel-
ser skal også knyttes bedre 
til cykelstierne i Amager Øst. 
For eksempeler forbindelsen 
fra Lille Langebro til Torvega-
de og videre til Amager Øst 
ikke cykelvenlig. Det kan vi 
gøre bedre; gadeforholdene 
skal tilpasses til cykeltrafik-
ken.

I det hele taget er der 
mange ting, vi kan gøre for 
at skabe København om til 
en grønnere by. Ikke kun ved 
at fremme cyklismen i Kø-
benhavn, men også ved at 
arbejde med byrummene. Vi 
skal have flere grønne oaser i 
gaderne for at skabe en bed-
re by at leve i. For menne-
sker, men sandelig også for 
dyr og planter, så vi hjælper 
med at bevare og fremme 
biodiversiteten.”

Katrine Kildgaard Nielsen 
stiller op for Radikale Ven-
stre på Amager med et so-
cialt og grønt program:

”Alt for mange unge li-
der af stress, angst eller 
depression. Vi kan ikke ac-
ceptere, at en hel generati-
on mistrives. I Amager Øst 
er mistrivslen desværre 
stukket af i den helt for-
kerte retning. Hele 19% vur-
derer, at de har et dårligt 
mentalt helbred. Det skal 
vi gøre noget ved. Center 
for Mental Sundhed har 
forebyggende og gratis til-
bud, men jeg er bange for, 
at borgerne ikke kender til 
dem. Derfor skal vi sørge 
for lokalt i Amager Øst at 
udbrede kendskabet til til-
buddene. Vi skal sikre, at 
alle unge kan få hjælp uden 
lange ventelister. Og så 
skal vi bygge mange flere 
studieboliger, og vi skal 
gøre det grønt.

I Corona-tiden er det ble-

vet tydeligt for enhver, hvor 
vigtigt det er at have kon-
takt til naturen. En måde at 
gøre det på er at gå til vin-
terbadning. Det har mange 
gjort i vinter, men klubberne 
er overfyldte med alenlange 
ventetider. Det skal vi gøre 
noget ved. Vi skal oprette 
endnu en vinterbadeklub, 
så flere får mulighed for at 
få det kolde gys til gavn for 
krop og sjæl.”

Kim Mandix stiller op for Ra-
dikale Venstre på Amager 
med et program med trafi-
kalt fokus:
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Enhedslisten siger nej til Lynetteholm
AF GORM ANKER 
GUNNARSEN, 
HISTORIELÆRER PÅ 
CHRISTIANSHAVNS 
GYMNASIUM, BARNEFØDT 
AMAGERKANER, 58 ÅR

Enhedslisten vil ikke anlæg-
ge Lynetteholme Vælgerne 
kan hindre de mange hun-
drede daglige jordtranspor-
ter gennem bydelen ved en 
stemme på Liste Ø. En om-
fattende belastning af Øre-
sunds miljø og det globale 
klima kan dermed undgås. 
Og en begrænsning af fri-
tidssejleres adgang mellem 
havn og sund kan afværges. 

Ved at droppe Lynette-
holm kan vi også undgå, at 
københavnerne skal hæfte 
for endnu mere gæld, der 
kun kan vedligeholdes ved 
konstant stigende boligpri-
ser.

Enhedslisten mener det, 
når vi siger, at vi vil gøre op 
med boligprisernes himmel-

flugt. Socialdemokraterne 
nøjes med at tale om det, 
for partiet har ikke formået 
at sikre alment byggeri. I 
2015 fik kommunen lov til at 
kræve 25 % almene boliger 
i nybyggeri. I 2016 udtalte 
Lars Weiss til Information, 
at: ”25 pct.-værktøjet er helt 
afgørende for, at vi kan lave 
den her blandede by. Jeg 

tror ikke, man kan overvur-
dere, hvor vigtigt det er”. 
Men hvordan er det så gået? 
Andelen af almene boliger i 
nybyggeri har ligget på 10 % 
frem til i dag. I den kraftige 
udbygning langs østkysten i 
bydelen er den nede på 7,5 
% almene boliger. Kun 201 
almene boliger på 6 år ud af 
2.672 nye boliger. 

Boligmarkedets amokløb 
kan kun modvirkes med flere 
boliger med en husleje, der 
er til at betale af den fattig-
ste halvdel af befolkningen. 
Jo mere magt Enhedslisten 
får, desto mere kan vi sætte 
gang i de billige boliger.

Den nye skole på Holm-
bladsgade 113 undgik en pla-
cering op ad Prøvestenen 
og fik status af helhedsskole 
takket være Enhedslistens 
indsats. Vi vil arbejde for at 
børnesikre trafikforhold om-
kring den.

Vi har medvirket til at gøre 
Naturcenteret i Strandpar-

ken og det Maritime Ung-
domshus til et center for 
børn og unges forhold til 
vandet. Vi vil gøre natur og 
udeliv til en del af skolelivet.

Syd for Øresundsvej langs 
Amagerbrogade ligger det 
område, hvor flest køben-
havnere ikke har udsigt til 
skinnebåren trafik. Også den 
nordligste del af bydelen 
mangler god kollektiv trans-
port. Enhedslisten arbejder 
for, at letbaner skal løse pro-
blemerne. De har et mindre 
fossilt fodaftryk end metro 
og er meget billigere. Men 
A, B, C, F og V har i stedet 
en plan om at grave en hav-
netunnel til biler ned på det 
lave vand ud for Strandpar-
ken. Bilerne vil dog ikke for-
svinde ned i tunnellen. De vil 
i større tal køre ind i bydelen. 
Liste Ø vil satse på cyklisme 
og kollektiv trafik som det 
klima-ansvarlige alternativ 
til den massive udbygning af 
biltrafik.

En tryg og klimavenlig  
bydel, der værner om  
sin sjæl og natur
AF RASMUS STEENBERGER 
- KANDIDAT TIL BORGER-
REPRÆSENTATIOEN FOR 
SF

Det er vigtigt at stemme til 
kommunalvalget: Byudvik-
lingen fortsætter, mens bo-
ligpriserne stiger og presser 
unge og lavtlønnede ud af 
byen. Naturen er under pres, 
og klimakrisen er mere akut 
end nogensinde. For os på 
Østamager har kampen for 
Amagerbanen vist, at vi ikke 
kan være sikre på, hvornår 
grønne områder pludselig 
bliver inddraget.

Heldigvis er der lyspunk-
ter! Jeg bor i Amager Øst, og 
bruger min fritid som næst-
formand i lokaludvalget. Vi 
har haft den glæde at åbne 
naturen på Prøvestenen Syd 
for offentligheden og åbne 
Cykellegepladsen på Formo-
savej. Projekterne viser styr-
ken af det lokale demokrati, 
når vi arbejder sammen. Vi 
har også startet fredningen 
af Amagerbanens histori-
ske miljø og sikret penge til 

trafiksikring af Backersvej, 
tillige med hævet cykel-
sti, bump, 40 km/t zone og 
mere grønt. Det er sager, jeg 
har brugt meget tid på.

Jeg stiller op til Borger-
repræsentationen, fordi jeg 
vil bruge mine erfaringer til 
gavn for hele byen. Fordi jeg 
med overbevisning kan sige, 
at det nytter at engagere sig, 
hvis man har noget på hjerte.

Jeg tror, at København bli-
ver bedre, hvis vi sikrer flere 
trygge skoleveje og cykel-
stier. Mere natur og flere mø-
desteder. Og fokuserer på de 
problemer, som optager os i 
hverdagen, som for eksem-
pel vanvidskørsel og parke-
ring. Særligt Amager Strand-
vej og Øresundvej trænger til 
en grundig ombygning.

De næste fire år skal vi 
værne om byens sjæl. Fred-
ningen af Amagerbanen skal 
føres ud i livet, og de sidste 
erhvervsområder skal styr-
kes, ikke bygges væk. Og 
Prøvestenen Syd skal bindes 
sammen med Øresunds-
kysten.

Hvis vi skal være trygge i 
fremtiden, skal vi samtidig 
løse klimakrisen. Køben-
havn er ikke i nærheden af 
at være CO2-neutral i 2025. 
Derfor skal vi omstille til elbi-
ler, cykler og mere kollektiv 
transport. Det vil reducere 

luftforureningen, og give 
færre dødsfald og flere gode 
leveår til os alle.

Og så kommer vi ikke 
uden om Lynetteholm. På 
sigt vil den nye ø give mere 
metro til Amager. Men på 
kort sigt giver den flere 
lastbiler. Jeg kæmper for at 
reducere den tunge trafik, 
og resten skal køre på el. Så 
vi ikke får mere CO2-udled-
ning og forurening. Og vi 
skal trafiksikre hele Nord-
østamager.

Samtidig skal vi ikke sælge 
grundene på Lynetteholm 
til private udviklere. I stedet 
skal vi selv bygge boligerne, 
og leje dem ud. Så kan vi 
tjene mere, og styre prisud-
viklingen, så flere har råd til 
at bo i byen. Og vi kan styre 
CO2-udledningen fra byg-
geriet.

Du finder mig som num-
mer 3 på SF’s liste. Det er 
ikke en garanti for at jeg 
kommer ind. Det er din per-
sonlige stemme, der be-
stemmer, hvem der sidder på 
rådhuset de næste 4 år.

       Foto: Matthias Andersson

En stemme for trygheden
AF CHEANNE NIELSEN, 
MEDLEM AF BORGERRE-
PRÆSENTATIONEN (DF)

Hej. Jeg hedder Cheanne. 
Mener I lige så alvorligt som 
mig, at ældre skal sættes 
højt op på huskesedlen sam-
men med fysisk og psykisk 
handicappede?

Jeg vil gerne fortsætte det 
arbejde, jeg har sat i gang på 
Københavns Rådhus. 

Jeg har gjort det obligato-
risk at have fokus på, at ældre 
og gangbesværede altid skal 
kunne komme frem, når der 
skal bygges, eller der er vej-
arbejde, så de ikke er spærret 

inde i eget hjem i flere måne-
der. Det må ikke ske igen. 

Jeg mener, at et kom-
munalt tilbud skal hedde et 
hjem, være et hjem og føles 
som et hjem. Især hvis du er 
handicappet eller har levet 
et opslidende liv og har brug 
for hjælp i hverdagen. 

Jeg håber, at I med jeres 
stemmer til kommunalvalget 
i november vil hjælpe mig 
med at hjælpe mennesker til 
at få et rigtigt hjem. Med nok 
plejere til at passe på dem. 
Hver dag og nat. 

Jeg genopstiller i hele Kø-
benhavn og er den i Dansk 
Folkeparti, der har været 

med i alle budgetforhandlin-
ger, siden jeg blev valgt som 
suppleant i 2017. Jeg er vok-
set op i en klassisk familie i 
Jyllinge, med villa, vovse og 
Volvo. For nylig er jeg blevet 
medlem af det udvalg, der 
skal passe på ældre menne-
sker og på jeres helbred.

Der er gode fritidsklubber 
for ældre i Amager Øst. Lige 
nu er det et krav for ældre, 
der flytter på plejehjem, at 
de skal skifte til en anden 
klub. Jeg arbejder på at få 
fjernet kravet, så ældre kan 
få lov til at blive dér, hvor de 
har deres venner og daglige 
gang.

Vi skal have banderne med 
deres skyderier og deres 
narko væk fra Amagerbro og 
ud af byen. Der er stadig ste-
der på Amager, hvor bebo-
ere føler sig enormt utrygge 
og ønsker sig kameraover-
vågning. Jeg husker, da vi 
skulle stemme om, hvorvidt 
et nabolag skulle have lov til 
at sætte kameraer op om-
kring deres hjem. Vi mang-
lede bare 1 stemme, så havde 
de fået kameraer og ro i sin-
det. Politiet sagde ja. Dansk 
Folkeparti sagde ja. Flertal-
let sagde nej. Vi er tæt på.

Klimaet? Jeg har intet 
imod grønne fingre og dags-

ordener, og jeg cykler da 
hjem fra arbejde med mit 
plasticaffald i kurven. Men 
visse mennesker skal bare 
sættes først. Når kvaliteten af 
bilens brændstof er vigtigere 
end kvaliteten af den mad 
til de ældre, som bilen kører 
med, så er det altså skævt. 
Og hvad nytter det, at der 
er økologisk mad på boste-
derne, når beboerne har for 
meget angst til at tage imod 
maden, fordi de frygter vol-
den lige uden for døren?

Det er stof til eftertanke. 
Det er en stemme for tryg-
heden. Den vil vi i Dansk Fol-
keparti.

Fællesskabet  
er også dit
Når vi igen skal til valgurnerne 16. november 
2021, håber Venstre, Amager Øst, at vi 
med bydelens borgere i ryggen kan gøre 
vores indflydelse gældende og sammen 
tage fat på de opgaver, som fylder mest i 
lokalområdet

AF MARIANNE MOEGREEN

I bydelen opstiller Marianne 
Moegreen, som allerede er 
en del at Amager Øst Lo-
kaludvalg. Marianne har 
boet og arbejdet i området i 
mere end 20 år og arbejder 
til dagligt med salg, er 54 
år og mor til en voksen søn. 
Marianne er lokalt forankret 
i nedenstående emner, og er 
optaget af den bydel, vi alle 
holder så meget af. Hun ar-
bejder særligt for:

VEJENE SKAL TILBAGE 
TIL BORGERNE 
Vi skal løse de tungtvejende 
trafikale problemer, som des-
værre er blevet dagligdag. 
Det gælder ikke mindst de 
åbenlyse parkeringsproble-
mer langs Metrolinjen, som 
invaderes af lufthavns- og/
eller håndværkerparkering. 
Venstre fik i marts i Borger-
repræsentationen forhand-
let midler hjem til yderligere 
ekspertundersøgelser, som 
vi vil knokle for ender med en 
løsning på problemet. 

Vi kræver sikre veje, også 
i de tungt trafikerede dele 
af vores område - herunder 
omkring Amager Strand. Alle 
– ikke mindst vores mindste 
borgere – skal kunne færdes 
trygt, også ved overgange. 
Og så vil vi tilbyde flere la-
destandere, så beboere med 
grønne biler kan få opladet 
deres biler. 

GRØNNE OMGIVELSER 
SKAL INDBYDE TIL 
FÆLLESSKAB OG 
REKREATION 
Vores bydel er beriget med 
mange skønne, grønne om-
råder, som ikke bliver udnyt-
tet. Vi vil optimere vores om-
givelser, så de bliver steder, 
der indbyder til fællesskab 
og rekreation for alle vores 
borgere. Eksempelvis Ler-
gravsparken, som vist mest 
af alt bliver brugt til gen-
nemgang, og Amagerbro 
Torv, som vi ønsker mindre 

grå og meget mere grøn.

FLERE OG BEDRE 
IDRÆTSFACILITETER I 
AMAGER ØST 
De seneste 10-15 år er vi ble-
vet markant flere i bydelen 
- men idrætsfaciliteterne er 
ikke fulgt med.

Derfor arbejder jeg for at 
opgradere Sundby Idræts-
park og at realisere planerne 
om et samlet ”Ketcherspor-
tens Hus”. Og så drømmer 
vi om en svømmehal og en 
ny multihal i den nordøstlige 
del af bydelen, for eksempel 
på Refshaleøen. 

VI SKAL FREMME SE-
NIORBOFÆLLESSKABER
Gruppen af ældre i vores 
område er stigende, og det 
samme er ensomheden. Vi 
skylder at gøre noget for en 
gruppe, som vi jo alle bliver 
en del af, udnytte de kom-
petencer, der er til stede og 
hjælpe, hvor der er brug for 
det. Jeg tror, at vi skal ”tæn-
ke ud af boksen” omkring 
hele ældreområdet. Vi kan 
og skal alle bidrage, både 
helt mellemmenneskeligt 
ved at tilbyde en hjælpende 
hånd, men også i måden vi 
bor med hinanden på. Jeg 
tror på fællesskaber, der 
først skal defineres og se-
nere drives af de ældre selv. 
Et fællesskab er allerede på 
vej på Strandlodsvej. Jeg vil 
arbejde aktivt for, at vores 
bydel bliver foregangsområ-
de for ”innovativt ældre-liv” 
med fællesskab i fokus.
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Klima og demokratifestival varmer op til 
det store brag 26. september 

AF RIKKE LAURITSEN, 
INITIATIVTAGER

Til november skal vi til kom-
munal- og regionalvalg, og 
der er masser af partier og 
kandidater at stemme på. 
København skal være kli-
maneutral i 2025, og der er 
fremlagt ambitiøse planer 
om trafi-køer, doughnut øko-
nomi og flere træer i byen. 

Betyder det så, at klimakri-
sen er klaret og demokratiet 
blomstrer? Ved du egentlig, 
hvem der sidder i dit lokal-
udvalg, og hvem der er valgt 
til Borgerrepræsentationen? 
Hvad handler det der dough-
nut-økonomi om, og hvad er 
en trafikø?

På årets klima- og demo-
kratifestival tager vi bl.a. fat 
på disse spørgsmål og til-
byder sjove og spæn-dende 
oplevelser, god mad og drik-
ke. Der vil selvfølgelig være 
fokus på de lokale valg, men 
demo-krati er ikke bare valg. 
Demokrati er deltagelse, 
medborgerskab og enga-
gement. Vi ønsker at gøre 
klimadagsordenen håndgri-
belig. Både med fokus på 
de konkrete konsekvenser 
nu og i fremtiden, men vi vil 
også finde løsninger og an-
vise handlemuligheder for os 
alle sammen i vores hverdag. 

UDFLUGTER TIL VIGTIGE 
STEDER PÅ AMAGER
I år er festivalen ikke bare en 
enkelt dag. Vi søsætter også 
en podcastserie i tre dele, 

som tager fat i klima- og 
demokratispørgsmål med 
Amager som udgangspunkt. 
Og vi har premiere på fire 
korte videoer, der fortæller 
om mennesker og historier 
her fra øen - i et klimaper-
spektiv. 

Lokale ildsjæle og forskere 
får lov til både at komme med 
de lange svar og de svære 
spørgsmål. Og vi gør det kort 
og overskueligt for dig, som 
gerne vil vide lidt mere. 

Der bliver arrangeret ud-
flugter til vigtige steder på 
Amager, fx Lufthavnen og 
Amager Fælled.

TAG HELE FAMILIEN MED
Den 26. september er selve 
festivaldagen med boder, 
debat, snak, mad, teater, 
musik og hygge. Lo-kale ak-
tører, erhvervsdrivende og 
aktivister, organisationer og 
partier vil stå klar til at tage 
en snak om både store og 
små spørgsmål. Og du kan 
tage hele familien med - vi 
garanterer at der er noget 
for alle. 

Amager Klima- og demo-
kratifestival bliver arrange-
ret af frivillige, med støtte 
fra Amager Øst og Vest 
Lokaludvalg, Miljøpunkt 
Amager, Områdefornyelsen 
Sundby og Kvarterhuset 
Jemtelandsgade.  

Følg med på www.akdf.
dk og på vores facebook-
side 'Amager Klima og 
Demokratifestival'.

Du kan få én på opleveren 
og blive klog på klima, når 
lokaludvalgene, Miljøpunktet, 
områdeforny-elsen og 
kvarterhuset inviterer indenfor 
til digital og fysisk festival. Det 
er allerede begyndt! 

Amager øst bydel 
har fået 40 nye 
partnerskabstræer
Siden september 2020 har Københavns Kommune leveret 
40 nye partnerskabstræer til Amager øst bydel . Der er 
stadig mulighed for at søge om at få et eller flere træer

AF OLE PEDERSEN

Efter to års pause på grund 
af anlægsloftet genoptog 
Københavns Kommune i 
september projektet med 
partnerskabstræer. Siden da 
er Amager øst bydel blevet 
40 partnerskabstræer rigere 
og er dermed en af de by-
dele der har modtaget flest 
træer.

Et partnerskabstræ er et 
træ, som gives gratis af Kø-
benhavns Kommune, mod at 

modtageren af træet forplig-
ter sig til at plante, passe og 
pleje det. Både private, bo-
ligforeninger, boligorganisa-
tioner og virksomheder kan 
søge om partnerskabstræer 
til private arealer, så længe 
træet er synligt for andre 
københavnere og kommer 
byen til gode. I den nu over-
ståede plantesæson har kø-
benhavnerne især været in-
teresseret i at få den hvide 
fuglekirsebær som partner-
skabstræ. 

De første partnerskabstræ-
er blev plantet tilbage i 2016. 

Teknik- og Miljøudvalget 
har allerede afsat midler til, 
at der kan deles endnu flere 
partnerskabstræer ud til ef-
terårets plantesæson. Om 
puljen fortsættes efter års-
skiftet afgøres ved budget-
forhandlingerne til efteråret. 

Læs mere om projektet 
og ansøg om dit eget 
partnerskabstræ på www.
kk.dk/partnerskabstrae  

Københavns Kommune 
donerer træer til ansøgere, 
som planter, passer og 
plejer på et privat område 
med adgang eller indsyn for 
offentligheden.  
 Som træpartner er du 
forpligtet til:  
 ❚ At passe og vande træet 
 ❚ At sikre at træet har 

tilstrækkelig med jord 
og at jorden er egnet til 
træplantning 

 ❚ At plante træet max 10 m 
fra et offentligt areal så 
træets krone er synligt for 
byens borgere 

 ❚ At træets placering må 
indberettes på køben-
havnerkortet 

 ❚ At indberette hvis træet 
dør, flyttes eller hvis are-
alet skifter ejer.  
 

Alle borgere, boligfore-
ninger, boligorganisationer 
og erhvervsvirksomheder, 
der råder over et privat 
areal i Københavns Kom-
mune, kan søge om at få et 
partnerskabstræ. Læs mere 
og find ansøgningsformu-
laren på www.kk.dk/part-
nerskabstrae  

FAKTA
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Hotelværelser ved Femøren 
omdannes til studieboliger
AF FRIDA JANS, LOKALUD-
VALGSSEKRETÆR

DET PLANLAGTE 
HOTEL PÅ ENGVEJ 155 
BLIVER MIDLERTIDIGT 
OMDANNET TIL 
STUDIEBOLIGER
Fire tidligere kontorbygnin-
ger i den sydlige ende af 
Engvej er blevet ombygget. 
Bygningerne skulle indehol-
de hotel, café, ungdomsbo-
liger, en dagligvarebutik, et 
fitnesscenter og en daginsti-
tution. Nu har bygherren Ge-
fion Group fået dispensation 
fra kommunen til i en 10-årig 
periode at omdanne hotel-
delen til studieboliger. Pla-
nen er at etablere 291 studie-
boliger i hoteldelen, hvorved 
andelen af boliger i området 
vil stige fra 50 til 80%. 

BRUG FOR 
FODGÆNGERFELTER 
OG CYKELSTIER
Lokaludvalget, der havde sa-
gen til kommentering i decem-
ber 2020, er positive over for, 
at der kommer flere studiebo-
liger i bydelen. I sit høringssvar 
har lokaludvalget dog gjort 
kommunen opmærksom på 
følgende forhold, særligt om-
kring trafik og parkering i om-
rådet, der bør tages højde for:

Der er brug for tydeligere 
fodgængerovergang til at 

krydse Hedegaardsvej ved 
Metrostationen. Der er brug 
for cykelstier på Engvej. Der 
kunne også etableres sti langs 
Metroen. og en optegnet cy-
kelrute ad Greisvej vestpå.

Der bør etableres fodgæn-
gerfelt ud for skolerne på 
Engvej.

Når luftfarten kommer i 
gang, vil lufthavnsparkerin-
gen formodentlig stige igen. 
Der bør derfor etableres 
“Park and Ride” anlæg, ger-

ne i samarbejde med Tårn-
by Kommune. Dertil kunne 
overvejes tidsbegrænset 
parkering i området med fri 
beboerlicens.

Det er vigtigt at sørge for 
tilstrækkelig cykelparkering 
til de mange studie- og ung-
domsboliger.

BÅDE PRIVATE OG 
ALMENE BOLIGER
Af de i alt 653 ungdoms- og 
studieboliger, bygningerne 

kommer til at indeholde, er 
de 206 boliger udlejet til 
Housing Foundation Copen-
hagen på en 10-årig lejeaf-
tale, mens 75 boliger er solgt 
til Boligforeningen AAB. De 
resterende 372 boliger udle-
jer Gefion Group selv.

De første ungdoms- og 
studieboliger er sat til ud-
lejning i april 2021 med ind-
flytning allerede til august 
2021, skriver Gefion Group i 
en pressemeddelelse.

Leg på hjul i Strandparken
København mangler boliger, men selv om der på Nordøstamager bliver 
bygget meget tæt, mangler der noget. Der mangler steder og rammer for 
fysisk udfoldelse. Derfor har en gruppe borgere taget initiativ til at etablere et 
område i Strandparken til ’leg på hjul’

AF MIKAEL 
KIRKENSGAARD

En fortsat stigende befolk-
ningstilvækst på Østamager 
har skabt et øget pres på fri-
tidsmulighederne, og er de 
unge mennesker ikke til den 
foreningsidræt, der kan ud-
øves på det eneste grønne 
område på Nordøstamager, 
Kløvermarken, er de i øje-
blikket ofte henvist til par-
keringspladserne ved super-
markederne. 

Borgergruppen har været i 
dialog med kommunens folk 
og planlægger en præsen-
tation for Park-brugerrådet 
for Amager Strandpark af 
de etaper, i hvilket området 
foreslås etableret.

Første fase er etablering af 
et område ved Strandstation 
3. Her påtænkes placeret fa-
ciliteter til leg på hjul, således 
at brugerne selv definerer 
og fremstiller faciliteterne 
efter kommunens accept, så 
disse kan benyttes til leg på 
hjul, det vil sige benyttes af 
skatere, løbehjuls- og rulle-
skøjteløbere. Når om-rådet 
har vist sin berettigelse, fore-
slår gruppen, at der i fase to 
etableres et lignende områ-
de; denne gang designet og 
fremstillet af fagfolk.

DEN FÆRDIGE UDGAVE 
LIGGER LIDT UD I 
FREMTIDEN
Gruppen foreslår både fase 
et og to placeret på det ek-
sisterende betondæk ved 
Strandstation 3.

Fase tre indeholder en 

egentlig skatepark til alle 
former for ”leg på hjul”, her-
under faciliteter som bowl 
og street plaza med mere.  
Alt bygget i beton og granit.  

’Strandparken er omfattet 
af utallige restriktioner,’ for-
tæller Rasmus Steenberger 

fra gruppen. Han har tidlige-
re haft held med at etablere 
aktivitetsområder, blandt 
andet Trafiklegepladsen ved 
den tidligere linje 5’s ende-
station ved Formosavej. 

’Hvor dybt og højt, der må 
bygges, og hvilke placerin-

ger Fredningsmyndigheder-
ne vil tilgodese, vides ikke, 
så den sidste etape ligger 
lidt ude i fremtiden, men vi 
er optimistiske”, siger Ras-
mus og fortsætter:”Vi har 
netop fået tilsagn om støtte 
på 15.000 kr fra Amager Øst 
Lokaludvalg. Støtten gives 
som en underskudsgaranti. 
Vi er meget glade for denne 
opmuntring.”

KOMMUNAL VELVILJE 
ER NØDVENDIG
Michael Elg fra gruppen byg-
ger selv områder til ’leg på 
hjul’ til daglig. Han ved af er-
faring, at sådanne projekter, 
udover kommunal velvilje, 
fondsmidler med mere også 
skal vise, at berettigelsen er 
til stede, det vil sige, at fase 
et og to bliver en succes. “Vi 
vil gerne i gang med fase 
et så hurtigt som muligt,’ 
fortæller Michael Elg. ’Når 

området har vist sin beretti-
gelse, foreslår vi, at der i fase 
to etableres et lignende om-
råde. Denne gang designet 
og fremstillet af fagfolk og 
inden for Parkbru-gerrådets 
årlige budget. Men først er 
det vigtigt, at vi får styr på 
de byggetekniske begræns-
ninger, økonomi, placering 
og inddragelse af Strandpar-
kens allerede eksisterende 
skater-miljø og kom-mende 
brugere. 

Vi opfordrer så mange 
som muligt til at melde sig 
ind i vores Facebook-grup-
pe: ‘Skatepark på Amager 
Strand’. Her kan man se ud-
kast til området, diskutere, 
påvirke og følge udviklingen. 
Vi har søgt om midler til op-
start og har møde med kom-
munen og strandens øvrige 
interessegrupper i nær frem-
tid,’ slutter Michael Elg fra 
initiativgruppen.

Performance  
om accept

AF OLE PEDERSEN

”WALLFLOWERS, RUN 
DEEP”
Forestillingen præsente-
rer to kvinder som møder 
skønheden i deres indre 
kaos. “Wallflowers, run 
deep” er en duet om at se 
hinanden spille i lyset af 
et unikt legende univers, 
publikum vil træde ind i. 
Dansere og ko-reografer 
Nikoline Due og Nana 
Anine Jørgensen indby-
der kaos på scenen i en 
positiv og livlig opfattelse. 
Forestillingen fremhæver 
”det ufuldkomne jeg” og 
præsenterer et opgør med 
perfektionisme som sam-
fundets norm. 

“ESSENDO”
Stykket ’Essendo’ forsø-
ger at vise ærlighed over 
for sig selv på en rejse, 

hvor sårbarhed omfavnes 
og ikke afholdes fra. Hvis 
vi giver afkald på selvbe-
dømmelse og fjerner os 
fra vores ideer om fremti-
den, kan vi så lade et øje-
blik stige og falde af sig 
selv og simpelthen være? 
Dette er spørgsmålet, der 
bevæger stykket, en duet, 
hvor kunstnerne mødes i 
en kontinuerlig dialog: Den 
spontane bevægelse af 
Giorgia Reitani ledsages af 
den melankolske stemme 
og lyden af çeng (gammel 
tyrkisk harpe) spillet af 
Abraham Rademacher.

Forestillinger har en 
samlet varighed på 50 
minutter. Der er ingen 
billetgebyr. Anbefales 
til publikum >14 år. Læs 
mere på Kvarterhuset 
hjemmeside (www.
kvarterhuset.kk.dk)

Den 14. og 15. juli huser Kvarterhuset 
Amagerbro dobbelt forestillingen 
“Wallflowers, run deep & Essen-do”. 
Ideen bag forestillingen er at skabe 
opmærksomhed omkring et samfund, 
der ofte sigter mod perfektio-nisme, 
måske ikke tillader det virkelige selv 
at være. Så hvordan kan vi finde 
accept, lytte til os selv og ved at være 
ærlige tillade tilstedeværelse og reel 
forbindelse med de andre? De to 
stykker analyserer det samme tema 
med forskellige tilgange gennem 
bevægelse og musik

      Foto: Michael Elg
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På fisketur med 
Flyvefisken
Er du fiske-interesseret, så har foreningen 
”Fugl og Fisk” et tilbud til dig, hvis du 
kan finde sammen med andre og lave 
en lille fiskeklub. Det kan også være en 
boligforening eller andre, der kan tilkoble 
det som en social aktivitet

AF KNUD-ERIK RENDBÆK 
OG KARL VOGT-NIELSEN, 
SKIPPERLAUGET PÅ 
FLYVEFISKEN

Flyvefisken er en delebåd 
for bydelen og omegn. En 
speedbåd med en 200 HK 
motor som gør, at vi med en 
topfart på 25 knob kan kom-
me hurtigt rundt i Øresund.

Båden kan bruges til alt 
muligt til søs, men i praksis 
bruges den langt overve-
jende til fisketure for at pilke 
torsk. Ofte blot ude omkring 
vindmøllerne, hvor det ta-
ger 5-10 minutter at komme 
ud og så i med snøren. Men 
vi tager også ture til sundet 
omkring Ven, hvor Øresund 
er dybest og har de største 
torsk.

Der er et korps på 10-15 
godkendte skippere, der 
må sejle båden. Foreninger, 
der har meldt sig ind i ”Fugl 
og Fisk”, kan lægge billet 
ind på en tur, og en skipper 
melder sig til at sejle turen. 
Vi er en non-profit forening, 
så udgiften til turen skal 
alene dække driftsudgif-
terne til diesel og til at ved-
ligeholde båden, forsikring 
med mere. 

En forening, der melder 

sig ind, betaler 1.200 kr. i 
årskontingent, og det giver 
ubegrænset adgang til at 
arrangere ture, når blot en 
skipper melder sig til at tage 
turen. Udgiften til en tur lig-
ger på cirka 800 kr. for en 
fisketur ud for Amager og 
op til det dobbelte for en 
Ven-tur.

Der kan være op til 10 per-
soner om bord, men kun 6 
kan fiske ad gangen. Så fi-
sketure er ofte med 6-7 per-
soner.

Er det noget for dig, og 
kan du finde sammen med 
andre og lave en lille fiske-
klub, så kontakt os og hør 
nærmere. 

Er du i en boligforening el-
ler grundejerforening, hvor I 
savner aktiviteter til søs – ud-
over fisketure kan det være 
en tur til Saltholm, Flakfortet 
eller en tur ind i København 
havn - så kontakt os og hør 
nærmere. 

Interesseret? Så 
skriv til Knud-Erik på 
rendbaek@c.dk

Vild med Vand: Få en 
tur med ”Flyvefisken”
Lørdag den 12. juni kan du få en gratis prøvetur med 
delebåden Flyvefisken – med fiskestang. Men du skal 
tilmelde dig!
AF KARL VOGT-NIELSEN, 
FORENINGEN FUGL&FISK

”Flyvefisken” er en stor 
speedbåd ,som ligger i Sund-
by Sejlforening, Amager 
Strandvej 15. Den fungerer 
som en foreningsbåd i for-
eningen ”Fugl og Fisk”. Vi har 
fået støtte fra Amager Øst 
Lokaludvalg til at kunne sejle 
6 ture ud på Øresund, hver af 
en times varighed og med 8 
deltagere pr. tur. Tidligere år 
har vi gennemført lignende 
arrangementer til stor fornø-
jelse for deltagerne, som får 
oplevelsen af at mærke farten 
og kraften fra dens 260 HK 
motor, at komme tæt på vind-
møllerne og hilse på de store 
oceangående skibe, som pas-
serer lystigt ned gennem Hol-
lænderdybet. Og ikke mindst 
at se Amager og København 
fra en helt ny vinkel.

FANG DIN AFTENSMAD
Turens clou er at afprøve de 
medbragte fiskestænger og 
prøve at fange en torsk. Sid-
ste år havde vi torsk med ind 
på alle turene. Vi forventer, 
at du kan få et lille kursus i 
filettering af torsken, når du 
er tilbage på land, og således 
have aftensmaden med hjem. 

Redningsveste og fiskegrej 
er om bord. Du skal blot møde 

op selv, klædt på til vejret.
Er dette noget for dig og 

familien eller venner, så send 
en tilmelding til os. Så prøver 
vi at få kabalen til at gå op, 
og så hører du nærmere om 
tid og sted.

Du skal sende en mail til 
Anders på ah@vibehus.dk 
med følgende oplysninger:

Dit navn og alder, samt 
ditto på eventuelle med-

deltagere, og et kontaktte-
lefonnummer. Angiv hvilke 
tidspunkter, der passer dig 
bedst (med mindre det er 
ligegyldigt). Der er afgang 
hver hele time, det vil sige kl. 
10, 11, 12, 13, 14 og 15.

Du får svar tilbage på mai-
len med nærmere informa-
tion.  

Se mere på fuglogfisk.net.

Hold sommer med Børnekulturhus Ama’r 

AF IDA GISBØL MELANDER, 
BØRNEKULTURHUS AMA’R

KOMPONISTER, 
MUSIKERE, KUNSTNERE 
OG DANSERE PÅ 
PROGRAMMET
I år har vi 3 camps på pro-
grammet i sommerferien: 
KomponistCamp, Sommer-
Camp og KreaCamp. 

KomponistCamp er i uge 
26. Her dykker vi ned i nye 
og eksperimenterende må-
der at lave musik på. Sam-
men med professionelle 
komponister skal børnene 
selv udforske musik, klang 
og lyd, som de finder på 
IPads, kendte instrumenter 
og i tingene omkring dem. 
De får indblik i, hvordan 
komponi-ster arbejder og 
går fra enkelte toner og lyde 
til fulde komponerede mu-
sikstykker. 

Campen er for børn fra 10 
år og opefter.

SOMMERCAMP FOR DE 
LIDT ÆLDRE BØRN FRA 
10 ÅR OG OPEFTER 
SommerCamp er i uge 27. På 
SommerCamp kan du delta-
ge i enten breakdance med 

Mikael Santana eller design 
og re-design med Michala 
Meelby. Hos Mikael Santana 
afprøver vi toprocks, power-
moves, freezes og footwork 
sammen med dygtige break-
dansere fra hele Danmark. 
Hos Michala  Meelby skal vi 
skabe nye designs og gen-
tænke, hvordan vi fornyer 
det gamle tøj i skabet.. 

Campen er for de lidt æl-
dre børn fra 10 år og opef-
ter. 

BILLEDKUNST OG MUSIK 
PÅ KREACAMP
Ingen sommer uden Krea-
Camp. På campen i uge 31 
har vi to spor: billedkunst 
med Maria Lau Krogh og 
musik med Jeanette Fre-
deriksen. Maria tager bør-
nene med ind i et krydsfelt 
af maleri, skulptur og grafik. 
Jeanette har taget en bunke 
IPads under armen og viser, 
hvordan du kan bruge den 
som instrument til at lave 
den slags musik, netop du 
brænder for, og lærer at bru-
ge IPad‘en som værktøj. 

KreaCamp henvender sig 
til de 8 til 13-årige. 

Det kræver ingen forud-
sætninger at deltage i vores 
camps, kun lysten til at for-
dybe sig i et af em-nerne. 
Alle vores camps koster 700 
kr.pr. deltager, og billetter 

kan købes på Børnekultur-
hus Ama’rs hjemmeside. 

”DYREPLANTER OG 
PLANTEDYR” PÅ 
AMAGER STRAND
Udover vores camps, rykker 
vi også vores åbne værksted, 
”Sommer på Stranden”, ned i 
Amager Strandpark, lige ved 
Øresundsbroen. I år gør vi 
det under temaet ’Dyreplan-
ter og Plantedyr’, hvor billed-
kunstner Maria Lau Krogh har 
planlagt en række eksempler 
på kreative kreationer. Har 
du for eksempel tænkt på, 
hvordan en græs-krabbe ville 
se ud? Eller måske en vand-
bænkebider? Vi ser på nogle 
af de planter og dyr, der fin-
des omkring vores værksted 
og kombinerer det kreativt 
med, hvad vi ser af kunst. På 
den måde vil vi både gerne 
udfolde børnenes kunstne-
riske evner, men også sætte 
fokus på den biodiversitet, 
der er lige for fødderne af 
os.Værkstedet er åbent fra 
9. juli til 25. juli. Det er gratis 
at deltage, og børn og unge i 
alle aldre er velkomne. 

Find information og bil-
letter på www.borne-
kulturhusamar.kk.dk. 
Sommerens program er 
støttet af Amager Vest og 
Amager Øst Lokaludvalg. 

Efter en vinter og et forår med et lukket Børnekulturhus har vi åbnet for vores 
fritidsaktiviteter, og gør os nu klar til en sommer med musik, dans, design og 
børnekultur. I skolernes sommerferie har Børnekulturhus Ama’r åbent med 3 
sommer-camps og 2 ugers krea-værksted på Amager Strand

      Naturdrømmefanger skabt af Maria Lau Krogh  Foto: Maria Lau Krogh
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AF LASSE ROSSEN OG 
HANNE KUSIAK

Vi har i Biodiversitets-grup-
pen i Amager Øst bydel på 
gåture rundt i kvarteret glæ-
det os over alle de mulighe-
der, der allerede er og kan 
komme med flere planter, bu-
ske og blomster. Vi bor jo tæt 
sammen i byen og er afhæn-
gige af udendørs arealer, hvor 
vi kan bevæge os, finde rekre-
ation og opleve naturens alsi-
dighed. Vi kan lide at opholde 
os udendørs, nyde blomster 
og planter, se sommerfugle 
og høre fuglene synge.

Miljø og bæredygtighed 
har vi talt om længe, ligesom 
økologi og CO2-udslip. Nu er 
det biodiversitet, der fylder 
en del i debatten, også her i 
Amager Øst. Når vi taler om 
dyreliv, er det hverken rotter 
eller giraffer, vi tænker på, 
men den type dyreliv, som 
handler om sommerfugle og 
andre insekter, som er nød-
vendige for hele naturens 
kredsløb. Vi vil gerne have 
mere vild natur ind i byen.

NYE VISIONER FOR 
GAMLE OMRÅDER
Ved stranden nord for Sund-
by Sejlforening findes en del 
græsarealer mellem og om-
kring haveforeningens haver. 
Her kan man sidde på græs-
set og se ud over Øresund. 
Stedet kunne blive mere 
spændende med flere buske 
og beplantning.

På den gamle del af Sund-
by Kirkegård er det jo utro-
ligt, hvad der er af forskellige 

sjove træer og buske. Kirke-
gården skal nu være park og 
dermed gøres mere tilgæn-
gelig; det er en stor berigel-
se for kvarteret. 

SMÅ STEDER KAN FÅ 
STOR BETYDNING
Omkring den gamle Ama-
gerbanen ved Kløvermarken 
ser man, hvordan naturen 
gradvis erobrer et gammelt 
skinneområde tilbage, når 
det får lov at ligge hen. Den-
ne sidste rest af Amagerba-
nen danner nu ramme om 
aktiviteter og fortæller histo-
rien om jernbanens betyd-
ning for industri, transport 
og udvikling. Dette område 
bliver måske fredet.

Den gamle sporvogns-
sløjfe i krydset Østrigsgade 

og Øresundsvej kan blive et 
spændende og centralt sted 
til mindre biodiversitets-
projekter. Nu er der kun en 
ensartet beplantning og et 
mindre tomt græsareal. 

Fronten af Prismen mod 
Holmbladsgade er et sted, 
der råber på grønne initia-
tiver, som kan berige hele 
gaden.

På Greisvej er der en lang 
stribe græsplæner med lidt 
beplantning her og der. Nu 
arbejdes der på at lave for-
sinkelsesanlæg oven på jor-
den, hvor der kan stå vand 
ved skybrud og med be-
plantning, som kan tåle over-
svømmelse. 

Remisen ved Øresunds-
vej, er en lille fredet gammel 
skov omgivet at et stendige. 

Her har Teknik- og Miljøfor-
valtningen udformet en plan 
for at udvide biodiversiteten. 
Det er interessant, at der for 
den gamle park er mulighed 
for mere artsrigdom inden 
for fredningens rammer. Ved 
Store Møllevej er biodiversi-
tets-gruppen i lokaludvalget 
i samarbejde med lokale be-
boere ved at omskabe græs-
arealet til et mere attraktivt 
og frodigt naturområde. 

Hvis du har lyst til at 
deltage i biodiversitets-
aktiviteter i Amager Øst 
bydel, kan du kontakte 
Miljøpunkt Amager på mail: 
post@miljopunkt-amager.
dk, eller biodiversitets-
gruppen i lokaludvalget 
på mail: ZU1D@KK.DK

NYHEDER  

Biodiversitets-gruppen er godt igang
Drømmer du også om en by med mere vild natur, med plads til 
både insekter og sommerfugle, bier og kryb i lokalområdet?

AF ANE JETTE THOMSEN 

Lokaludvalgets biodiversi-
tets-arbejdsgruppe har søgt 
og fået interne midler fra 
Amager Øst Lokaludvalg og 
har startet et projekt om at 
skabe mere vild natur i byde-
len, så både mennesker, vilde 
bier og småkravl kan få grøn-
ne åndehuller midt i storbyen. 

Det første tiltag retter sig 
mod Store Møllevej, som er 
et mindre stykke kommunal 
vej i begyndelsen af Ama-
gerbrogade. Gaden har et 
langt grønt område med 
træer i hver side, men har el-
lers kortklippet græs og en 
grå sti. Området bruges stort 
set kun til hundeluftning, så 
det har stort potentiale til at 
blive et grønt åndehul. 

BEBOERNE PÅ STORE 
MØLLEVEJ VIL HAVE 
MERE VILD NATUR  
Arbejdsgruppen har invite-

ret beboerne omkring Store 
Møllevej til en snak om, hvor-
dan de kunne forstille sig, at 
Store Møllevej kunne blive 
mere mangfoldig og leven-
de. Der viste sig at være en 
stor interesse for at skabe 
mere biodiversitet på Store 
Møllevej. Fælles for alle input 
fra beboerne var et stort øn-
ske om et mere indbydende 

område med plads til vild 
natur og mennesker. Også 
boligforeninger med besty-
relser har budt ind. 

Med udgangspunkt i inte-
ressen fra beboere og for-
eninger besluttede gruppen 
at søge om yderligere midler 
fra en ny bydækkende pulje, 
som Københavns kommune 
har etableret med det formål 

at få mere biodiversitet i kom-
munens mange bydele. Der 
forventes et svar på puljean-
søgningen i slutningen af maj. 

STOR INTERESSE FOR 
GRØNNE ÅNDEHULLER
Deltagerne i arbejdsgrup-
pen oplever, at der gene-
relt er en stor interesse fra 
Amager Østs borgere for at 
skabe mere biodiversitet i 
hele bydelen. Der er allerede 
en planteklub, flere borgere 
henvender sig for at få mere 
viden om muligheder for 
biodiversitet, og Miljøpunkt 
Amager har stor succes med 
arrangementer om grønne 
åndehuller.

Har du ideer og lyst til at 
skabe mere biodiversitet?

Vil du være med til at ska-
be mere vild natur i Amager 
Øst? Så skriv til biodiversi-
tetsgruppen på aoelu@kk.dk 
eller læs mere på Miljøpunkt 
Amagers hjemmeside.

I Amager Øst giver vi 
naturen en chance
Der er mange muligheder for at vi i Amager Øst bydel kan skabe mere 
biodiversitet. Vi kan aktivt modvirke klimaforandringer og samtidig skabe 
varierende oplevelser med mere begrønning til gavn for mennesker og dyr. Du 
må også gerne være med

Copenhagen 
Jazz Festival 
2021 på 
Amagerbro
Jazz Festival 2021 står for døren og 
verden åbner sig på ny. Programmet 
er særdeles spændende og 
Amagerbro Jazz, der har været i 
Corona-dvale siden november 2021, 
er med. Tre koncerter i rap skal blæse 
liv i Kvarterhusets koncertsal igen. Tre 
koncerter, der alle er gode eksempler 
på nutidig, dansk jazz af høj klasse

AF GUSTAF GIMM

Først Night Repair, som er 
stiftet af Martin Stender, der 
normalt er ankermand i det 
succesfulde Girls In Airports. 
Ideen med Night Repair er at 
skabe en mere elektrisk og 
farverig slags nordisk jazz, 
og der er en snert af helt 
gammel jazz i kraft af kon-
trabassen og guitaren sam-
men med de bløde saxofon-
melodier. 

Dernæst Flegmatic Moods, 
som er et udfordrende miks 
med klassisk uddannede 
musikere med Anja Lillemæ-
lum på cello og Tineke No-
ordhoek på vibrafon, der har 
videreuddannet sig i jazzens 
univers og kombinerer de to 
verdener med klangfuldt, le-
vende spil, og hvor Christina 
von Bülow og Jeppe Holst 
kommer med passionen fra 
jazz og brasiliansk musik.

Og slutteligt Jonathan 
Andersen Quartet, der blev 
spillet sammen, da bassist 
og komponist Jonathan An-
dersen indspillede sit første 

album i New York. Musikken 
bevæger sig fra den nordi-
ske, lyriske tradition over 
påvirkninger fra amerikan-
ske jazzmusikere til moderne 
samtidsjazz. Jonathan An-
der-sen blev nomineret i ka-
tegorien ’Årets Jazzkompo-
nist’ til Danish Music Award 
2020. 

Hvis du er nysgerrig på 
jazz i nutiden, så læg vejen 
forbi Kvarterhuset i Jemte-
landsgade og få fyldt på.

Læs mere på amagerbro-
jazz.dk eller Facebook – 
eller om hele Copenhagen 
Jazz Festival 2021 på jazz.dk 
Amagerbro Jazz, Kvarter-
husets koncertsal, Jemte-
landsgade 3 
 ❚ Night Repair, mandag 5.7 

kl. 19.30
 ❚ Flegmatic Moods, tirsdag 

6.7 kl. 19.30
 ❚ Jonathan Andersen Quar-

tet, onsdag 7.7 kl. 19.30

FAKTA

      Anja Lillemælum fra Flegmatic Moods  Foto: Simon Schytt
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Stemmer  
fra Amar
AF INGER BONNESEN - 
BEBOER I NÆRHEDEN 
AF AMAGERBRO 
METROSTATION

Billeder fra fotoudstillin-
gen ”Stemmer fra Amar” 
kan genbruges i Metrokæl-
deren.

Hvorfor ikke bruge de 
fine fotos fra lokalområdet 
til udsmykning af de bare 
vægge i kældernedgan-
gen til Amagerbro station? 

Amagerbro metrosta-
tion er en af de travleste 
metrostationer i hoved-
staden. Og med en af de 
kedeligste adgangsveje 
gennem cykelkælderen til 
stationsområdet.

I 2015 forsøgte jeg at få 
Københavns Kommune og 
Metroselskabet interesse-
ret i at lave en udsmykning 
i Amagerbro Metrostati-
ons cykelkælder og ned-
gangen til cykelkælderen. 
Der er grå og triste vægge 
og en endnu tristere gul 
bemaling på gulvet.

Københavns Kommune 
havde et projekt i gang 
som skulle skaffe opmærk-
somhed omkring cykel-
kælderen – vise vej til den 
for cyklisterne. Jeg fik pro-

j e k t e t s 
a c c e p t 
af at gå 
v i d e r e 
m e d 
ideer til 
udsmyk-
ning af kældernedgan-
gen men så smuldrede 
kommunens projekt og 
jeg blev henvist til at kon-
takte metroselskabet. Det 
gjorde jeg – ja også her 
var der positiv interesse. 
Desværre blev det ikke til 
mere. Metroselskabet ville 
prioritere de nye stationer 
og Amagerbro måtte ven-
te til senere. Det er seks år 
siden.

Nu synes jeg det er på 
tide, at der kommer fokus 
på stationens udseende 
igen.Jeg foreslår, at kom-
mune og metroselskab 
tager handsken op og får 
gang i en forskønnelse af 
Amagerbro metrostation. 
I forbindelse med udstillin-
gen ”Stemmer fra Amar” 
er der udgivet et post-
kort med otte fine fotos 
fra Amager af fotografen 
Rikke Colburn. Mit forslag: 
Tag kontakt til Rikke og få 
en aftale om at bruge dem.

Sikre skoleveje 
ved Nordøst-
amager Skole
AF TRINE MADSEN (S), 
MEDLEM AF KØBEN-
HAVNS BORGERREPRÆ-
SENTATION

Til næste år åbner den nye 
Nordøstamager Skole i 
Holmbladsgade, og i den 
glædelige forbindelse er 
det vigtigt, at vi sørger for 
at skabe trafiksikkerhed og 
tryghed på skolevejen. Ved 
de netop overståede over-
førselsforhandlinger afsat-
te vi derfor godt 3 millioner 
kr. til at etablere signalan-
læg ved skolens hovedind-
gang ved Holmbladsgade/
Nyrnberggade og derud-
over også til en ensretning 
af Nyrnberggade.

S e l v f ø l -
gelig skal 
forældre på 
Amager trygt 
turde lade de-
res børn cykle 
i skole. Derfor 
er trafiksik-
kerheden højt 
prioriteret, når vi bygger 
nye skoler. Med tiltagene 
for trafiksikkerheden sik-
rer vi både et trygt sko-
lemiljø for de nye elever 
på Nordøstamager Skole, 
samtidig med at det mini-
merer risikoen mest muligt 
for potentielle farlige tra-
fikale situationer og ned-
bringer antallet af ulykker 
i trafikken.

Letbane på Amagerbrogade 
MARIANNE FREDERIK, 
REGIONSRÅDSMEDLEM, 
SPIDSKANDIDAT FOR 
ENHEDSLISTEN OG BOSAT 
I AMAGER ØST

Enhedslisten har en vision 
om et udbygget letbanenet, 
herunder en letbane gennem 
Amagerbrogade. Den vision 
har vi sammen med andre.

Både Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) og forenin-
gen letbaner.dk har fremlagt 
glimrende planer for, hvor-
ledes sådanne letbanelinjer 
kan være elementer i et sam-
menhængende letbanenet 
for hovedstadsområdet, der 
samtidig kan erstatte – ikke 
al – men en pæn del af biltra-
fikken ind og ud af Køben-
havn. Et letbanenet vil såle-
des også være til fordel for 

de borgere i bydelen, som er 
afhængig af en bil, idet færre 
biler vil øge fremkommelig-
heden på vejnettet.

Regeringen har fremlagt 
en plan for investeringer 
i trafik. Heri er der alt for 
mange forslag til investerin-
ger i motorveje og vejtunnel-
ler. Men det nævnes også, at 
Dan-mark skal være et land, 
hvor flere har bussen, cyk-
len, toget eller letbanen som 
førstevalget. Det vil Enheds-
listen prioritere.

Der skal igen tages stilling 
til, hvilken form for kollektiv 
trafik vi vil have på Amager. 
I sin tid blev metroen anlagt 
uden for de tæt bebygge-
de områder, fordi metroen 
skulle bruges som murbræk-
ker for ny byudvikling især 
i Ørestaden. Siden da har 

økonomiforvaltningen på 
Københavns Rådhus været 
drivkraft for mere metro. 
Næste skud på stammen 
er metro til Lynetteholm og 
Nordøstamager. Det skal alt 
sammen finansieres ved, at 
offentlige arealer foræres til 
selskabet By & Havn, som 
skal byudvikle områderne og 
sælge dem dyrest muligt for 
dermed at hente indtægter 
til metrobyggeriet og havne-
tunnel.

Men metrobyggeriet er 
enormt dyrt i forhold til an-
dre former for kollektiv trafik 
og har primært flyttet bus-
passagerer og cyklister ned 
under jorden. Metroen har 
stort set ingen effekt på den 
store daglige bilpendling ind 
i København. Og til trods for 
passagerindtægter og salg 

af hundredvis af byggegrun-
de til primært dyre boliger i 
millionklassen hober gælden 
til metrobyggeriet sig sta-
dig op. De færreste er nok 
klar over, at Metroselskabet 
og By & Havn sammen i dag 
skylder 66 milliarder kroner i 
metrogæld.

Derfor mener vi i Enheds-
listen, at tiden nu er til en 
udbygning af letbaner, der 
koster cirka 20 % af en me-
tro. Det gælder således en 
letbane ad Amagerbrogade, 
fra Dragør til Nørreport og 
videre til Gladsaxe. Endelig 
kan det overvejes, om der 
skal være en letbaneforbin-
delse eller en hurtigbus på 
el (en BRT-linje), der kører 
på tværs af Amager og med 
forbindelse til Hvidovre Ho-
spital og videre derfra.

Bedre belysning på Amagerbro Torv  
- en opgave for lokaludvalget?
AF  INGER BONNESEN

For brugere af Metroen kan 
det føles utrygt at skulle til 
Amagerbro Metrostation på 
en mørk aften. Renoveringen 
af Amagercentret er omsider 
afsluttet. Jeg havde håbet, 
at der i den forbindelse også 
ville være fokus på belys-
ningen uden for centret på 

Amagerbro Torv. Der er ikke 
særlig god belysning på tor-
vet. Men det ser ikke ud til, at 
det element har været tænkt 
ind i renoveringen, forment-
lig fordi det er kommunens 
opgave - altså derfor en 
opgave for lokaludvalget at 
tage emnet op.

Text me when you get 
home – skriv når du er hjem-

me igen. Også jeg har ofte 
bedt en gæst om at give mig 
den besked. Diskussionen 
om kvinders utryghed ved 
at gå alene hjem om aftenen 
har sat fokus på trygheds-
skabende initiativer.

Bedre belysning på of-
fentlige arealer er et oplagt 
element, og her får Amager-
bro Torv ikke topkarakter. 

Jeg spurgte en gæst, hvad 
hun syntes om belysningen, 
og svaret var: ”Ja, den er lidt 
dunkel”.

En anden gæst har tidlige-
re bedt mig følge sig til me-
troen, fordi hun ikke turde gå 
alene (jeg bor få hundrede 
meter fra stationen). 

Vinterens lysfestival fik 
mine øjne op for, hvad lys 

kan betyde på en mørk vin-
teraften - ikke bare som 
tryghedsskabende element, 
men også som et kulturind-
spil. 

Vi har dygtige lyskunst-
nere i Danmark. Det kunne 
være ekstra spændende at 
bede om hjælp fra en pro-
fessionel til at forbedre den 
almindelige belysning og 

samtidig indtænke belys-
ningskunst på Amagerbro 
Torv. 

Amagerbrogade er en 
historisk korridor, som bør 
bevares i dens helhed
AF: JAN MARTIN 
SØRENSEN

På listen over bevarings-
værdige bygninger i Køben-
havns Kommune er der alene 
fra Amagerbrogade angivet 
40 ejendomme. Men hele 
gaden er unik, for her findes 
der bygninger med enkelte 
undtagelser, som er bygget 
inden for få årtier startende 
med Amagerbrogade 135 – 
137 fra 1880. Denne bygning 
repræsenterer den mest 
fremherskende byggestil fra 
det 19. århundrede på Ama-
gerbrogade med butiksareal 
i stuen, boliger på 1. sal og 
tagetage med rytterkviste. 
Grundet uvisse årsager er 
denne bygning dog ikke med 
på listen. 

I årevis er der blevet truk-
ket penge ud til bygningens 
ejere i stedet for at vedlige-
holde den, og det kan des-
værre ses. Nu er bygningen i 
hænderne på personer, som 
ønsker at rive bygningen 
ned for at presse flest mu-
lige kvadratmeter bygning 
ind på grunden samt at tjene 
mest muligt. 

I den gældende lokalplan 
for Amagerbrogade fra 1990 
med et tillæg fra 2014 er 
formålet at skabe gode fysi-

ske rammer for butikker, er-
hvervsdrivende, beboere og 
kunder på og omkring Ama-
gerbrogade.

Alle politikerne i Køben-
havns Borgerrepræsentation 
giver udtryk for, at de vil Kø-
benhavns borgere det bed-
ste. København skal være 
en grøn by med grønne om-
råder og plads til cykler. En 
by hvor mennesker trives, og 
hvor der skabes plads til nye 
borgere, mangfoldighed og 
arbejdspladser. En by som 
tiltrækker turister både fra 
Danmark og fra udlandet. 
Men her slutter enigheden 
om hvem og hvad, der skal 
prioriteres?

Status er, at vi som bebo-
ere i København igennem 
flere år har oplevet at:
 ❚ Historiske bygninger, 

som var med til at give 
byen dens unikke sjæl 
og udtryk, rives ned til 
fordel for økonomisk 
optimerede byggerier, 
hvis arkitektur og stør-
relse ikke tager hensyn til 
omgivelserne.

 ❚ Eksisterende beboere 
skal acceptere mindre lys 
og flere indbliksgener.

 ❚ De grønne områder 
mindskes.

 ❚ Trafikken øges kraftigt.

 ❚ De små erhvervsdrivende 
presses ud af byen. 

 ❚ Intentionerne om-
kring byfornyelse, hvor 
baghuse skulle fjernes i 
brokvarterne for at give 
lys, luft og ikke mindst 
grønne områder til be-
boerne, og som bevir-
kede, at brokvartererne 
opnåede stor popularitet, 
er fuldstændig glemt i 
byfortætningens hellige 
navn. 

Der er politikere, som argu-
menter for, at flere boliger 
medfører lavere priser på 
boliger. Men det hænger 
ikke sammen med, hvad vi 
har set ske de sidste mange 
år. Priserne på boliger stiger 
i alle store byer i den ”rige” 
verden uanset fortætnings-

politik. Priserne afhænger 
af lokation, forventninger til 
fremtiden og tilgængelighed 
til kapital.

Så før fortætningspolitik-
ken ødelægger det histori-
ske Amager, vil vi opfordre 
politikerne til at arbejde for 
en byplanlægning, som sik-
rer et lyst og åbent byrum, 
hvor borgernes livskvalitet, 
små selverhververs mulig-
heder, den grønne politik og 
ikke mindst det unikke Ama-
ger sættes i højsædet.

Dem, som ønsker nye lo-
kalplaner, der sætter en 
stopper for den ukontrolle-
rede fortætningspolitik, der 
har været fremherskende de 
seneste år, skal lytte til poli-
tikerne og overveje, hvor de 
sætter deres kryds ved det 
kommende kommunalvalg.
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Christianshavns 
Bogfestival  
med stærkt 
program 

AF OLE PEDERSEN

Med litteraturen som guide 
inviteres publikum på en litte-
rær tur til både nære og fjer-
ne verdener, når festivalens 
arrangementer på forskellig 
vis belyser fiktionens evne 
til at skabe rum for drømme, 
eskapisme og refleksion.

FORFATTERSAMTALER 
OG FABULERENDE 
FODREJSER 
Årets festivalprogram er 
spækket med litterære arran-
gementer af forskellig slags. 
Vanen tro bydes der på en 
række af samtaler med nogle 
af landets mest aktuelle og 
fremtrædende forfattere.

På festivalens åbningsdag 
10.6 kan du opleve Josefine 
Klougart i samtale med re-
daktør Jakob Sandvad på 
Copenhagen Contemporary 
om Klougarts kommende ro-
man. Senere samme dag kan 
man opleve Kirsten Thorup i 
samtale om romanen ’”Indtil 
vanvid, indtil døden” i Stan-
leys Gård. 

UDVALGTE 
LOKATIONER I 
LOKALOMRÅDET
Ugen efter går det for alvor 
løs. Her kan du se frem til 
at møde anmelderroste og 
prisvindende forfatternavne 
som Leonora Christine Skov, 
Ida Luka Holmegaard, Peder 
Frederik Jensen, Anne-Lise 
Marstand Jørgensen, Asta 
Olivia Nordenhof og nor-
ske Vigdis Hjorth, der alle 
vil tale om deres aktuelle 
værker i samtaler med en 
række skarpe og nøje ud-
valgte samtalepartnere. De 
litterære samtaler foregår 
på udvalgte lokationer i lo-
kalområdet. 

FODREJSE OG 
INTERAKTIVE 
FOREDRAG
Foruden forfatter-
samtalerne byder 

årets festival også på andre 
litterære aktiviteter. Blandt 
andet kan man tage til Po-
etisk Spilleaften i Christians-
havns Beboerhus, gå på fan-
tastisk fabulerende fodrejse 
fra Holmens Kanal til Ama-
ger i selskab med blandt 
andre Marianne Larsen og 
T.S. Høeg, og komme helt 
ned i gear med et interaktivt 
foredrag ved psykolog Nina 
Werner i Sofiebadet.  

Festivalen er støttet af 
Christianshavns og Ama-
ger Øst Lokaludvalg samt 
Statens Kunstfond, og sam-
arbejder i 2021 med Christi-
anshavns Beboerhus, Chri-
stians Kirke, Christianshavns 
Lokalhistoriske Forening og 
Arkiv, Copenhagen Contem-
porary, Det Kongelige Aka-
demis Bibliotek, Kanalhuset, 
Mikrofest, Nordatlantens 
Brygge, Overgaden Institut 
for Samtidskunst, Sofieba-
det, Statens Værksteder for 
Kunst og Vor Frelsers Kirke. 

Alle arrangementer afhol-
des efter de gældende ret-
ningslinjer for kulturarran-
gementer, og arrangørerne 
forbeholder sig retten til at 
rykke, aflyse eller udskyde 
arrangementet i tilfælde af 
ændrede eller nye Corona-
restriktioner. Publikum skal 
medbringe gyldigt Corona-
pas samt ID til alle arrange-
menter.

Alle arrangementer kræ-
ver tilmelding eller billet.

Kontakt: Bibliotekar 
Laura Noszczyk, Chri-
stianshavns Bibliotek 
- E-mail: kh14@kk.dk / 
Mobil: 2164 4908
Læs mere i årets festi-
valprogram på: https://
bibliotek.kk.dk/christians-
havns-bogfestival-2021 

Christianshavns Bogfestival løber 
af stabelen fra 10.–20. juni. I år 
inviteres det læselystne publikum på 
litterær ø-rejse. Under temaet ’"Intet 
Menneske Er En Ø” går turen både ud 
i verden og ind i os selv

Vi skal have 
flere grønne 
byrum på 
Amager
AF MARIANNE MO-
EGREEN (V), MEDLEM AF 
AMAGER ØST LOKALUD-
VALG OG KANDIDAT TIL 
BORGERREPRÆSENTA-
TIONEN

Der er blevet brugt rigtig 
mange penge på nye by-
områder og opgradering 
af pladser rundt omkring 
på Amager. Desværre er 
der tænkt alt for lidt grønt 
ind i planlægningen. Der-
for skal vi have meget 
mere fokus på at udvikle 
grønne byrum samt op-
gradering af dem, vi alle-
rede har. 

Tager vi torvet omkring 
Amagerbro Metro, så er 
det en stor stenbelagt 
plads og alt for lidt grønt; 
det kan vi godt gøre bed-
re. Der er også grønne om-
råder, eksempelvis Filip-
sparken, som vi godt kan 
bruge noget energi på at 
gøre mere lækker at bruge 

for borgerne. Det samme 
gælder Lergravsparken. 
En dejlig grøn plet, der i 
for stort omfang kun bru-
ges til gennemfart og ikke 
til ophold.

Også når det gælder 
nye foreslåede projekter, 
som en grøn/blå forbin-
delse mellem Amager 
Strand og Refshaleøen. 
Den skal vi lave grøn – fra 
starten.

Vores område er i forve-
jen en ret grøn bydel, men 
lad os gøre den endnu 
grønnere, til glæde for os 
alle, der ønsker et grønt og 
aktivt nærmiljø, der er at-
traktivt at benytte.

Kampen er fløj-
tet i gang for 
ketchersport-
gens hus
AF CECILIA LONNING-
SKOVGAARD, BESKÆFTI-
GELSES- OG INTEGRATI-
ONSBORGMESTER (V) OG 
TIDLIGERE BORDTENNIS-
MESTER 

Siden 2018 har en række 
lokale ”ketcher-ildsjæle” i 
Amager Øst drømt om at 
skabe et samlet miljø for ten-
nis, badminton, squash og 
bordtennis – i form af et Ket-
chersportens Hus ved KTKs 
baner. Drømmen nåede et 
skridt nærmere realisering 
med den ”overførselsaftale”, 
som en række partier indgik 
på Rådhuset i slutningen af 
marts. Det blev nemlig be-
sluttet at tildele 1.1 million 
mere til projektet for at lave 
en mere grundig planlæg-
ning, hvor man samtidig kig-
ger på mulighederne for at 
udvide huset fra de oprinde-
ligt tænkte 1400-1500 m2 til 
2500 m2. For Venstre at se 
er beslutningen den rigtige. 
Vi deler klubbernes vision 
om at skabe et fælles miljø, 
hvor der altid vil være gang i 
den, hvor spillere og trænere 
fra de forskellige idræts-
grene kan inspirere hinan-
den, og hvor man kan tilbyde 
fleksible medlemskaber. Og 
vi ønsker at skabe nogle mo-
derne og tidssvarende faci-

liteter, som unge og gamle 
ketcher- og bat-svingere kan 
bruge, og som forhåbentlig 
vil hjælpe med at trække nye 
medlemmer til. Endelig vil et 
større hus sikre bedre plads 
og bedre sammenhæng in-
denfor. Ligesom det måske 
– og her er det den gamle 
bordtennisspiller, der taler 
med hjertet – kan give mulig-
hed for, at bordtennisspiller-
ne får deres eget lokale frem 
for at skulle trille bordene ud 
på badmintonbanerne, når 
der skal trænes. 

Vi kæmper videre – sam-
men med ildsjælene – for at 
realisere drømmen. 

Lynetteholm: 
Markante 
støjgener i 
Amager Øst

KARL VOGT-NIELSEN, 
ENHEDSLISTEN I 
AMAGER ØST

Der har været en del fokus 
på den voldsomme last-
biltrafik, som jordtrans-
porterne i årevis vil med-
føre hen over det nordlige 
Amager som følge af op-
fyldning af Lynettehol-
men. 

Langt mindre fokus har 
der været på det faktum, 
at de første år bliver vor 
bydel også udsat for en 
kraftig støjforurening fra 
selve anlæggelsen af hele 
området.

Vedlagt artiklen ser du 
et af mange støjkort, som 
indgår i forarbejdet for 
den anlægslov, som et 
massivt flertal i Folketin-
get formentlig har ved-
taget når du læser dette, 
trods kraftig kritik fra eks-
perter og jurister.

Som det fremgår af 
kortet, vil vi langt ind i 
bydelen kunne høre, når 
spunsvæggene, der skal 
omkranse Lynetteholmen, 
skal rammes ned. Noget 
der starter i år og tager 
flere år.

Kortet er udformet efter 
den standardmetode man 
ofte bruger for støjkort, 
men det snyder. Reelt er 
støjen langt værre.

Det skyldes, at den kon-
stante ”bum-bum-bum” 
fra nedramning af spuns-
væggene udføres i dag-
timerne – fordi larmen vil 
være alt for høj om natten 
– men på disse kort er stø-
jen omregnet til den gen-
nemsnitlige støj set over 
et døgn. Endvidere er der 
her tale om impulsstøj, 
hvor det enkelte stød vir-
ker mere generende end 
en konstant støj. Derfor 
snyder kortet. Larmen om 
dagen er højere, og cirk-
lerne vil derfor nå noget 
længere ud i selve dagti-
merne.

Der er følgende forkla-
ring til kortet: ”Eksempel 
på støj fra anlægsaktivi-
teter i 1. delperiode af an-

lægsarbejder i dagperio-
den, her 1. kvartal år 2022. 
Boliger inden for grøn, gul, 
orange, rød mv. kan blive 
udsat for støj over hen-
holdsvis 40, 45, 50 og 55 
dB(A).” 

Hvad betyder det så? 
Den grønne er en støj på 
40 dB – hvilket ikke lyder 
af meget, da det fx svarer 
til støjen på et bibliotek. 
Men som sagt er det ikke 
udtryk for den faktiske 
støj, men et beregnet snit 
over hele døgnet selvom 
teksten antyder, at den 
viser støjen i dagtimerne. 
Derfor vil larmen opleves 
noget højere og række 
længere ind i bydelen. 

I modsætning til tid-
ligere opfyld, starter 
By&Havn nu med at ind-
ramme HELE området 
som planlægges fyldt 
op. Men der er stor usik-
kerhed om, hvor meget 
affaldsjord, der reelt skal 
deponeres, når man som 
her kigger årtier frem. 
Generelt går udviklingen 
mod langt mere genbrug 
af affaldsjord i byggesek-
toren og eksperter me-
ner, der er mere behov for 
digebyggeri på Amager 
end et jordlager på 10 me-
ter vand. Men her starter 
man med at indramme 
hele området fra start. 
Det bekræfter, at området 
politisk handler om noget 
andet.  Lynetteholm skal 
med vold og magt åben-
bart etableres, uanset om 
det påståede behov reelt 
findes. Nyt land er penge 
værd, fordi der også her 
kan bygges dyre ejerlej-
ligheder og det går forud 
for alt andet.
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Musikflyveren  
lander i Kvarterhuset

AF OLE PEDERSEN

‘Musikflyveren’ har en am-
bition om at skrive sange, 
der får gang i kroppen, 
smil på læben og lyder 
godt for både små og 
store ører. Siden 2015 har 
Musikflyveren spillet ak-
tive koncerter for børn i 
førskolealderen og indsko-
lingen. Det vigtigste for 
Musikflyveren er at give 
Amagers børnefamilier en 
god oplevelse med en ind-
dragende, billedskabende 
og aktiv familiekoncert.

DET ER VIGTIGT AT 
LAVE GOD MUSIK TIL 
BØRN
Musik kan noget særligt 
- og her er det egentlig 
lige meget, om vi snakker 
”børnemusik” eller “vok-
senmusik”. Det kan skabe 
en stemning, give energi 
eller invitere til afslapning, 
det kan give os et fælles 
sprog, traditioner vi kan 
læne os op ad og vække 
genkendelsens glæde.

HVAD ER DET 
HELT PRÆCIST, 
“BØRNEMUSIKKEN” 
KAN?
For musikerne i Musik-
flyveren, er musik en in-
vitation og aldrig noget 
man skal. Derfor skriver 
musikerne sange, der ud-
folder mulighederne for 
deltagelse. Det inviterer 
børnene ind i musikken på 
en anden måde end “vok-
senmusik” kan. 

“Når vi i sangen “Hej, jeg 
har en krop” synger “…og 
så hopper vi”, og de voks-

ne rundt om én hopper, 
og hende oppe på scenen 
også hopper, så er der lige 
pludselig så mange ude-
frakommende stimuli, der 
siger at “vi skal hoppe”, at 
så hopper man - næsten 
helt af sig selv.” siger Sofie 
Christiansen, som er for-
sanger i Musikflyveren.

I Musikflyveren synger 
de om det, de gør. De syn-
ger om ting, som børnene 
kender: dyr, vejret, at sid-
de sammen med en, man 
rigtig godt kan lide at be-
væge sin krop, at cykle og 
ringe med sin ringeklokke.

Og så skriver Musikfly-
veren sange, som man kan 
synge med på. Nogle san-
ge har korte omkvæd, som 
tillader, at mindre børn kan 
synge med. Andre sange 
har rytmiske udråb, et 
“hey!”, et tælle-stykke og 
en ringeklokke-solo, som 
man kan være med på, 
hvad enten man er halvan-
det eller 6 år.

”DEN ER LIGE SÅ GOD, 
SOM NÅR MAN SPISER 
SOFTICE”
Sådan sagde Esther, 4 år, 
om albummet “Fra mor-
genmad til skumbad”, som 
Musikflyveren udgav i ef-
teråret 2020. I den forbin-
delse spillede de en række 
koncerter på ZeBU og nu 
kommer de til Amager igen. 

Til koncerten fremføres 
sangene af de tre musi-
kere, Sofie Christiansen, 
Rasmus Hollerup og Steen 
Lavigna-Pedersen. 

Koncerterne er støttede 
af Københavns Musikud-
valg.

Nu skal vi væk fra skærmen! - 
Musikflyveren tager børnefamilier 
med på en musikalsk rejse. Den 19. juni 
kommer de til Kvarterhuset og spiller 
to koncerter

Deadline til Ama’røsten nr. 111 
er den 17. september. Bladet 
husstandsomdeles i Amager Øst 
bydel onsdag den 6. november.

Deadline

Det sker i 
Kvarterhuset 
i juni, juli og 
august

Arrangement: DATO:
Børneteaterforestillingen ’Cirkel’ 13. juni

Koncert: Nelle Trio 16. juni

Kvarterhusets skrivefællesskab: gratis

oplæsningsevent 17. juni

Familiekoncert med gratis

MUSIKFLYVEREN 19. juni

Mosaik workshop ved Glad Sol 19. juni

Koncert: Myriam 30. juni

Flamencokoncert 3. juli

Jazzkoncert 5. juli

Jazzkoncert 6. juli

Jazzkoncert 7. juli

Danseforestilling 14. juli

Danseforestilling 15. juli

Udstilling og workshops: Ama-
zonia, Verden vi lever i

august og 
september

Berlin Soup Festival 18. august

Lån en levende bog 23.-27. august

For alle arrangementer gæl-
der, at man skal bestille en 
billet på forhånd. Få mere 
info om billetpriser og bestil-
ling på Facebook/Kvarter-
husetamagerbro og www.
kvarterhuset.kk.dk

Vi overholder selvfølgelig 
alle, de til en hver tid gæl-
dende, retningslinjer for Co-
vid-19.

Spørgsmål er velkomne på 
mail: rosa.sofie.hall@kk.dk

Nyt Amagerteater åbner i 
skyggen af Coronatiden
Det velrenommerede teaterkompagni GLiMT er nu blevet udnævnt til lille 
storbyteater – Københavns svar på et egnsteater – på Amager og vil under 
navnet GLiMT Amager blive endnu mere synligt i bydelen og skrue op for de 
lokale samarbejder i årene, der kommer

AF OLE PEDERSEN

”Det er en noget besvæ-
ret opstart med de mange 
Corona-aflysninger,” siger 
teaterleder Lars Lindegaard 
Gregersen, ”men vi vender 
meget snart stærkt tilbage. 
Vi har et repertoire fyldt 
med spændende projekter 
og fede forestillinger, der 
forhåbentlig kommer ud at 
spille overalt på Amager lige 
om lidt.”

Det særlige ved GLiMT 
Amager er nemlig, at teatret 
hverken har teatersal eller 
scene, men for det meste 
spiller i publikums nærom-
råder og går i samspil med 
naturen, arkitekturen og de 
indendørs rum, der allerede 
findes i bydelen. Teatret, der 
har rod i det moderne cirkus 

og fysisk teater, præsenterer 
nogle meget visuelle, idérige 
forestillinger, der kan tilpas-
ses alle aldersgrupper fra 
børnehaven til plejehjem-
met. Det er en meget lettil-
gængelig teaterform, som 
både er underholdende og 
poetisk. ”Vi mener jo, at tea-
ter er noget, der kan forbed-
re alle menneskers liv, så det 
er, hvad vi går efter,” smiler 
Lars Lindegaard Gregersen. 

MAN KOMMER IND I 
MASKINRUMMET
Når genåbningen rammer 
landet, dukker GLiMT Ama-
ger op på øen i mange for-
skellige udformninger. ”Vi 
har projekter linet up i Øre-
stad, Urbanplanen, Islands 
Brygge, på Sundholm og 
flere andre steder,” fortæller 

Lars Lindegaard Gregersen, 
”både forestillinger skabt 
specielt til stederne, en lyd-
vandring og nogle pop-up-
events med vores cirkusband 
CameliOrquestra, som un-
derholder med akrobatik og 
musik i skøn forening.” 

CameliOrquestra arbejder 
også på deres første større 
forestilling, som turnerer 
landet rundt senere på året. 
Den får premiere 3. juni i 
Maskinhal Sundholm, GLiMT 
Amagers kommende base 
og nyt kulturelt krydsfelt på 
Amager. ”Sammen med For-
eningshuset Sundholm 8, Fri-
villigcenter Amager, Kirkens 
Korshær og Amager Vest Lo-
kaludvalg vil vi skabe et helt 
nyt kultursted, der rummer 
sociale arrangementer for 
og med de udsatte, forskel-

lige kulturbegivenheder – og 
altså også et lille storbytea-
ter. Her laver vi prøvevisnin-
ger på vores forestillinger og 
inviterer til mindre events. 
Det skal være et sted, hvor 
man bliver budt indenfor i 
maskinrummet,” slutter Lars 
Lindegaard Gregersen.

      CameliOrquestra Foto: GLiMT

 ❚ GLiMT Amager er ud-
nævnt til lille storbyteater 
i Københavns Kommune 
foreløbig i perioden 
2021-24. 

 ❚ Læs mere:   
www.glimtamager.dk 

 ❚ Kontakt:  Mette Hornbek 
Hansen, producent GLiMT 
Amager:  
mette@glimt.info

FAKTA
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AF SIDSEL SØGAARD SPAS

ESBEN WEILE KJÆR 
UDSTILLER I AMAGER 
CENTRET
Siden efteråret 2020 har det 
lokale atelierfællesskab FA-
BRIKKEN for Kunst og Design 
og Amager Centret arbejdet 
sammen om at bringe kunsten 
ind i storcentret og ud til fol-
ket. Mens Coronap-andemien 
i lange perioder har holdt 
museer og gallerier lukkede, 
har man kunnet opleve dansk 
samtidskunst under indkøbs-
turen.Nu er udstillingsplatfor-
men klar med den tredje ud-

stilling i rækken. Fra juni kan 
et stort lysværk af den unge 
kunstner Esben Weile Kjær 
opleves fra både stueetagen 
og 1. sal i Høje Gågade cen-
tralt i Amager Centret.

TILKNYTNING TIL 
AMAGERKANSK 
SAMTIDHISTORIE
I værket ”Advertise, hypno-
tise, traumatise” har billed-
kunstner Esben Weile Kjær 
taget udgangspunkt i mod-
standssymboler fra den af-
lagte læderjakke, som han 
gik med, da han var pun-
ker. Symbolerne har Esben 

Weile Kjær blæst op i skala 
og fået lavet som lysskilte 
hos et firma, som til dagligt 
laver skilte til butikker. Alle 
symbolerne har en tilknyt-
ning til den amagerkanske 
lokalhistorie, men inviterer 
også til samtale om for-
holdet mellem mainstream 
kultur og historiens mod-
kulturer. 

Udover værket af Esben 
Weile Kjær, kan man også 
fortsat opleve værket ”Dee-
dee-dee, dee-dee – Dah-
dah-dah, dah-dah” af billed-
kunstner Søren Hüttel. Hans 
værk er inspireret af rekla-

meverdenen, catchy tekster 
og klare farver, der minder 
os om det gode liv, med rej-
ser, sommer, sol og frihed. 
Begge værker kan opleves 
sommeren over.

Læs mere om ’FABRIK-
KEN Afd. AC’ på FABRIK-
KEN for Kunst og Designs 
hjemmeside: www.ffkd.dk, 
hvor programmet løbende 
opdateres. Projektet er 
støttet af Amager Cen-
tret, Amager Øst Lokal-
udvalg, 15. Juni Fonden, 
Statens Kunstfond og Det 
Obelske Familiefond.

KULTUR

Sommer-flamenco i 
Kvarterhuset

AF JENS VIGGO FJORD

Momento Flamenco by-
der sommeren velkommen 
med elegante og følelses-
fulde danse og sange og 
hylder sanseligheden og 
glæden ved livet gennem 
flamencoens intense ryt-
miske og lyriske udtryk.

Medvirkende: Julie And-
kjær Olsen - dans, Gustav 
Rey - sang, og Jens Viggo 
Fjord - guitar.

Tid og sted: Kvarterhu-
set, Jemtelandsgade 3, 
lørdag den 3. juli kl. 16

Billetter á 120.- på bil-
letto.dk. Børn under10 år 
har gratis adgang.

     ‘Momento Flamenco’ byder sommeren velkommen med sang 
og dans.

”Sommerbogen”  
er tilbage 

 AF HELLE MELDGAARD

”Sommerbogen” går ud 
på, at børnene i deres ferie 
løser 10 læseudfordringer 
samt læser tre bøger efter 
eget valg, som de skriver 
en lille anmeldelse af på 
et udfordringsark. Heref-
ter kan de københavnske 
børn gå ned på deres lo-
kale bibliotek, vise anmel-
delserne til personalet og 
modtage en bog og andre 
flotte præmier. Bogpræ-
mierne er populære bøger, 
og der er både noget for 
piger og drenge inden for 
hver aldersgruppe. Der-
udover deltager børnene 
også i en landsdækkende 
lodtrækning om 3 hoved-
præmier: ’Tøm en boghan-
del på 5 minutter’. 

Kampagnen kører fra 
fredag 11. juni til lørdag 21. 
august. På afslutningsda-
gen vil der blive afholdt en 
fest for alle de børn, der 
har gennemført ”Sommer-
bogen” og deres familier. I 
Bibliotekshuset på Rodos-
vej får man besøg af for-
fatteren Camilla Wandahl, 
mens Kasper Hoff gæster 
Sundby Bibliotek. 

Udfordringsarket kan 
hentes rundt om på de lo-
kale biblioteker i Køben-
havn fra 11. juni, og hvert 
barn må maksimalt delta-
ge én gang i ”Sommerbo-
gen” om året.

Sommerbogsfesterne 
i Bibliotekshuset og på 
Sundby Bibliotek får i år 
støtte af Statens Kunst-
fond.

Sommerferien 2021 står for døren, og 
det samme gør bibliotekernes årligt 
tilbagevendende læsekampagne « 
Sommerbogen » for de’6-15-årige

Flere lysende 
kunstoplevelser i 
Amager Centret
Der er nu en ny kunstoplevelse at finde blandt de mange 
shoppingmuligheder i Amager Centret. Fra starten af juni står det hidtil 
største kunstværk på udstillingsplatformen ’FABRIKKEN Afd. AC’ klar 
i centrets Høje Gågade. Kunsten præsenteres i samarbejde mellem 
Amager Centret og FABRIKKEN for Kunst og Design

      Billedkunstner Esben Weile Kjær er den næste kunstner, der kan opleves i Amager Centret som en del af udstillingsplatformen ’FABRIKKEN 
Afd. AC. Weile Kjær har i 2020 blandt andet kunnet opleves på soloudstillingen ’Hardcore Freedom’på Copenhagen Contemporary (billede). 
 Foto: Mikkel Ulriksen
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Hvad skal  
ZeBU i Nuuk?

AF NANNA 
BØNDERGAARD 
BUTTERS, 
PROJEKTLEDER, 
ZEBU’S BØRNE- OG 
UNGEBORGERSCENE

REJSENS NÆSTE STOP 
BLIVER NUUK OG 
BERGEN.
De tre scenekunstprojek-
ter er lavet under ZeBU’s 
Børne- og ungeborger-
scene, der er startet ud fra 
en lyst til at være i dialog 
med lokale borgere. En 
lyst til at undersøge og 
arbejde med lokale fortæl-
linger om Amager, om det 
at høre til og vokse op et 
sted.  Det er især en nys-
gerrighed efter at under-
søge, hvordan lokalmiljø, 
identitet, fællesskab og 
tilhørsforhold er med til 
at farve historierne om os 
selv og hinanden, der har 
drevet de scenekunstneri-
ske projekter frem.

SAMARBEJDE MED 
LOKALE UNGE
Den første forestilling 
Ama’r spillede på ZeBU i 
2019. Den blev lavet i sam-
arbejde med lokale unge 
og tog udgangspunkt i de 
unges personlige fortæl-
linger om at vokse op på 
Amager. Publikum blev 
i teaterrummet ført fra 
Urbanplanen, til Lergrav-
sparken, Strandvejen og et 
smut forbi Vodkabakken. 
Forestillingen tog højde 
for, at man aldrig kan for-
tælle hele historien om 
Amager og de unge, som 
bor her. Der vil altid være 
et andet perspektiv, en an-
den fortælling. 

Og netop her begyndte 
arbejdet med den næ-
ste forestilling, for er der 
egentlig noget der knyt-
ter os sammen på tværs 
af generationer, bare for-
di vi er fra Amager? Det 
spørgsmål blev behandlet 
i forestillingen Moderland. 
ZeBU havde denne gang 
allieret sig med tre unge 

scenekunstgrupper, der 
har deres daglige gang i 
Teaterhuset. Moderland 
var baseret på interviews 
med lokale borgere, histo-
rier indhentet gennem so-
ciale medier og samtaler 
med en antropolog. Fore-
stillingen spillede i forbin-
delse med Springfestiva-
len 2021. 

 DE UNGES 
PERSPEKTIV
Næste stop på rejsen fører 
ZeBU fra Amagerbrogade 
og hele vejen til Nuuk og 
Bergen. I den kommende 
forestilling Familien Nor-
den undersøges forbindel-
ser mellem sted, identitet, 
familie og fællesskab i et 
lokalt og nordisk perspek-
tiv. Familien Norden er 
blevet til i et samarbejde 
med Bergen Borgerscene 
og freelance scenekunst-
nere fra Grønland. Projek-
tet åbner scenerummet for 
unge på tværs af Norge, 
Grønland og Danmark. Fa-
miliemetaforen anvendes 
til at undersøge de un-
ges perspektiver på deres 
eget lokale liv og på lokale 
og nordiske fællesskaber, 
identitet og samhørighed. 
Det er de unges personlige 
fortællinger, som forestil-
lingen centreres omkring, 
og det er dem, der står 
på scenen og formidler 
historien om Familien Nor-
den til et ungt publikum 
på tværs af de tre nordi-
ske lande. Forestillingen 
spiller på ZeBU i efteråret 
2021. Hold øje med ZeBU’s 
hjemmeside og Facebook 
for at fange en billet.

De tre scenekunstpro-
jekter er blandt andet 
støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg, Ama-
ger Vest Lokaludvalg 
og Sundby-puljen.
Kontakt: Teater ZeBU, 
Øresundsvej 4-6, 2300 
København S. Bestil 
billetter på www.zebu.
nu eller ring 71998877.

Amagers lokale teater har, gennem 
tre scenekunstprojekter, de sidste 
år undersøgt fortællinger om og 
fra Amager. Projekterne har ført 
ZeBU ud på en rejse fra teatersalen 
på Øresundsvej, over Amagers 
brokvarterer, ud i Urbanplanen og 
et smut til Strandvejen, Sneglen og 
Vodkabakken

Polske og norske 
indvandrere har indspillet 
et album om livet i 
Danmark som indvandrere
Karolina Śmietana (vokal), Radek Wośko (trommer) og Stian Swensson 
(guitar), der har levet og trivedes på den danske musikscene i 12 år, besluttede 
for første gang at fortælle, hvordan det virkelig er at være immigranter

AF OLE PEDERSEN

Albummet indeholder otte 
melodiske sange brudt af 
korte fragmenter af musikal-
ske erklæringer om vigtige 
emner, såsom: demokrati, dét 
med at være sig selv og lig-

hed på trods af kulturelle for-
skelle, oprindelser og religion.

For at indspille album-
met inviterede de tre kunst-
nere emigranter fra over 30 
forskellige lande. Sammen 
skabte de et stykke, der 
fremhæver lige rettigheder 

på trods af oprindelseslan-
de. På cd'en kommer du til at 
høre sprog fra hele verden, 
blandt andet fra afrikanske, 
amerikanske og europæiske 
lande og ægte historier for-
talt af polske emigranter, der 
besluttede sig for at forlade 

deres hjemland for at starte 
livet i fjerne dele af verden. 
Trioen afholder release-
koncert i Kvarterhu-
set, Jemtelandsgade 
3, 16. juni kl. 19:00.
Kontakt: mail: nelletri-
omusic@gmail.com 

AF ROSA SOFIE HALL

TIME HAS FALLEN 
ASLEEP IN THE 
AFTERNOON SUNSHINE
Sådan lyder titlen på pro-
jektet, hvor en gruppe per-
formere memorerer en bog 
efter eget valg. Sammen 
skaber de en bogsamling 
bestående af levende bøger, 
klar til at blive læst. Bøgerne 
befinder sig på Sundby Bib-
liotek i Kvarterhuset, hvor du 
som besøgende kan booke 
en levende bog. Bogen brin-
ger dig til et sted i bibliote-
ket eller går en tur udenfor, 
mens den reciterer dens ind-
hold i et én-til-én møde. Vi 
præsenterer en samling af 
seks bøger i perioden 23.-27. 
august 2021. 

“FAHRENHEIT 451” SOM 
INSPIRATION

Ideen til dette projekt og til 
et bibliotek af levende bøger 
kommer fra Ray Bradburys 
roman “Fahrenheit 451”, en 
fremtidsvision for et sam-
fund, hvor bøger er forbudt, 
idet de betragtes som far-
lige, og at lykke opnås gen-
nem et fravær af viden og 

individuel tanke. Tallet 451 
henviser til den temperatur, 
hvorved bogpapir begyn-
der at brænde. Da bøger er 
forbudt i dette samfund, læ-
rer en gruppe af mennesker 
bøger udenad for at bevare 
dem for fremtiden.

METTE EDVARDSEN FIK 
IDEEN
Koreograf Mette Edvardsen 
begyndte i 2010, og projek-
tet har turneret verden rundt 
siden. Bibliotekssamlingen 
fortsætter med at vokse og 
indeholder mere end 80 le-
vende bøger på 12 forskel-

lige sprog. Projektet har 
derudover udviklet sig til at 
indeholde en boghandel, et 
forlag og et udstillingsfor-
mat og er desuden vært for 
workshops og foredrag. Der-
udover er projektet blevet til 
en bog.

DANSEHALLERNE OG 
KVARTERHUSET
Arrangementet er stablet 
på benene i et samar-
bejde mellem Dansehal-
lerne og Kvarterhuset. Du 
kan finde mere inspiration 
ved at besøge projektets 
hjemmeside: http:// www.

timehasfallenasleepinthe-
afternoonsunshine.be/

BOOK EN BOG
En levende bogoplevelse va-
rer en halv times tid. Du kø-
ber på forhånd en billet og 
booker en tid. Med i billetpri-
sen på 40 kr. får du en dejlig 
kop kaffe/the/vand fra vores 
café. Det foregår i perioden 
23.-27. august i tidsrummet 
kl. 15-21. Billetterne er endnu 
ikke i salg, men hold øje med 
Facebook/kvarterhuseta-
magerbro eller send os en 
mail, hvis du vil sikre dig en 
plads.

Lån en levende bog
Forestil dig, at du nyder en god kop kaffe i en af bibliotekets 
hyggelige kroge, mens en professionel skuespiller fortæller og 
performer et litterært værk, kun for dig
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ADRESSEBOGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3 - 82 32 55 32 
Lokale-booking og diverse: mail@
kvarterhuset.dk Kultur: rosa.sofie.
hall@kk.dk Caféen: cafevluan@
hotmail.com 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

N.A.B.O. Satellitten
Et tilbud til dig, der er psykisk sårbar 
og savner social kontakt. Vi tilbyder 
hjælp til at bryde med ensomhed og 
isolation.
21 15 05 41 www.nabocenter.dk/n-a-
b-o-satellitten satellit@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

SENIOR-IT AMAGER
Foreningshuset, Sundholmsvej 
8 Undervisning: on. 10-12 & 14-16 
IT-support her og nu: to. 10-12 & 
13-15 info@senioritamager.dk www.
senioritamager.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 23 31 43 32
Mail:  

amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk

KALENDER

Aktiviteter støttet af Amager Øst Lokaludvalg:

juni   FABRIKKEN Afd. AC 202
og året ud kunst i Amagercentret
fredagene Sol på bagsiden
5/6, 12/6, gratis koncerter ved Prismen
19/6 og 26/6

12/6 Vild med Vand
  Sundby Sejlforening
  Amager Strandvej 15

uge 24 MuCirkus
14-20/6  gratis klassiske koncerter
  på Jemtelandsgade

uge 24 Fodrejse fra Holmens Kanal
14-20/6  til Amager – litteraturvandring

  Christianshavns Bogfestival

9-25/7 Sommer på Stranden
  ”Dyreplanter & Plantedyr”

1-31/8 Bytteskattejagt

6-7/8 CPH Watersport Festival
  

15/8-15/9 PARK – udstilling og event
  AGA Works, Vermlandsgade

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
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Velkommen til 
Amar’zonia

AF ROSA SOFIE HALL

KVARTERHUSETS 
REGNSKOV
Når du besøger Kvarter-
huset vil det være som at 
træde ind i et lille stykke 
regnskov. Du vil blive 
mødt af en udstilling med 
billeder og fortællinger fra 
regnskoven og de oprin-
delige folk fra Amazonas, 
udsmykket med grønt og 
planter. I børnebiblioteket 
etableres et plantebib-
liotek, hvor du kan låne og 
aflevere planter og frø, og 
der vil løbende være fore-
drag, workshops og andre 
oplevelser, der lærer dig 
om Amazonas og folket, 
der lever dér, og sætter 
det i perspektiv til hverda-
gens Amager-liv. 

RUNAPA KAWSANA 
ALLPAN
er navnet på et uddan-
nelses- og kunstprojekt, 
som kunstner og formidler 
Maria Tauber Weise står 
bag. Projektet er udgangs-
punktet for Marias idé om 
at skabe et ”Amar’zonia” 
i Kvarterhuset. Maria har 
boet i Amazonas regnskov 
siden 2016, og hun tager 
os blandt andet med på 
en rejse på floderne, den 
grønne, brune og sorte 
flod, som leder gennem 

regnskoven med de oprin-
delige folk. Udover Maria 
Tauber Weise involveres 
mange forskellige part-
nere, heriblandt viden-
skabsfolk, miljøaktivister 
og kunstnere. Med i sam-
arbejdet er blandt andre 
Kvarterhuset, Miljøpunkt 
Amager og Skandinavisk 
Meditationsskole. Projek-
tet er støttet af Amager 
Øst Lokaludvalg. 

MILJØ OG 
INDDRAGELSE
Vi vil ved installationen og 
udarbejdelsen af projektet 
fokusere på at bruge gen-
brugsmaterialer og genan-
vendelige materialer samt 
elementer, vi kan låne. 
Amagers borgere vil blive 
inviteret til at levere ind til 
dette fællesskab. 

EFTER 
SOMMERFERIEN
Du kan opleve 
”Amar’zonia”-udstillingen 
fra medio august til slut 
september. De forskellige 
arrangementer i forbindel-
se med projektet annon-
ceres i ugerne op til. Der 
vil være oplevelser for så-
vel børn og unge, voksne 
og ældre. Så hold øje med 
Facebook/kvarterhuseta-
magerbro og www.kvar-
terhuset.kk.dk 

Velkommen til den direkte 
forbindelse mellem Amazonas 
og Amager. Gennem udstilling, 
workshops, plantebibliotek, foredrag, 
dokumentarfilm og meditation inviteres 
du med på en rejse fra regnskoven i 
Peru til kulturen og livet på Amager. 
Formålet er at skabe en forbindelse 
mellem borgerne på Amager og 
livet i Amazonas regnskov, altså en 
”AMAR’ZONIA”

Store teateroplevelser 
venter lige om hjørnet
Efter et år, hvor livet og kulturen har været kendetegnet ved dramatiske 
sceneskift og uventede plot, bliver der varmet op til en ny sæson på børne- 
og ungdomsteatret ZeBU på Øresundsvej. Teatret lancerer et spændende 
program med oplevelser for tumlinger, teenagere og deres voksne

AF MARIA AHRENSBERG, 
ZEBU

Fra september åbner ZeBU 
dørene til intet mindre end 
otte gæstespil, fem egen-
produktioner, tre premierer 
og to festivaler, og det hele 
starter med en premiere-
forestilling i september for 
det unge publikum og deres 
voksne.

EFTERÅRET ER 
FYLDT MED T(W)EEN-
DRAMATIK
Efterårssæsonen begynder 
med en premiere på co-
produktionen “Max dig op!” 
af ZeBU og skuespiller Signe 
Kærup Hjort, der har allieret 
sig med dramatiker Alexan-
dra Moltke Johansen om 
en ny ungdomsforestilling. 
“Max dig op!” udfolder præ-
stations- og uddannelses-
kulturen blandt unge med 
humor og publikumsinddra-
gelse. Forestillingen er en 
sammensmeltning af musik-
teater og foredrag, der kick-
starter sæsonen fra 12. sep-
tember – 3. oktober (+13 år).

U n g d o m sp ro g ra m m et 
fortsætter, når Teater Apro-
pos og Teaterhuset Filuren 
fra Århus lægger vejen forbi 
i oktober og spiller deres ny-
este forestilling “I’ de fuck-
ing bedste”, der sætter teen-
dramatik på scenen med en 
hyldest til de trætte teen-
agere. Forestillingen spiller 
fra 4. – 9. oktober (+ 13 år). 

Senere på måneden kom-
mer Nørregaards Teater fra 
Odense på visit med forestil-
lingen “Mod ukendt land”, 
der handler om at sætte livet 
på spil. Forestillingen spiller 
fra 11. – 16. oktober (+9 år).  

Endnu en premiere kom-
mer på banen, når de gæ-
stende teater [døgdi] 
præsenterer ny ungdoms-
dramatik med forestillingen 
“Billes bekymring,” der ita-
lesætter stress blandt børn 
og unge med en humoristisk 
fortælling om Bille, Bedste, 
Vikar-Benny og klasselære-
ren Besir. Forestillingen spil-

ler fra 31. oktober – 14. no-
vember (+9 år).

Traditionen tro vender by-
ens største julevandring “24 
hemmeligheder” tilbage, når 
ZeBU og Børnekulturhus 
Ama’r inviterer byens børn 
og familier indenfor til en 
spændende vandring fyldt 
med små kunstværker, over-
raskelser og sjove opdagel-
ser. Julevandringen finder 
sted fra 28. november – 19. 
december og er en oplagt 
familietur sammen med bed-
steforældre, kusiner og kam-
merater.

CORONAT-JEKKET 
TEATER
Sådan skrev en anmelder 
efter at have været på pre-
miere-visit i foråret til bør-
neforestillingen “Mig og ro-
sin”, som kan opleves igen 
fra 24. januar – 13. februar 
2022. ZeBU følger myn-
dighedernes retningslinjer 
nøje, så store og små trygt 
kan komme i teatret i efter-
året.

Læs mere om forestil-
lingerne: www.zebu.nu
Køb teaterbilletter: www.
teaterbilletter.dk

      Ungdomsforestillingen “I’ de fucking bedste” af Teater Apropos og Teaterhuset Filuren spiller på ZeBU 
fra 4. – 9. oktober for alle fra 13 år  Foto: Bibi Berge

Synlige ændringer i Filips Kirke

V. JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

Den 17. juni klokken 19:00 
kommer Jytte Abildstrøm og 
fortæller om hendes bosted 
Munksøgård. Dermed gen-
starter vores aftenhøjskole.

Vores populære tirsdagsca-
fe starter igen den 25. maj kl. 
13:00 og fortsætter indtil den 
22. juni. Sommerafslutning 
den 22/6 med bål og Sankt 
Hans sange. Tirsdagscafeen 
har bl. a. foredrag, fællessang, 
kaffe, hyggeligt samvær.  Den 
starter igen i september.

I august er der i stedet en 
sommercafe alle tirsdage kl. 
13:00 til 15:00.

Alle torsdage i august kl. 
18:00-20:00 er der et som-
merkor. Sommerkoret afslut-
ter med optræden på kirkens 
fødselsdag den 28. august 
2021.  

16. august 2021, kl. 19:00 
afholdes koncert med Rade 
Wosko m.fl: Sound-scaping – 
en anderledes lydoplevelse. 
Det er en del af ”Polish-Da-
nish Jazz Days” og koncer-
ten er støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg. Der er fri entre 
til koncerten.

Vi regner også med at 
gennemføre vores traditio-
nelle fødselsdagsarrange-
ment i august. Du kan holde 
dig løbende opdateret på 
kirkens hjemmeside www.
filipskirke.dk og vores face-
bookside.

Det foreløbige program 
for fødselsdagen er:

28/8 2021, kl. 13.00 – Filips 
kirkes 97 års fødselsdag. Vi 
indleder med familieguds-
tjeneste, og bagefter er der 
fest i haven og på kirke-
pladsen med musikalsk op-

træden, kagebord, helstegt 
pattegris, hoppeborg, bal-
lonkunstner, fiskedam, bål, 
rundvisning i tårn, banko og 
meget mere. Gratis adgang 
og tilmelding er ikke nød-
vendig. Kom og vær med til 
at fejre Filips kirke. FDF og 
KFUM spejderne ved Filips 
deltager i arrangementet. 
(Der kan dog pga. corona 
komme ændringer).

Husk at der er fri en-
tre til alle aktivite-
ter i Filips Kirke.

Efter nedlukningen på grund af 
Corona er vi i øjeblikket i gang med 
en genåbning af kirken og dens 
mange aktiviteter


