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Helhedsplan  
for Kløvermarken
AF BENT KRISTENSEN - 
SUNDBY BOLDKLUB

Sundby Boldklub lancerede i 
februar 2017 en ide for Over-
borgmester Frank Jensen i 
forbindelse med "Mød din 
Borgmester" om nye facilite-
ter på Kløvermarken samt en 
ide om at lave Amager Øst 
Nord om til et Sportsmekka, 
hvor der eventuelt kunne 
være et stadion/musiksted 
mm. på nogle grunde i nær-
området. 

Baggrunden for dette var 
den kraftige medlemstilgang 
hos Sundby Boldklub, kom-
mende fra stigning i befolk-
ningstallet, men også i de 
samarbejder, som var indgå-
et med bl.a. DBU og Fremad 
Amager. Derudover var faci-
liteterne slet ikke til Amagers 
højest rangerede hold, nem-
lig Sundby Boldklubs damer 
i 1. division.

Overborgmesteren anbe-
falede et bredt samarbejde 
med de øvrige klubber på 
Kløver-marken, hvilket hur-
tigt førte til, at klubberne 
beliggende på på Kløver-
marken, samt Amager Bad-
minton Club og Amager Ju-
doskole blev inddraget, idet 
de sidstnævnte klubber lig-
ger i områder, hvor der sand-
synligvis skal bygges boliger.

Ikke uventet startede sam-
arbejdet med, at de forskel-
lige klubber gjorde opmærk-
som på, at de havde deres 
egen identitet osv.. Men fæl-
les for dem alle var, at facili-
teterne slet ikke levede op til 
nutidens standard.

Der var derefter enighed 
om, at der skulle ansøges om 
et beløb fra Amager øst lo-
kal-udvalgs bydelspulje, som 
sammen med et beløb fra 
Amager Kultur og klubberne 
mu-liggjorde ansættelse af 
arkitektfirmaet Keingart, så-
ledes at der kunne laves et 

ideoplæg til en helhedsplan 
for Kløvermarken.  Amager 
øst lokaludvalg bevilgede 
100.000 i underskudsgaran-
ti og totalt set blev der afsat 

kr. 140.000 til projektet.
Efter to intense work 

shops blev de deltagende 
klubber enige om et samlet 
oplæg til en helhedsplan for 

Kløvermarken. 
Med opbakning fra 14 ud 

af de 15 klubber mundede 
Ideoplægget ud i en anbe-
faling af en helhedsplan, der 

indebærer bygning af nye fa-
ciliteter i 3 hjørner på Kløver-
marken. I østhjørnet,  hvor 
Sundby Boldklub i forvejen 
holder til placeres Sundby 

boldklub,  boldklubben 
Olympia og Amager Judo-
skole. I Nordhjørnet placeres 
Kløvermarkens cricket klub 
og alle depotfaciliteter ifm. 
pleje af området og i Vest-
hjørnet anbefales bygning 
af 3 haller, en badmintonhal, 
en idrætshal og en boldhal, 
samt klubhuse, faci-liteter 
og fællesarealer for klub-
berne. 

En fodboldklub kunne ikke 
bakke op om hele ideoplæg-
get, da følelsen var, at klub-
identiteten blev truet ved et 
fælleshus. ( udgår, da det er 
nævnt tidligere at en klub 
ikke kunne bakke op om pro-
jektet. 

Der er dog i oplægget lagt 
op til en "koloni", hvor fod-
boldklubber kan bibeholde 
eller bygge faciliteter andre 
steder i udkanten af Kløver-
marken.     

Derudover anbefales det 
at lave en aktivitetsrute på 
2,5 km i yderkanten af Klø-
ver-marken for idrætsud-
øvere og andre.

Det anbefales også at 
overveje grunde i nærområ-
det til sports - og kulturar-
rangementer samt at ana-
lysere muligheden for en 
løsning på de trafikale udfor-
dringer i området.

Da arbejdet blev påbe-
gyndt var der mange kritiske 
røster fremme om, at klub-
berne aldrig kunne enes om 
noget som helst, men bort-
set fra små uoverensstem-
melser kom dette ikke til at 
holde stik. 

Jeg vil til sidst jeg gerne 
benytte lejligheden til at sige 
tak til Amager Øst Lokalud-
valg, Amager Kultur, arki-
tektfimaet Keingart og de 
øvrige deltagere for et godt 
samarbejde.  

Oplægget kan findes på 
sundbyboldklub.dk 
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Kofoed 65+  
vinder årets frivilligpris
Det var en flok glade frivillige, der onsdag den 8. november fik overrakt 
Amager Øst Lokaludvalgs frivilligpris på 25.000 kr. 13 forskellige foreninger 
var indstillet til prisen, der i år blev udelt for 7. gang

AF LOUISE LIND - LOKAL-
UDVALGSSEKRETÆR, AMA-
GER ØST LOKALUDVALG 

STØTTE TIL 
FORANKRING   
Selvom Kofoed 65+ er en helt 
nystartet forening, er de al-
lerede langt i udviklingen og 
afholdelsen af deres aktivite-
ter, og den indsats og ildhu 
vil Amager Øst Lokaludvalg 
gerne belønne med årets 
frivilligpris med håb om, at 
støtten kan være med til at 
løfte og forankre indsatsen. 

EN VIGTIG 
PROBLEMSTILLING
Kofoed 65+ er en nystartet 
forening, der primært hen-

vender sig til tidligere ele-
ver på Kofoeds Skole, som 
er fyldt 65 år og derfor ikke 
længere kan deltage i sko-
lens aktiviteter. Foreningen 
er drevet af frivillige, der står 
for planlægning og afholdel-
se af en lang række aktivite-
ter for målgruppen under de-
visen "hjælp til selvhjælp". En 
del af lokaludvalgets begrun-
delse for at tildele prisen til 
Kofoed 65+ er, ”at foreningen 
tager hånd om en vigtig pro-
blemstilling med en voksende 
gruppe af ældre udsatte, som 
af forskellige årsager ikke kan 
benytte almindelige tilbud til 
ældre og derfor risikerer at 
ende i ensomhed og uden 
netværk”.

Kofoed 65+ tager ud-
gangspunkt i det eksiste-
rende netværk og giver et 
kvalificeret og ambitiøst bud 
på, hvordan ældre udsatte 
borgere fortsat kan have en 
indholdsrig hverdag. 

DET AFGØRENDE 
SOCIALE NETVÆRK
Bestyrelsesmedlem Lydia 
Nielsen, der har indstillet 
foreningen til lokaludvalgets 
frivilligpris, uddyber her for-
eningens formål:

“Årsagen til at vi har stif-
tet Kofoed 65+ er, at alle der 
har gået på Kofoeds Skole 
og er gået på folkepension 
ikke længere kan gå som 
elev på Kofoeds Skole, men 

de flest har haft skolen som 
deres andet hjem i årevis, 
hvilket bevirker, at man føler 
sig rod- og hjemløs når man 
kommer over de 65 år.De 
fleste der har været elever 
på Kofoeds Skole er skrøbe-
lige og udsatte mennesker, 
hvilket vanskeliggør mulig-
heden for at passe ind i an-
dre tilbud for ældre i områ-
det. Samtidig kommer disse 
mennesker alle steder fra og 
har gennem mange år dan-
net socialt netværk netop på 
skolen.”

Naturlegeplads på vej 
til Amager strandpark
AF RASMUS 
STEENBERGER OG 
JENS WILLIAM GRAV 
- MEDLEMMER AF 
PARKBRUGERRÅDET
 
På parkbrugerrådets 
møde de 4. oktober skulle 
vi bl.a. prioritere 460.000 
kr til forbedringer i strand-
parken. Vi havde mange 
forslag op at vende: sand-
flugtshegn, strandsports-
areal, mål og net, cykel-
stativer, madpakkehus og 
ny terrasse ved Italiensvej. 
Den absolutte topscorer 
blandt brugerrådets man-
ge medlemmer blev dog 
ønsket om en Naturlege-
plads til glæde for parkens 
mange besøgende og lo-
kale beboere.

Det er en stor glæde for 
os, at det nu bliver mu-
ligt at imødekomme det 
behov vi har hørt fra så 
mange børn, børnefamilier 
og bedsteforældre - bl.a. 
på parktræffet i sommers, 
via Facebook og gennem 
Lokaludvalgets brugerun-
dersøgelse af strandpar-
ken i foråret. Vi glæder os 
til, at der bliver opført en 
rigtigt god og robust le-
geplads - selvfølgelig in-
denfor rammerne af den 
fredning, der gælder hele 
Strandparken - og med re-
spekt for området karak-
ter som naturområde. Vi 
håber også, at naturlege-
pladsen kan bidrage til at 
gøre strandparken endnu 
mere attraktiv at besøge 
i vinterhalvåret. Placerin-
gen bliver formentlig på 
landsiden af kilometerbro-
en ud for Italiensvej.

OGSÅ PENGE TIL 
BORDE OG BÆNKE
Der blev også råd til at 
prioritere flere borde og 
bænke til stranden, som 
også er et behov vi har 
hørt nævnt ofte. Og måske 
bliver der endda råd til et 
madpakkehus i forbindel-
se med naturlegepladsen. 
Mere var der ikke råd til i 
denne omgang, men vi ta-
ger en runde mere næste 
år, når der igen er knapt ½ 
mio. kr. at dele ud af.

Blækket på bevillingen 
er først helt tørt, når bor-

gerrepræsentationen har 
godkendt parkbrugerrå-
dets beslutning.

SKRALD OG SKILTE ER 
VIGTIGE FOR MANGE
Vi havde en god snak 
med de personer som 
er ansvarlige for driften 
af strandparken. Her er 
skrald altid et tema - hvil-
ket blev bekræftet, da Ras-
mus samme dag spurgte 
ud på Facebook, hvad folk 
lægger mest vægt på.

Forvaltningen svarede, 
at er er nye, mågesikre 
skraldespande på vej. Det 
er nemlig mågerne der er 
de største svin, fordi de 
spreder affaldet ud over 
strandparken. Derudover 
talte vi om mere sneryd-
ning og bedre skiltning - 
og fik at vide, at der kom-
mer nye skilte inden næste 
sæson. Mere snerydning 
er derimod tvivlsomt. Vi 
talte også om forbedring 
af toiletterne og nye toilet-
ter - det er dog så dyrt, at 
det kræver langt flere pen-
ge end parkbrugerrådet 
råder over, og derfor kræ-
ver, at borgerrepræsen-
tationen går ind i sagen. 
Til gengæld kommer der 
snart forbedret belysning 
til strandparken.

FÆRRE 
ARRANGEMENTER
Derudover diskuterede vi 
arrangementer, bl.a. fordi 
nye rammer fra forvaltnin-
gen begrænser mængden 
af årlige arrangementer på 
fx Femøren. Om få år er 
det også slut med dispen-
sationer til de helt store, 
længerevarende arrange-
menter - bl.a. Cirkus Sum-
marum og Oktoberfest, 
hvilket vi finder ærgerligt 
- det er traditioner som 
bidrager med liv og stem-
ning til strandparken.

Vi glæder os til næste 
sæson og ser frem til at 
høre kommentarer og 
forslag fra alle der har 
lyst - skriv til:  
info@aølu.dk 
att: Strandparken

Deadline til næste nr. er: fredag d. 23. feb 2018

Deadline
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Ingen behøver sidde 
alene juleaften

AF OLE MELDGAARD 

Juleaften på Kofoeds Sko-
le er et traditionsrigt til-
bud for skolens elever og 
familier, som ikke selv har 
mulighed for at afholde 
juleaften. Arrangementet 
vil blive afholdt den 24/12 
med ca. 300 deltagere. 
Det er det helt store ju-
learrangement med jule-
prædiken, spisning, dans 
om juletræet, gaver og slik 
til små og store børn. Ju-
leorkesteret bestående af 
elever og medarbejdere 
leverer musikken.

JULEFROKOST OG 
JULEBANKO
Skolen holder også et ar-
rangement 2. juledag - i 
samarbejde med Netto, 
Kirkens Korshær og Fø-
devarebanken. Arrange-
mentet bliver kaldt en ju-
lefrokost for udsatte og 
ensomme og finder sted i 
Multihallen kl. 12.00-15.00. 
Maden bliver tilberedt af 
en stjernekok (endnu ikke 
offentliggjort ved redak-
tionens slutning), og selve 
råvarerne kommer fra Net-
to-butikker i hele Storkø-
benhavn. 

Sidst men ikke mindst 
afholder Kofoeds Skole 
igen i år et stort juleban-
koarrangement i Multihal-
len, som både er for elever 
og naboer. Sidstnævnte 
skal dog købe en billet. 

Dét arrangement er sat til 
onsdag den 20. december 
fra kl. 13.00-16.00.

FLERE MULIGHEDER
I Drys Ind på Englandsvej 
holdes juleaften med tradi-
tionel julemiddag, juletræ, 
hjemmebag og dans om 
juletræet. Der forventes 
30 brugere, som ellers ikke 
ville have et sted at holde 
juleaften. Der vil også bli-
ve afholdt julefrokost og 
andre arrangementer i de-
cember måned.

Værestedet Funda-
mentet i Holmbladsgade 
er åbent alle advents-
søndage, hvor der ville 
være julehygge for socialt 
udsatte. Der er et julear-
rangement den 24/12 for 
35-40 brugere og julefest 
den 27/12 for et lignende 
antal. I år vil der være en 
særlig indsats i forhold til 
Værestedets mange grøn-
lændere, som kommer til 
at foregå den 3/12.

Også Nabocentret i Por-
tugalsgade holder jule-
fest for brugerne den 24. 
december. Brugerne vil i 
begyndelsen af december 
måned stå for anskaffelse 
af et passende juletræ. Til 
festen vil brugerne i sam-
arbejde med personalet 
stå for planlægning og 
indkøb af en god julemid-
dag og tilhørende godter. 
40 personer forventes at 
deltage. 

Ingen behøver sidde alene 
juleaften. Rundt om i byen 
arrangerer sociale foreninger fælles 
juleaften for mennesker, som måske 
ikke har familie eller venner at fejre 
højtiden med. På Amager drejer 
det sig bl.a. om Kofoeds Skole, 
Drys Ind, Værestedet Fundamentet 
og Nabocentret

Julemarked på 
Kofoeds Skole
AF OLE MELDGAARD

Så er det atter blevet tid 
til Kofoeds Skoles store 
socialøkonomiske julemar-
ked! Det holdes den 13. 
december kl. 12.00 – 17.00. 
Igen I år disker skolens ele-
ver op med en masse læk-
ker julemad og julepynt 
samt et væld af gode ju-
legaveidéer. På markedet 
vil man blandt andet kun-

ne købe vintagetøj, gen-
brugsmøbler, håndlavede 
skindprodukter samt re-
designede træ- og teks-
tilvarer. Der vil endvidere 
være masser af god mu-
sik og underholdning på 
dagen. Markedet er gratis 
og åbent for alle - og over-
skuddet fra salget går som 
altid til Kofoeds Skoles ar-
bejde med socialt udsatte 
mennesker.

4 spændende år med 
lokaludvalget - Jo vist 
nytter det
4 år er gået, og der skal vælges nyt lokaludvalg. Hvad er der udrettet og hvad 
er forandret. Hvem gavner det og hvorfor bruge sin fritid på lokalpolitik?
Spørgsmålene står i kø, men heldigvis ligger svarene lige for.  - Jo, vist nytter det

AF OLE PEDERSEN - 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

I marts måned i 2014 blev 
det nyvalgte lokaludvalg 
konstitueret med 23 med-
lemmer og jeg blev genvalgt 
som formand. en stor glæde 
og ære. 4 år med hårdt, men 
spændende arbejde ventede 
forude, og allerede i april 
måned skulle lokaludvalget 
tage stilling til en række af 
de opgaver der ventede for-
ude. 36 punkter på dagsor-
den, som skulle behandles 
på 3 1/2 time. Tak for kaffe. 

Lokaludvalget mødes hver 
måned undtagen i juli må-
ned, hvor der er sommerfe-
rie. 

Møderne forberedes af de 
faste arbejdsgrupper, som 
ligeledes mødes 1 gang må-
nedligt. Alle møder forbere-
des af lokaludvalgets profes-
sionelle sekretariat. 

I lokaludvalget beskæf-
tiger vi os med alle kom-
munale sagsområder. Hvor 
og hvordan skal der bygges 
nye boliger og erhverv?, 
hvordan finder vi plads til 
flere idrætsfaciliteter,  hvilke 
foreninger skal støttes gen-
nem vores puljemidler, hvad 
betyder kunst og kultur for 
borgernes hverdag, og som 
det vigtigste: hvordan kom-
mer borgerne til orde i den 
store kommune? 

I løbet af de 4 år er der 
en masse faste opgaver lo-
kaludvalget skal bidrage 
til. Noget af det første er at 
give input til en ny kommu-
neplanstrategi og dernæst 
til selve kommuneplanen. 
Vi skal lave aftaler om hvor-
dan vi varetager det lokale 
miljøarbejde og vi skal tage 
stilling til uddeling af visse 
priser f.eks. den traditionelle 
facadepris på Amagerbro-
gade, og frivillighedsprisen,  

og vi skal afgive høringssvar 
på Københavns kommunes 
samlede budget.

Midt i perioden kommer 
bydelsplanlægningen som 
varer det meste af et år, et 
år præget af en om-fattende 
borgerinddragelse. 

STORE BEGIVENHEDER I 
PERIODEN
En opgave som være været 
gennemgående i hele pario-
den har været arbejdet med 
den ny Amager-brogade. Et 
stort og omfattende projekt, 
hvor selve arbejdet med om-
dannelsen først er kommet i 
gang her sent i 2017. Vi glæ-
der os til at se arbejdet fær-
diggjort i 2018. Sideløbende 
har lokaludvalget på eget 
initiativ udviklet en kunst-
strategiplan for Amagerbro-
gade, som vi arbejder ihær-
digt på at få levendegjort i 
form af konkrette projekter. 

Det samme kan siges om 
lokaludvalgets arbejde på 
at skabe en samlet plan for 
udviklingen på Nordøstama-
ger. Nu ligger der en analyse 
udarbejde af Teknik og Miljø-
forvaltningen, og lokaludval-
get er i fuld gang med at ud-
arbejde strategier og planer 
for området. 

2015 var lidt af et mærke-
år, med indvielse af to store 
projekter lokaludvalget har 
stået bag. Det drejer sig 
om den nye Sundbyøsterhal 
som åbnede  marts 2015 og 
det nye naturcenter på Ama-
ger strand som åbnede i maj 
2015. To konkrete projekter 
der viser værdien af lokalud-
valgets arbejde. 

Et projekt som er en udlø-
ber af lokaludvalgets sam-
arbejde med Amager vest 
lokaludvalg om Musi-køen 
Amager, er den cykelende 
musikskole, som har vist sig 
at være en rigtig god  måde  
at udvikle nye musiktilbud til 

børnene på. Meget tyder på 
at den cyklende musikskole 
fremover kan få støtte fra 
Københavns kommune. 

I forbindelse med udvik-
lingen af nye boligområder 
i bydelen, har lokaludvalget 
udviklet et projekt vi kalder 
bilfri boligområder. Bl.a. har 
vi udarbejdet en rapport, 
med eksempler fra andre 
europæiske byer, og med 
den i hånden har vi søgt ind-
flydelse på lokalplanlægnin-
gen i bydelen. Jeg 

indrømmer at det har væ-
ret lidt op ad bakke, men vi 
håber på at princippet vil få 
øget bevågenhed fremover. 

Her sent i perioden har 
lokaludvalget været indra-
get med udviklingen af den 
ny skole i Holmblads-gade. 
Sammen med skolen bygges  
en ny idrætshal, et ønske vi 
har haft i lokaludvalget. Vi 
har nedsat en arbejdsgruppe 
der arbejder med at forbed-
re forholdene for borgerne 
langs med Backersvej og 
Kastrupvej og det har bl.a. 
ført frem til at der nu bliver 
etableret en trafiklegeplads 
på hjørnet af Backersvej og 
Formosavej. 

Senest har vi oplevet den 
glæde, at vi har kunnet støtte 
en proces, hvor foreningerne 
på Kløvermar-ken har fundet 
sammen om udvikling af en 
stærkt tiltrængt  helheds-
plan for Kløvermarken, en 
pro-jekt som forhåbentligt 
efterfølgende får opbakning 
af Københavns kommune. 

BORGERINDDRAGELSE 
ER NØGLEORDET
Man spørger måske sig selv: 
hvordan kan det lade sig 
gøre, at 23 frivillige borgere 
kan løse alle disse store op-
gaver? Svaret er. Det kan 
de heller ikke. I hvert fald 
ikke alene. Og det er heller 
ikke me-ningen. Bag alle de 

beslutninger der bliver truf-
fet i lokaludvalget ligger en 
omfattende borgerind-dra-
gelse. Alene omkring bydels-
planen var lokaludvalget i 
kontakt med 2.000 borgere.  

Når der er høringer afhol-
der lokaludvalget borger-
møder, hvor heldigvis man-
ge borgere møder op. Og 
gennem vores arbejde med 
at bevilge puljemidler har vi 
kontakt med rigtig mange 
foreninger og borgere i by-
delen.  Det kræver et stort 
fodarbejde af lokaludvalgets 
medlemmer og sekretariat, 
men også gennem avisen 
Ama’røsten har vi regelmæs-
sigt har  kontakt til bydelens 
borgere. Dertil kommer de 
undersøgelser vi foretager 
af det borgerpanel vi har 
etableret i løbet af perioden, 
som vi tager i anvendelse når 
vigtige ting står på program-
met. Vi har desuden en godt 
fungerende hjemmeside, en 
facebook profil og et ny-
hedsbrev som rigtig mange 
borgere abonnerer på. 

Det har været 4 spænden-
de og givende år for lokalud-
valget. Og den gode nyhed 
er, at de næste 4 år ser ud til 
at kunne blive endnu bedre. 
Ikke en sag for Frost, men 
det kunne være en sag for 
dig at deltage i dette arbej-
de. Der er brug for nye friske 
kræfter og her tænker jeg 
især på kvinderne, på dem 
der er under 40 og på dem 
der har anden etnisk bag-
grund. 

Det er et fritidsjob som er 
meget personudviklende og 
glæden ved at udføre et ar-
bejde der gavner en hel by-
del, og dermed hele Køben-
havn, er ikke til at beskrive

 ❚ Afgivet 104 høringssvar
 ❚ Modtaget ansøgninger om 

økonomisk støtte til 286 
projekter

 ❚ Givet økonomisk støtte til 
160 projekter

 ❚ Afsat midler til borger-
møder og egne borger-
relaterede aktiviteter i 58 
tilfælde. 

 ❚ Afholdt 40 lokalud-
valgsmøder

 ❚ Afholdt 120 møder i de 
faste arbejdsgrupper

 ❚ Udviklet en bydelsplan 
i samarbejder med 
borgerne

 ❚ Afholdt tre arrangementer 
i forbindelse med kom-
munalvalget.

 ❚ Afholdt en række borger-
møder i forbindelse med 
udvikling af nye loka-
lplaner. 

 ❚ Har engageret Miljøpunkt 
Amager til at varetage 
opgaven med det lokale 
miljøarbejde. 

 ❚ Har udgivet 17 numre af 
lokalbladet Amar’østen

LOKALUDVALGET 
HAR I PERIODEN:
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Havnetunnel og Amager 
Fælled – det mener 
borgerne på Amager
Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg har i efteråret spurgt borgerne på 
Amager, hvad de mener om bl.a. udsigterne til en havnetunnel og boliger på 
fælleden. Undersøgelsen blev brugt som baggrundsmateriale i forbindelse 
med det store valgmøde i Amager Bio den 23. oktober.

AF LOUISE LIND - LOKAL-
UDVALGSSEKRETÆR, AMA-
GER ØST LOKALUDVALG

JA, TAK TIL 
HAVNETUNNEL
Resultatet viste, at 60% af 
borgerne i borgerpanelet 
enten er meget positive eller 
positive overfor udsigterne 
til en mulig havnetunnel. 
66% af de positivt indstillede 
borgere mener, at en havne-
tunnel vil afhjælpe de tra-
fikale problemer i indre By. 
Blandt de negativt indstille-
de borgere foretrækker 43% 
at trængsel i trafikken løses 
ved forbedringer af kollek-
tive transportformer og cyk-
lisme frem for forbedringer 
af forholdene for bilister.

BEVAR AMAGER 
FÆLLED
Borgerpanelet blev også 

spurgt, hvad de mener 
om udsigterne til bygge-
riet Amager Fælled Kvarter. 
Her var 51% meget negativt 
indstillet og 23% negativt 
indstillet. 71% af de nega-
tivt indstillede mener, at 
der ikke skal bygges mere 
på Amager Fælled. Blandt 
de postivt indstillede bor-
gere lægger 52% vægt på, 
at salget af byggegrunden 
skal bruges til at finansiere 
metroen, mens 39% nævner 
boligmanglen som den pri-
mære årsag til at bakke op 
om byggeriet.

EN POSITIV 
BYUDVIKLING
På spørgsmålet om Ama-
gerkanernes holdning til 
byudviklingen generelt de 
seneste 10-15 år på Amager 
svarede 71%, at den er postiv 
eller meget positiv. Og det 

som et flertal af borgerne 
sætter pris på er byudvik-
lingsprojekter som Amager 
Strandpark, Field’s, Royal 
Arena og metroen, mens be-
kymringen for mindre plads 
til skæve eksistenser og mar-
ginaliserede grupper fylder 
mindre.

HVEM KOMMER TIL 
ORDE?
I alt deltog 3.429 borgere fra 
både Amager Øst og Ama-
ger Vest i undersøgelsen. I 
alt er 8.601medlem af de to 
lokaludvalgs borgerpaneler, 
og en typisk deltager er 44 
år gammel, har en videregå-
ende uddannelse og arbejder 
som tjenestemand eller hø-
jere funktionær. ”Vi er meget 
glade for, at så mange bor-
gere har deltaget i undersø-
gelsen.  Selv om deltagerne 
ikke er 100% repræsentative 

for de to bydeles beboere, 
give undersøgelsen alligevel 
en god pejling på Amagerka-
nernes holdninger. Samtidig 
har vi modtaget mange gode 
forslag til andre emner, der 
også er vigtige i borgernes 
hverdag” siger André Just 
Vedgren, formand for Ama-
ger Vest Lokaludvalg.

Meget negativ Negativ Positiv Meget positiv Ved ikke/Ikke relevant

Ved ikke/Ikke relevant (8%)

Meget positiv (25%)

Positiv (28%)

Meget negativ (21%)

Negativ (18%)

 
Jeg er bekymret for, om det øvrige vejnet 
vil blive belastet med mere biltrafik

Jeg er bekymret for påvirkningen af 
naturen på Amager Fælled og ved 
Kløvermarken

Jeg mener, at trængsel i trafikken skal 
løses ved forbedringer af kollektive 
transportformer som bus, metro ...

Ved Ikke/Ikke relevant

Andet:

0% 25% 50% 75% 100%

12%

44%

39%

0%

6%

157

592

525

3

76

 
Jeg mener, at det kan øge kapaciteten på 
vejnettet så bilerne kan komme hurtigere 
frem

Jeg mener, at det vil afhjælpe de trafikale 
problemer i Indre By

Jeg mener, at en østlig ringvej er 
nødvendig for at kunne byudvikle 
Refshaleøen og skabe bedre forbindels...

Ved Ikke/Ikke relevant

Andet:

0% 25% 50% 75% 100%

12%

67%

15%

1%

5%

223

1.225

270

24

98

På baggrund af den viden du har i dag, hvad synes du så om udsigterne til en mulig
havnetunnel?
 

Hvilken faktor mener du er den mest negative ved en mulig havnetunnel?
 

Hvilken faktor mener du er den mest positive ved en mulig havnetunnel?
 

Meget negativ Negativ Positiv Meget positiv Ved ikke/Ikke relevant

Ved ikke/Ikke relevant (5%)

Meget positiv (7%)

Positiv (11%)

Negativ (22%)

Meget negativ (55%)

 

Jeg mener, at projektet kunne afhjælpe 
boligmanglen i København

a pengene fra grundsalget allerede er 
brugt til at finansiere metroen, mener jeg, 
at dette projekt bør realiseres

Ved Ikke/Ikke relevant

Andet:

0% 25% 50% 75% 100%

37%

51%

4%

7%

244

335

24

48

 
Jeg mener, at hvis der skal bygges på 
Amager Fælled, skal det være på et 
område, der ikke indeholder de sam...

Jeg mener slet ikke, at der skal bygges 
mere på Amager Fælled

Ved Ikke/Ikke relevant

Andet:

0% 25% 50% 75% 100%

24%

73%

0%

3%

627

1.935

9

79

Hvad synes du om udsigterne til projektet Amager Fælled Kvarter, på baggrund af
den viden du har i dag?
 

Hvilken faktor mener du kunne være den mest positive ved projektet Amager Fælled
Kvarter?
 

Hvilken faktor mener du kunne være den mest negative ved projektet Amager Fælled
Kvarter?
 

       Foto: Ghita Katz Olsen, Creative Commons
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Meget negativ Negativ Positiv Meget positiv Ved ikke/Ikke relevant

Ved ikke/Ikke relevant (7%)

Meget positiv (20%)

Meget negativ (3%)

Negativ (18%)

Positiv (51%)

 
Jeg synes det er ærgerligt, at gamle 
industriområder og naturområder 
forsvinder og omdannes til nye by  ...

Jeg mener, at det er et problem, at der 
bliver mindre plads til marginaliserede 
grupper og skæve eksistenser

Jeg mener, at presset på de offentlige 
institutioner såsom skoler, 
daginstitutioner og idrætsfaciliteter er f...

Ved ikke/Ikke relevant

Andet:

0% 25% 50% 75% 100%

32%

20%

15%

1%

32%

235

152

111

7

240

 
Jeg synes, at der er kommet mange nye 
tiltag såsom Amager trandpark, Royal 
Arena, Field s og metro, hvilket gør d...

Jeg ser det som positivt, at 
befolkningssammensætningen er under 
forandring

Jeg synes, at det er positivt at 
eksempelvis ældre industriområder 
forandres til moderne by  og boligområder

Ved ikke/Ikke relevant

Andet:

0% 25% 50% 75% 100%

53%

10%

31%

1%

5%

1.315

236

773

16

119

Hvad synes du om byudviklingen på Amager de sidste 10 15 år?
 

Hvorfor mener du, at byudviklingen på Amager de sidste 10 15 år er negativ?
 

Hvorfor mener du, at byudviklingen på Amager de sidste 10 15 år er positiv?
 

Vi vil nu bede dig om at tage stilling til hvilket af følgende emner, der har størst betydning for dig ved
kommunalvalget den 21. november 2017?  u vælger ved at trække emnerne med musen. et vigtigste skal
være øverst. en næst vigtigste næst øverst mv.

 

Første prioritet Anden prioritet redje prioritet

Havnetunnel

Amager for alle?

Amager Fælled Kvarter

0% 25% 50% 75% 100%

30 38 32

31 28 40

39 34 27

3.440

3.440

3.440

 

Ja

Nej

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

95%

1%

5%

3.241

27

161

 

Ny

istribueret

Nogen svar

ennemført

Frafaldet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

59%

1%

40%

0%

0

5.070

63

3.429

2

 

Har du tænkt dig at stemme ved kommunalvalget den 21. november 2017
 

amlet status
 

Foto: Ghita Katz Olsen, Creative Commons
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Pulsen på Amagerbrogade 

AF SHAHRIAR SHAMS ILI, 
KVARTERMANAGER

OMSÆTNINGER LIGGER 
PÅ ET MELLEMNIVEAU
Det fremgår af resultaterne 
af spørgeskemaundersø-
gelsen, at flere end 60 % 
af butikkerne på Amager-
brogade vurderer deres 
omsætning til at være hver-
ken høj eller lav. I forhold til 
sidste måling i februar 2017 
er dette en markant forbed-

ring, da 15% af butikkerne 
har flyttet sig fra at mene, at 
de har en lav omsætning til 
at mene, at de har en middel 
omsætning. 

Samtidigt meddeler 7 ud 
af 10 butikker på delstræk-
ningen fra Chr. Møllers plads 
til Holmbladsgade, at de har 
haft fremgang i deres om-
sætning. Mere afdæmpede 
meldinger kommer fra de 
tre andre efterfølgende 
delstrækninger og lyder på 

27% for zone 2 (fra Holm-
bladsgade til Englandsvej),  
40% for zone 3 (starter fra 
Englandsvej/Øresundsvej) 
og 25% for zone 4 (starter 
fra Højdevej). 

De største udfordringer
Vi har også spurgt ind til 

butikkernes udfordringer. 
Udover byggearbejdet som 
er den største bekymring 
for butikkerne fylder kon-
kurrencen fra netbutikker 
meget. Butikkerne vurderer, 

at den største konkurrence 
kommer fra netbutikker 
(48,5 %). Dernæst konkur-
rencen fra andre butikker på 
gaden kommer som num-
mer 2 (21,2 %), mens kun 
ca. 15% oplever, at konkur-
rencen fra andre handels-
gader i København har haft 
en negativ effekt på deres 
omsætning. 

Branchemæssigt går det 
fortsat bedst for dagligva-
rebutikkerne, mens den ne-

gative spiral for udvalgsva-
rebutikkerne fortsætter. 

Hvad ønsker man sig?
Vi spurgte butikkerne 

også om deres ønsker. Her 
ønsker de:
 ❚ Bedre parkeringsmulig-

heder for biler - herun-
der flere gratis korttids 
parkeringspladser.

 ❚ Fælles indsats fra butik-
kerne for at skabe liv på 
gaden

 ❚ Fælles indsats fra butik-

kerne for større tryghed. 
 ❚ Bedre koordinering 

blandt butikkerne an-
gående åbningstider og 
fælles markedsføring. 

 ❚ Københavns Erhvervs-
hus vil foretage to til tre 
flere målinger i løbet af 
2018. Et samlede resultat 
af målingerne vil frem-
lægges for butikkerne 
på Amagerbrogade og 
andre interesserede i 
slutningen af 2018. 

I september gennemførte Københavns Erhvervshus for anden gang i træk en spørgeskemaundersøgelse blandt butikker, 
serviceerhverv, cafeer, restauranter mv. på Amagerbrogade. Formålet var at afdække tilfredsheden ved at drive virksomhed 
på denne gade samt at danne et billede af de udfordringer, som bylivserhverv støder på, når gaden er under så store 
omvæltninger

Overvældende opbakning til demokratiet
Er kommunalvalg en sag for Ama’rkanerne? Den relative lave stemmeprocent ved valget i 2013 tyder ikke på det. Det 
var derfor med spænding lokaludvalgene på Amager inviterede til stort valgbrag i Amager bio d. 23. oktober

AF OLE PEDERSEN

Var den kendsgerning at 
alle partier stillede med de-
res spidskandidater nok til 
at trække Ama’rkanerne op 
af sofaen på en råkold ok-
toberaften? Ville det være 
Tordenskjolds berømte sol-
dater, og den lige så berøm-
te luder og lommetyv der 
mere eller mindre modvilligt 
ville  gøre deres entre. Ville 
de toptunede politikere tale 

til en kvartfyldt sal og  gå 
deprimerede hjem fra ar-
rangementet? Det var nogle 
af de spørgsmål der hvirv-
lede rundt i hovederne på 
de spændte arrangører da 
dagen oprandt.  

Før selve debatten gik i 
gang kl. 19.30 kunne gæ-
sterne møde partierne, som 
havde taget opstilling med 
deres balloner, pamfletter 
og plakater langs indgangen 
og foyer’en til Amager Bio.

Og heldigvis blev alle tri-
ste tanker og dommedags-
profetier blev gjort til skam-
me. Da de ni politikere var på 
plads på scenen var samtlige 
450 stole besat, og en del 
sad og stod, hvor der iøvrigt 
var plads. 

FIRE HØJAKTUELLE 
EMNER
Lokaludvalgene havde al-
lieret sig med den kendte 
TV journalist Kurt Strand, 

der med med sikker hånd 
og glimt i øjet styrede de ni 
spidskandidater til Køben-
havns Borgerrepræsenta-
tion gennem aftenens valg-
debat. 

På dagsordenen var fire 
højaktuelle emner for Ama-
gers fremtid. Det drejede 
sig om den kraftige byud-
vikling i både Amager øst 
og Amager vest, skal vi have 
eller ikke have en havnetun-
nel, manglen på idrætfacili-

teter i både øst og vest, og 
ikke mindst den højaktuelle 
debat om boligbyggeri på 
Amager Fælled. Undervejs 
viste publikum deres hold-
ninger med røde og grønne 
kort – suppleret af sporadi-
ske buh-råb og klapsalver. 

Mødet sluttede med en 
debat om, hvem der skal 
være Københavns nye over-
borgmester. En hel del tyder 
på at det kunne blive Frank 
jensen igen. 

Under hele aftenen var der 
en god energi i salen, både 
blandt publikum og på sce-
nen. Efterfølgende gav de 
deltagende politikere ud-
tryk for, at de fandt mødet 
meget velorganiseret og de 
var benovede over det store 
fremmøde. Lokaludvalgene 
har efterfølgende evalueret 
arrangementet, og meget 
tyder på at det vil blive gen-
taget i 2021 når er kommu-
nalvalg igen. 
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Nysgerrige kvinder 
stræber efter at 
blive iværksættere
På Amager er en gruppe kvinder stærkt engageret i at 
skabe en miljøvenlig hverdag for Ama’rkanerne. De kaldes 
for Miljøambassadørerne og de er godt i gang med at 
gøre deres frivillige indsats til betalte jobs som kreative 
iværksættere
AF HODAN OSMAN 
- PROJEKTLEDER 
MILJØPUNKT AMAGER

Miljøambassadørerne består 
hovedsageligt af kvinder med 
anden etnisk baggrund. En 
del står af forskellige grunde 
uden for arbejdsmarkedet. 12 
af kvinderne tager nu næste 
skridt fra at være frivillig mil-
jøentusiast til at skabe deres 
eget job. De er i november 
måned inviteret med i et in-
tro- iværksætterforløb, som 
holdes af Miljøpunkt Amager 
i samarbejde med Køben-
havns Erhvervshus. 

Med iværksætterforløbet 
løftes deltagernes kompe-
tencer og der sættes værdi 
på den indsats de kan gøre 
og hvordan den er relevant 
på arbejdsmarkedet. På kur-
set vil de få indsigt i hvor-
dan man starter og driver en 
virksomhed og introduceres 
til bl.a. forretningskoncept, 
idéudvikling, markedsføring, 
budget. 

MADSPILDS-
BEKÆMPERE OG 
ENERGIKONSULENTER
Det er ikke nyt for kvinderne 
at deltage i kreative grønne 
arbejdsopgaver. I august 

måned stod madspildam-
bassadøren Hassana for 
at lave street food af over-
skudsmad til arrangemen-
tet Lokal Mad på Musikto-
rvet. Og i samarbejde med 
Miljøpunkt Amager og den 
boligsociale helhedsplan 
Amagerbro Helhedsplan har 
miljøambassadørerne gen-
nem årene været hyret til at 
gennemføre grønne besøg i 
boligforeninger, senest i Stø-
berigården på Holmblads-
gade i 2016. Her besøgte de 
folk i hjemmet og holdt fæl-
les arrangementer om mil-
jøproblematikker og udfor-
dringer i dagligdagen som 
fejlsortering af affald, høj 
vand-, varme- og energifor-
brug samt dårligt indeklima i 
lejlighederne.

Ønsker du eller din bolig-
forening at få besøg af mil-
jøambassadørerne eller høre 
hvordan du kan tage del i 
projektet, kontakt Hodan 
Osman på hodan@miljø-
punkt-amager.dk. 

HVEM ER MILJØ-
AMBASSADØRERNE?
Siden efteråret 2005 har Mil-
jøpunkt Amager uddannet 
over 180 miljøambassadører 
med anden et-nisk baggrund 

end dansk. Miljøambassadø-
rerne har i årevis været en 
del af Miljøpunktets netværk 
og bidrager som frivillige til 
at sprede miljøbudskaber 
endnu bredere på Amager. 

I gennem projekterne 
Mobilisering af de lokale et-
niske ressourcer og Bære-
dygtig Boligvejledning har 
Miljøpunkt Amager arbejdet 
med formidling af miljøvi-
den til borgere med anden 
etnisk baggrund. Dette sker 
primært via uddannelse af 
miljøambassadører som ef-
terfølgende videreformidler 
deres viden om energi- og 
ressourceforbrug, affalds-
håndtering, indeklima, mad-
spild i boligforeninger og 
personlige netværk. Miljø-
ambassadørerne har der-
ved udviklet unikke kom-
petencer ved at kombinere 
formidling af miljø- og res-
sourcespørgsmål med de-
res sproglige og kulturelle 
kompetencer. Udstyret med 
sparometer, vandsparesæt 
og pjecer vejleder de på for-
skellige sprog. 

Læs mere om Miljø-
punkt Amager øvrige 
projekter på www.mil-
jopunkt-amager.dk.

       Foto: Miljøpunkt Amager

     Illustrationerne viser de to projektforslag, der vil danne udgangspunkt for den kommende borgerdialog.

Gademøde: Torsdag d. 7. december kl. 16-18 
Ved Femøren station, Hedegårdsvej 50

Nyt liv omkring Femøren Station
SUPERMARKED • UNGDOMSBOLIGER • HOTEL • KOLLEGIUM 

Hvad skal der ske omkring Femøren Station? På de tidligere CSC bygninger på Engvej 
er der planer om at indrette et hotel, supermarked og ungdomsboliger i de eksiste-
rende 4 bygninger. Samtidig er der planer om at skal der bygges kollegieboliger i en ny 
karré i 4 - 7 etagers højde på den nuværende parkeringsplads øst for stationen. 

Vi har brug dine erfaringer og input til hvordan byrummet skal være i fremtiden. Kom 
og giv din mening til kende og vær med til at præge DIT byrum her i skønne Amager 
Øst.

Der vil være varm kaffe og kakao samt julekager til alle fremmødte.
Alle interesserede er mere end velkomne.

www.aølu.dk
facebook.com/amageroest

Hør om planerne og kom med input til hvordan DIT nye byrum skal se ud.

Overvældende opbakning til demokratiet Femøren Station  
– Ny lokalplan på vej
Nyt projekt skal bane vej for kollegieboliger, 
ungdomsboliger, hotel og et mindre supermarked omkring 
Femøren Station. Amager Øst Lokaludvalg inviterer 
borgerne til at komme med input til den fremtidige 
udvikling af området

AF LOUISE LIND - LOKAL-
UDVALGSEKRETÆR

Hvad skal der ske omkring 
Femøren Station? Svaret på 
spørgsmålet har længe stået 
hen i det uvisse, efter de tid-
ligere fremførte planer om 
byggeri af private ejerboliger 
og plejehjem tidligere på året 
blev lagt i graven. I mellemti-
den er de tidligere CSC byg-
ninger på Engvej blevet solgt 
til Gefion Group, der har pla-
ner om at indrette et hotel, 
supermarked og ungdoms-
boliger i de eksisterende 4 
bygninger, som hver tilføjes 
en ekstra etage samt en for-
bindelsesbygning på tværs 
af de fire enheder. Samtidig 
vil PFA Pension bygge kolle-
gieboliger i en ny karré i 4 - 7 
etagers højde på den nuvæ-
rende parkeringsplads øst for 
stationen.

Teknik- og Miljøudvalget i 
Københavns Kommune skal i 
starten af det nye år vedtage 
den startredegørelse, der 
skal bane vejen for udarbej-
delsen af en ny lokalplan for 
området. Både Københavns 
Kommune og Amager Øst 
Lokaludvalg er indstillet på, at 
beboerne i området skal ind-
drages i størst mulig omfang. 
Derfor har de to parter i sam-
arbejde med grundejerne, 
taget initiativ til at inddrage 
borgerne allerede nu. På lo-
kaludvalgets hjemmeside kan 
du læse mere om de aktuelle 

planer. Har du kommentarer 
opfordres du til at sende dem 
til lokaludvalget på adressen 
info@aoelu.dk senest den 
10. december. Du er også 
velkommen til at kigge forbi 
til ”Gademøde” den 7. de-

cember kl. 16-18 på Femøren 
Station. Her kan du møde lo-
kaludvalget til en snak om de 
aktuelle planer samt se plan-
cher og andet materiale, der 
viser projektforslagene.

PFA Pension m. Arkitema Architects 
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Nordea-fonden støtter vandsportsforeninger  
i Amager Strandpark
Nordea-fonden har bevilliget 24.500 kroner til vandsportsforeningerne 
Copenhagen Watersports og Københavns Livredderklub, der vil øge for-
eningsaktiviteten i Amager Strandpark

AF DITTE TOFT CLAUSEN

Med en bevilling på 24.500 
kroner fra Nordea-fonden til 
de to lokale foreninger, Co-
penhagen Watersports og 
Københavns Livredderklub, 
får foreningerne bedre ram-
mer for at udvide deres akti-
viteter i Amager Strandpark. 

De to foreninger deler 
klublokale i Den Blå For-
eningsby på Amager Strand, 
hvor de udbyder vandsports-
aktiviteter såsom Stand Up 
Paddle (SUP), pronepadling 
og livredning for både børn 
og voksne.

”Både Copenhagen Wa-
tersports og Københavns 
Livredderklub brænder for 
at dyrke vandsport og øn-
sker at give endnu flere 
adgang til vandet. Vi er 
taknemmelige for støtten 
fra Nordea-fonden, der kan 
være med til at sikre de fy-
siske rammer for at udvikle 
vores foreningsfællesska-
ber i og omkring Amager 
Strand,” siger Michael Lind-

berg, formand i Copenha-
gen Watersports.

NYE OPBEVARINGSFA-
CILITER
Konkret skal pengene fra 
Nordea-fonden gå til at byg-
ge nye opbevaringsfacilite-
ter i de to foreningers fælles 
klublokale. 

”Begge foreninger har inve-
steret i mere udstyr med hen-
blik på at kunne skabe flere 
forskellige aktiviteter, men 
også at kunne tage flere med 
på vandet ad gangen i Ama-
ger Strandpark. Med gode 
opbevaringsrammer kan vi 
passe bedre på udstyret, som 
derfor kan holde længere,” 
siger Jacob Nielsen, formand 
i Københavns Livredderklub.

Arbejdet med at bygge 
de nye opbevaringsfacilite-
ter går i gang i slutningen 
af november med hjælp fra 
frivillige i de to foreninger. 
Ved samme lejlighed læg-
ger filialdirektør fra Nordea, 
Klaus Lyngsdal Pedersen, 
vejen forbi de to foreningers 

arbejdsdag for at overrække 
checken på 24.500 kroner 
fra Nordea-fonden.

Copenhagen Watersports 
og Københavns Livred-
derklub udbyder forskel-
lige idrætsaktiviteter på og 
omkring vand, f.eks. SUP, 
pronepadling, livredning 
mm. Foreningerne er en del 
af den Blå Foreningsby, der 
har til huse i den nordlige 
del af Amager Strandpark. 
Den Blå Foreningsby er et 
foreningsfællesskab med 
forskellige foreninger, der 
udbyder en række idræt-
ter. Alle med base i Den Blå 
Foreningsbys bygninger.

FAKTA

Doner dit gamle værktøj til nyt 
reparationsværksted
Snart åbner et nyt reparationsværksted på Amager. Et 
reparationsværksted, der kommer til at have fokus på 
elektronik og som kommer til at bygge på frivillige kræfter

AF MAJA F. GULDAGER 

I samarbejde med frivillige 
og andre lokale aktører er 
Miljøpunkt Amager i gang 
med at etablere et lokalt 
reparationsværksted og til 
stedet søger vi værktøj og 
andre relevante materialer, 
som kan bruges til elektro-
nikværkstedet. Så ligger 
du inde med noget gam-
melt værktøj fx loddekolber, 
skruetrækkere, skruer og 
lignende, som du ikke skal 
bruge, så kan du donere det 
til det nye elektronik repara-
tionsværksted. 

Hvor kommer elektronik 
reparationsværkstedet til at 
ligge?

Reparationsværkstedet 
kommer til at ligge ud til 
Prags Boulevard, hvor vi i 
samarbejde med Pelican 
Self Storage har fået stillet 
lokaler til rådighed i deres 
nye lagerbygning. Værkste-
det bliver et sted, der er for 
alle og hvor alle kan komme 
forbi og få repareret deres 
elektronik. Derudover kom-
mer der også til at foregå 
forskellige arrangementer 
og workshops på stedet, 
hvor man kan lære om re-
parationer, at reparere selv, 
genanvendelse og genbrug 
generelt. Arrangementerne 
og de forskellige workshops 

skal også være for alle og 
gennemføres i samarbejde 
med forskellige lokale aktø-
rer som fx boligforeninger, 
Bicycle Innovation Lab m.m. 
Desuden arbejder vi på, i 
samarbejde med Bicycle In-
novation Lab, at blive spe-
cialiseret i reparation af bat-
terier til el-cykler, da vi ser et 
stigende antal af el-cykler i 
København. Vi er stadig i ud-
viklingsfasen, så har du idéer 
til stedet, arrangementste-
maer m.m. så hører vi også 
meget gerne fra dig.

BAGGRUNDEN FOR 
REPARATIONSVÆRK-
STEDET 
Mængden af elektronikaffald 
er steget de seneste år og er 
fortsat stigende. Der findes 
mange metaller i elektronik, 
der kun findes i begrænsede 
mængder og metallerne går 
tabt, hvis elektronik bræn-
des. Ved at genbruge og 
genanvende elektronik kan 
man derfor både spare pen-
ge, energi og skåne miljøet. 
Med et lokalt reparations-
værksted vil det blive lettere 
for borgerne på Amager at 
få repareret deres elektro-
nik og mulighed for at lære, 
at reparere selv, så elektro-
nikken kan genbruges og 
genanvendes i længere tid. 
Udover at fungere som re-

parationsværksted skal ste-
det være et åbent og enga-
gerende sted, hvor folk på 
tværs af lokalområdet kan 
mødes og skabe nye fælles-
skaber i lokalområdet. 

Informationsmøde inden 
årets udgang

Tidligere i år modtog Mil-
jøpunkt Amager Genanven-
delsespuljen fra Københavns 
kommune til at realisere et 
reparationsværksted i sam-
arbejde med frivillige bor-
gere og andre lokale aktører. 
Og efter at have indgået en 
samarbejdsaftale med Peli-
can Self Storage om lokaler 
kan stedet snart åbne. Der 
vil blive afholdt et informa-
tionsmøde inden årets ud-
gang. Datoen vil snart blive 
annonceret, så hold øje med 
vores hjemmeside, nyheds-
brev og/eller facebook-side.

VIL DU DONERE DIT 
VÆRKTØJ ELLER TID?
Har du noget værktøj eller 
andre ting du gerne vil do-
nere til værkstedet, er du 
interesseret i at blive frivil-
lig eller bare interesseret i at 
vide mere om projektet, så 
kontakt Miljøpunkt Amager 
på: maja@miljopunkt-ama-
ger.dk  
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hvad laver et lokaludvalg ?
I marts 2018 skal der vælges et nyt lokaludvalg i Amager Øst.  
Her på siden kan du læse om, hvilke opgaver det nye lokaludvalg blandt andet kommer til at arbejde med.

bydelsplanen - en vision 
for bydelen
Hvert 4. år udarbejder 
lokaludvalget bydelsplan 
i samarbejde med bor-
gere, eksterne partnere 
og Københavns Kom-
mune. 

Bydelsplanerne kan ses 
som lokaludvalgenes vi-
sioner for de respektive 
bydele. I de efterføl-

gende fire år arbejder 
lokaludvalget på at få 
visionerne gennemført. 

I 2016 samlede det 
nuværende lokaludvalg 
input til bydelsplan 
2017-20 ved en række 
borgermøder, aktivite-
ter og events. 

støtte til lokale  
aktiviteter
Bydelspuljen støtter 
aktiviteter og arrange-
menter, der skaber dia-
log og netværk mellem 
borgerne i Amager Øst.  

Lokaludvalget uddeler 
hvert år ca. 1,6 mio. kr. 
til mange forskellige 
lokale initiativer og 
projekter. 

Det er lokaludvalget, 
der ud fra de gældende 
kriterier beslutter, om 
et projekt skal have 
støtte fra Bydelspuljen.

lokaludvalgene i københavn er nedsat af københavns 
kommune og fungerer som bindeled mellem bydelens borgere 

og politikerne på københavns rådhus.

lokaludvalget består af 23 medlemmer. heraf er 15 udpeget af 
lokale foreninger og brugerbestyrelser, og 8 er repræsentanter for 

de politiske partier i københavns borgerrepræsentation.

sekretariatet
Amager Øst Lokalud-
valg har et sekretariat 
med tre fastansatte 
medarbejdere, der bi-
står lokaludvalget med 
administrativt arbejde. 
 
Sekretariatet arbejder 
med en bred vifte af 
opgaver. Eksempelvis 
dialog med kommunens 

forvaltninger, planlæg-
ning af borgerdialog og 
hjælp til lokaludvalgets 
aktuelle projekter. 

Sekretariatet står også 
for kommunikations-
opgaver som at vedli-
geholde hjemmesiden 
eller lave plakater og 
opslag.

byudvikling med  
borgerne i centrum
Et lokaludvalg er for-
pligtet til at afgive hø-
ringssvar til kommunen 
i sager af særlig betyd-
ning for bydelen. 

Det kan være lokalplan-
forslag eller kommunale 
planer og politikker for 
miljø, trafik, sundhed, 
skole, unge eller ældre. 

En vigtig del af lokal-
udvalgets opgaver er 
borgerinddragelse i 
høringsprocesser. 

Det kan ske via borger-
møder og workshops, 
laver digital borgerind-
dragelse eller kører ud 
med eventcyklen. 

det lokale milJøarbeJde
Lokaludvalgene i Kø-
benhavn varetager den 
lokale miljøopgave for 
deres bydel.   
 
I Amager Øst sker det 
gennem en driftsaftale 
med Miljøpunkt Amager. 

Miljøpunkt Amagers 
opgave er at formidle 
viden om og inddrage 
borgerne i at fremme 
lokale miljøhensyn, kli-
matilpasning og generel 
bæredygtig udvikling på 
lokalt plan. 

egne proJekter
Lokaludvalget har også 
mulighed for at igang-
sætte lokale projekter. 

Den midlertidige trafik-
legeplads på Formosa-
vej er et af de projekter, 
som det nuværende 
lokaludvalg har arbejdet 
med gennem de sene-
ste to år. 

I september 2017 blev 
der på baggrund af 
lokaludvalgets forud-
gående arbejde afsat 4 
mio. kr. i Københavns 
Kommunes budget til 
etablering af en perma-
nent trafiklegeplads.
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A-KORPSET

  book en ambassadør fra 
lokaludvalget

og hør om arbeJdet som
lu-medlem

   
LASSE ROSSEN 

  S
TEN LYKKEBO

MERE INFO
TLF: 2811 9454

MAIL TIL AMAGER ØST
LOKALUDVALG
INFO@AOELU.DK
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Alder: 67 år
Beskæftigelse: Pensionist efter mange 
år i en faglig organisation
Stillet op af Ejerforeningen Øresund 
Strandpark, etape 5

Bydelsplaner og lokalplaner er vigtige 
for de nye bydele i Amager Øst. 
Gennem lokaludvalget bliver afstanden 
til kommunen lidt kortere.

Yndlingssteder i bydelen: Sundby Havn 
og  Amager Strand

Alder: 61 år
Beskæftigelse: Psykolog
Agenda foreningen i Sundby

Det bedste ved at være med i Loka-
ludvalget er at være med i demokra-
tiet i byen, og få det lidt mere ud til 
borgerne.
Jeg arbejder med nye lokalplaner, 
andre nye projekter og Miljøpunkt 
Amager.

Yndlingssted i bydelen: En gåtur på 
Amagerbrogade.

Alder: 57 år 
Beskæftigelse: Konsulent i en fagforening
Valgt af Brugerbestyrelsen i Amager Kulturpunkt, 
hvor jeg er formand.

Arbejder med kunst på Amagerbrogade, gode 
byrum, herunder Amagerbrogade, frivillighedspris, 
børn og musik og meget andet,
Det bedste ed l kalud alget er indsigt i g ind -
delse på lokale forhold.
Jeg har været med lige siden starten af AØLU.

Yndlingssted:  Amager er det sted i København jeg 
synes der er rarest at bo.

Alder: 37 år
Beskæftigelse: Fuldmægtig
Udpeget af Liberal Alliance

Det bedste ved at sidde i lokaludvalget 
er, at man får en bedre forståelse for, 
hvad der sker i bydelen samt mulighe-
den for at være med til at forme den.
Jeg arbejder lige nu med: Erhvervsnet-
værket og børn og unge.

Antal børn: 1 dreng på 2,5 år

Yndlingssted i bydelen: Hvor jeg køber 
min kaffe.

Alder: 64 år
Beskæftigelse: Klima- og energiråd-
giver for Enhedslistens Folketings-
gruppe
Udpeget af Enhedslisten

Det bedste ved at sidde i lokaludval-
get er at få stort indblik i bydelen og 
mulighed for at påvirke aktiviteter og 
byudviklingen
Jeg arbejder lige nu med: Diverse
Jeg har boet på Amager siden 1980.

Antal børn: 2 + 2 børnebørn

Yndlingssted i bydelen:  Vores nyind-
rettede klimavej hvor jeg bor, Sundby 
Sejlforening og Strandparken.

RANDI SØRENSEN

KA
RL VOGT-NIELSEN

OLE MELDGAARD
  

Alder: 66 år
Beskæftigelse: Aktiv borger på pension
Stillet op for:  Kofoeds Skole

Det bedste ved at sidde i lokaludvalget 
er at arbejde med lokaldemokrati
Jeg arbejder lige nu med sociale spørgs-
mål, erhverv, Nordøstamager
Antal børn: 1

Yndlingssted i bydelen: Der er mange 
fine steder i b delen.
 

R
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MUS STEENBERG
ER

Alder: 43 år
Beskæftigelse: Selvstændig skolekon-
sulent 
Stillet op for: Grundejerforeningen 
Nygaard 

Det bedste ved at sidde i lokalud-
valget er, at være med til at udvikle 
Amager Øst sammen med alle de 
mange ildsjæle, der alle er med til at 
skabe en endnu bedre bydel 
eg arbejder lige nu med rafikle-
gepladsen, ri illigprisen g trafik 
generelt.

Antal børn: 4 stk. i alderen 1-9 år 

Yndlingssted i bydelen: legepladserne 
og de grønne områder

   
 O

LE PEDERSEN

Alder: 74 år
Beskæftigelse: Pensioneret pædagog og 
formand for Lokaludvalget
Stillet op for:  Amager Sportsklub

Det bedste ved at sidde i lokaludvalget 
er, at man kan formidler borgerbes øn-
sker/ behov til politikerne på Rådhuset. 
Jeg arbejder lige nu med: Udviklingsplan 
for Kløvermarken

Antal børn. 4 børn, 8 børnebørn og 1 
oldebarn. 

Yndlingssted i bydelen: Helgoland

Alder: 61 år 
Beskæftigelse:  Specialkonsulent
Udpeget for Socialdemokratiet

Det bedste ved at sidde i lokaludvalget er 
inddragelsen af borgerne i den politiske 
beslutningsproces.  
Jeg arbejder lige nu med at forbedre tryghe-
den i bydelen bl.a. ved forbedret belysning 
af Amager Strand og den nye plejeplan for 
Amager Strand. 

Yndlingssted i bydelen:  Amager Strand   

 JE
N

S W
ILLIAM GRAV

Alder: 34 år
Beskæftigelse:  Konsulent i DR
Suppleant for SF

Det bedste ved lokaludvalgsarbejdet 
er muligheden for at være engage-
ret i det område, hvor jeg bor - og 
skabe en positiv udvikling sammen 
med andre ildsjæle. 
eg arbejder lige nu med rafikle-
gepladsen, Byudvikling ved Femø-
ren metr  st., rafikpr blemer på 
Amager

Antal børn: 3

Yndlingssted i bydelen: Amager 
Strandpark
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stil op til lokaludvalget
Medlemmerne til lokaludvalget vælges af repræsentanter for lokalom-
rådets foreninger på et valgmøde.
Hver forening kan opstille én repræsentant.

brug din stemme
Vi opfordrer alle foreninger i bydelen til at gøre brug af deres stem-
meret ved at sende en repræsentant til valgmødet.
Så tilmeld din forening, også selv om I ikke ønsker at stille op.

informationsmøde om valget
Kom til informationsmøde den 16. januar 2018 kl. 17-19 i Kvarter-
huset. Her kan du høre mere om, hvordan valget foregår, hvordan du 
stiller op eller stemmer, og hvad det vil sige at være medlem af lokal-
udvalget. 
 
tilmeld dig senest den 12. januar 2018 til lli@okf.kk.dk eller 
på telefon 28119454.

den 6. marts 2018 er der valg 
til amager øst lokaludvalg

hvis du er medlem af en forening, organisation eller 
brugerbestyrelse med aktiviteter i amager øst,  

kan du stille op til lokaludvalget,  
eller du kan være med til at stemme.

sÅdan deltager du i valget
For at en forening kan deltage i valget, kræves:

 at foreningen har aktiviteter i bydelen 
 at der er mindst to medlemmer i foreningen
 at foreningen har et sæt vedtægter
 at der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, 

bestyrelsesmøde el. lign.

sådan tilmelder du dig
Foreningen skal senest den 23. februar indsende en tilmeldingsblanket, 
samt bilag (vedtægter, referat fra seneste møde samt dokumentation) 
til lokaludvalgets sekretariat.

Det gælder både, hvis du stiller op og hvis du vil stemme.

læs mere om valg til lokaludvalg og hent din 
tilmeldingsblanket på aoelu.dk/lokalvalg

vigtige datoer

INFOMØDE OM VALG

16. Januar 2018

TILMELDINGSFRIST TIL 

VALGMØDE

23. februar 2018

VALGMØDE

6. marts 2018
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Brænder du for nærdemokrati, borgerinddragelse og byudvikling? Banker dit 
hjerte for frivillighed og har du lyst til et alsidigt og spændende job, hvor du 
både arbejder med Borgerrepræsentationens politikere, kommunens forvalt-
ninger samt med borgere og lokale netværk i bydelen? Så opfordres du til 
stille op som nyt medlem til lokaludvalget.

Jobbet som lokaludvalgsmedlem

Som lokaludvalgsmedlem vil du opleve en alsidig hverdag, der er præget af 
den aktuelle politiske dagsorden. Du behøver ikke bo i bydelen, men du skal 
repræsentere en forening med lokale aktiviteter. F.eks en boligforening, bru-
gerbestyrelse, idrætsforening eller lignende. Du skal være fyldt 18 år.

Vi lægger vægt på, at du har tid og lyst til at 

 Bruge minimum 4-5 timer om måneden på lokaludvalgsarbejdet

 Deltage i lokaludvalgsmøder 11 gange om året

 Har gode ideer til projekter, som kan gøre en forskel i bydelen - og lyst 
til at gennemføre dem.

 Indgå i en af lokaludvalgets faste arbejdsgrupper

 Møde borgerne i øjenhøjde, der hvor de er, og diskutere bydelens udvik-
ling

 Holde møder med politikere og med forvaltningernes medarbejdere 

 Give en hånd med, når vi afvikler aktiviteter i bydelen

Vi tilbyder

 Et spændende og alsidigt ildsjælejob, hvor du får et unikt indblik i byde-
lens p tentialer g ud rdringer  med mulighed r at å ind delse på 
bydelens sociale, fysiske og kulturelle udvikling.

 Erfaring med at arbejde med politik og byudvikling på lokalt plan.

 Erfaring med at planlægge og afvikle arrangementer, events og projekter.

 Et bredt netværk af mennesker, som brænder for at gøre en forskel for 
bydelen.

 Gratis kaffe og te - samt forplejning til de faste møder

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en ulønnet deltidsstilling. Du vil blive tilbudt socialt samvær og 
ind delse på b delens ud ikling, samt rplejning til de aste møder. iltr -
delse sker efter valg til lokaludvalget den 6. marts 2018 og løber 4 år med 
mulighed for udtrædelse efter 2 år. Der er tilmeldingsfrist til valget den 23. 
februar 2018. Der bliver holdt infomøde for kandidater den 16. januar 2018.

Yderligere information  

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du mere end velkommen 
til at kontakte sekretariatet på: info@aoelu.dk.  
Du finder den blanket du skal ud lde g derligere pl sninger på  
aoelu.dk/lokalvalg

Søg stillingen senest 23. februar.  

Nyt job som lokaludvalgsmedlem?

KØBENHAVNS KOMMUNE
Et lokaludvalg i

Invitation

Kærlig hilsen

16.30             
16.30-17.30   
16.45
17-17.30  
    
18-19.30  

20.00              

Det ville glæde  Amager Øst Lokaludvalg 

At se    Borgere, foreninger og samarbejdspartnere

    fra Amager Øst

Til     10 års fødselsdagsfest

    Mandag den 4. december 2017 kl . 16.30-20

    I BETA, Øresundsvej 6

Fødselsdagslagkage, kaffe og te 
Kreaværksted for børn med Maria Lau Krogh 
Velkomst- og fødselsdagstale v. formand Ole Pedersen
Jubilæumstale v. skuespiller og teaterleder Mille Berg 
fra Teater Play 
Networking, mad og drikke. 
Hygge/loungemusik med Karolines Kapel
Tak for i aften

progrAm

A-KORPSET

- BOOK DIN HELT EGEN AMBASSADØR 
FRA AMAGER ØST LOKALUDVALG

OG HØR OM ARBEJDET SOM
LU-MEDLEM

RING TIL 
AMAGER ØST LOKALUDVALG
PÅ: 28119454

MAIL TIL AMAGER ØST
LOKALUDVALG
INFO@AØLU.DK

FORENING VIL 
LÅNE ET LOKAL-
UDVALGSMEDLEM

VÆLG EN 
AMBASSADØR FRA
A-KORPSET

OPLEV EN
BRÆNDENDE
TRANG 
TIL AT STILLE OP 
FOR DIN
FORENING TIL
LOKALUDVALGET
I 2018

FORENING VIL VIDE 
MERE OM ARBEJDET I 
LOKALUDVALGET

DER ER VALG TIL LOKALUDVALG I 2018
 -KOM TIL INFOMØDE 16. JANUAR 2018
             LÆS MERE PÅ: AØLU.DK
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Filmklubben Nicholson  
med nye gode film
AF BENT BJØRNSKOV

Torsdag, den 11, januar 
2018, kl. 19.00. vises filmen 
Time to Choose (Afgørelsens 
time) - Klimaforandringer er 
den største udfordring men-
neskeheden hidtil har stået 
overfor – men også den stør-
ste mulighed. Vi har de løs-
ninger, vi behøver, men er i 
kamp mod uret, for at få im-
plementeret dem i tide. Den 
Oscar-vindende instruktør, 
Charles Ferguson, viser vig-
tigheden af, hvor meget det 
haster med at få omsat disse 
løsninger i sin film ’Time to 
Choose’, som tager tilsku-
eren med på en rejse, som 
viser de farer vi står overfor, 
men også de fantastiske hi-
storier om de mennesker, 
som ændrer vores verden til 
det bedre. ’Time to Choose’ 
sender en klar meddelelse: vi 
kan gøre noget for at stoppe 
denne globale fare. Det er 
den første større film, som 
med overbevisning viser hi-
storier om innovatorer, lede-
re og helt almindelige men-
nesker, som kæmper i front 
for en renere og mere bære-
dygtig verden. Filmen kom-
mer rundt til fem kontinenter 
og besøger bl.a. beboerne i 
Appalachian Mountains som 
lider af kulinficeret vand, 
farlige kulminer i Kina og of-
ficials som bekæmper kor-
ruption og skovrydning i 
Indonesien.  Filmen vises i 
samarbejde med Miljøpunkt 
Amager.

Varighed: 1 time 40 min.
Instruktør: Charles Ferguson

Muscle 
Shoals

Time to Choose

Torsdag den 7. december, 
kl. 19.00.  vises filmen Mus-
cle Shoals.

Den lille by Muscle Shoals 
i staten Alabama ligger pla-
ceret på bredden af the Ten-
nessee River. Den uanselige 
flække af en by har på utrolig 
vis været yngleplads for nog-
le af de største navne i USA’s 
musikhistorie og senere 
drog også store europæiske 
navne hertil. Under den spi-
rituelle indflydelse fra ’den 
syngende flod’, som den ind-
fødte befolkning kaldte den, 
så er musikken fra studierne 
i Muscle Shoals blevet noget 
af tidernes vigtigste og mest 
uforglemmelige. Midtpunkt 
er Rick Hall, som grundlagde 
FAME Studios. Efter at have 
overvundet overvældende 
fattigdom og frygtelige tra-
gedier besluttede han sig for 
at gå den musikkens vej. Han 
havde selv musikalsk talent 
både som musiker og sang-
skriver. Hans sange blev bl.a. 
indspillet af så store navne 

som George Jones og Roy 
Orbison. Dette førte ham til 
FAME studierne, hvor han 
bragte sorte og hvide mu-
sikere sammen for at skabe 
den musik, som ville holde i 
generationer.

I filmen fortæller legen-
dariske musikere om den 
tiltrækningskraft og den my-
stik Muscle Shoals har den 
dag i dag. Man møder bl.a. 
navne som Aretha Franklin, 
Greg Allman, Bono, Mick 
Jagger, Etta James, Alicia 
Keys, Keith Richards og Per-
cy Sledge. Alle har besøgt 
Muscle Shoals for at indspille 
musik.

Varighed: 1 time 51 min. Fil-
men vises med engelske un-
dertekster.

Begge film vises i salen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. 
Der er gratis adgang. Gratis adgang. Sted: Salen, Kvarterhuset

Juleoratoriet  
på Amager
AF OLE PEDERSEN

Efterårets sidste morgen-
madskoncert afholdes 
den 10 december kl. 11.00 
i Kvarterhuset Jemte-
landsgade 3. Publikum vil 
få muligheden til at høre 
J. S. Bachs legendariske 
juleoratorium i en frisk 
trioversion. Som altid ak-
kompagneret af generøse 
mængder morgenkaffe.

Morgenmadskoncerten 
er Amagers egen koncert-
serie, der klassisk musik 
kombineres med mor-

genmad og kaffe. En kon-
certbillet inkluderer kaffe 
og the og giver rabat på 
morgenmad i husets café. 
Morgenmadskoncerten 
passer for mennesker i 
alle aldre, uafhængig af 
tidligere koncerterfaring. 
Initiativtager og kunstne-
risk ansvarlig er Yngvild V. 
H. Ruud, der selv bor på 
Amager.
Billetter kan kø-
bes på billetto.dk
Koncertserien er støt-
tet af bl.a. Amager 
Øst Lokaludvalg

Julearrangementer 
i N.A.B.O. Center 
Juleaften, Nytårsaften, julefrokost og 
julebanko er nogle af de traditioner, 
der foregår i december måned. I 
N.A.B.O. center, Portugalsgade 10. 
Her har brugerne mulighed for at give 
en hånd med, og at være en del af 
et fællesskab gennem julen, som for 
mange er en svær tid

AF OLE PEDERSEN 

Hvis man tilmelder sig et 
arrangement kan man fx 
hjælpe til med at lave mad, 
dække bord eller pynte op. 
Ved kreabordet er der gang 
i de hjemmelavede julekort, 
der hvert år sendes ud med 
julehilsener til brugerne.

Aktiviteterne i december 
måned bliver støttet af Ama-
ger Øst og Vest lokaludvalg 
og det betyder, at prisen for 
at deltage i arrangementer-
ne er rimeligt lav, så alle har 
mulighed for at deltage.

ÅBENT ÅRET RUNDT
N.A.B.O. center, Portugals-
gade 10 er et anonymt ak-
tivitets- og samværstilbud 
for københavnere, der har 
en psykisk lidelse og/eller er 
psykisk sårbare.

N.A.B.O. har åbent hver 
dag hele året rundt. Decem-
ber måned er ingen undta-
gelse, og brugerne af sam-
værsstedet og personalet er 
her i slutningen af november 
så småt i gang med at forbe-
rede og planlægge de be-

givenheder, som altid bliver 
fejret i december måned. 

Anne Marie Nielsen, der 
kommer jævnligt i N.A.B.O.-
Center, fortæller at: 
”N.A.B.O. er et rigtig godt 
sted, hvor vi respekterer og 
taler pænt til hinanden. Pri-
serne i caféen er billige, og 
alle har råd til at komme her. 
Det vigtigste i N.A.B.O. er 
sammenholdet. Der er man-
ge, der sidder alene i højti-
derne, og det er synd. Så er 
det godt, at vi har N.A.B.O. 
Vi hygger os og spiser rigtig 
godt hernede.”

”Vores fornemste opgave 
er at være en platform for 
netværksskabende samvær 
og aktiviteter. Vi er et velbe-
søgt sted, og det siger noget 
om hvor stort behovet er for 
at have et trygt forum for at 
skabe relationer og nye net-
værk. Takket være støtten 
fra Amager Lokaludvalgene 
kan det lade sig gøre for os 
at skabe en familiær jule-
stemning med alt hvad dertil 
hører. Det er vi meget tak-
nemmelige for,” siger daglig 
leder Bente Clausen. 
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Filmpriser til 
Gerbrandskolens elever
Elever fra 5. årgang på Gerbrandskolen modtog 2 priser for bedste drenge- 
og pigerolle til ROSA filmpriś  underholdende Award show med optræden af 
en DJ og Guldpigen fredag den 3. november i Ros Torv i Roskilde

AF ELLEN GRØNBORG

”Lav en kortfilm på max 3 
minutter om cybermob-
ning.” Det var oplægget fra 
ROSA filmpris - Danmarks 
eneste filmpris for børn – til 
danske skoleelever på 4.-7. 
klassetrin. Og Gerbrandsko-
lens dansklærere på 5. år-
gang stillede yderligere krav 
om, at filmene skulle rumme 

en løsning på den mobbe-
konflikt, som de skildrede. 
Det kunne tydeligt ses i de 
to film, som Nada og Ali fra 
Gerbrandskolens 5.a og 5.c 
vandt prisen for. 

I filmen ”Historien om Mo-
hammed” ender Mohammed, 
flot spillet af Ali, med at flyt-
te skole, fordi han er blevet 
hængt ud på en hjemmeside 
af sine klassekammerater. 

Og i ” Livet i Helvedet” søger 
Nada hjælp hos Børns Vilkårs 
Børnetelefonen, fordi hun 
bliver mobbet af 3 piger, der 
bl.a. sender hende en SMS 
med de skræmmende ord: 
”Hej luder, håber du dør.”

”Vi lavede en indledning, 
hvor Mohammed sladrer til 
læreren om, at nogle drenge 
spiller fodbold på gangen. De 
bliver sure på ham og hævner 

sig, og vores løsning bliver 
derfor, at Mohammed flyt-
ter skole, så han kan få nye 
venner, ” fortæller Alexander, 
der har skabt filmen sammen 
med Karl, Georg og Ali.

ET COOL SHOW
Ib, Bjørn, Ida, Zakia, Caro-
line og Nada, som har pro-
duceret ”Livet i Helvedet”, 
ville gerne vise, at der findes 
forskellige roller i en gruppe, 
der mobber. Pigegruppen, 
der mobber Nada, består fx 
af 1 mobber og 2 medløbere.  

”Som medløber har man 
ligeså meget ansvar som 
mobberen for det, der sker. 
Medløberen skal jo sige fra,” 
forklarer Nada, Ib og Bjørn 
nærmest i munden på hin-
anden.

Før spændingen i biograf-
salen i Ros Torv blev udløst, 
gik skuespiller Peter Mygind 
på podiet. Han var sammen 
musikeren Guldpigen alias 
Sabrina Nastasia Stenvedel 
og reality stjernen Sy Lee, 
mødt op til prisuddelingen 
for at tale om mobning, som 
de alle har haft tæt inde på 
livet. 

”Mobning bekæmpes 
bedst ved at arbejde med at 
skabe et godt socialt miljø i 
klassen, ” fastslog Mygind.

Foruden en pokal kunne 
børnene også vinde 250 
kroner til klassekassen, ultra- 
smarte T-shirts og rygsække 
til det flotte arrangement, 
som de stolte elever fra Ger-
brandskolen synes var ”et 
cool show.”

      Christel fra Rosa filmpris roser her Georg, Karl og Alexander fra 5.c for Alis skuespilpræstation i deres  
film ”Historien om Mohammed”. Desværre kunne Ali ikke selv være til stede prisuddelingen. 

Kunstnerdreven galleri 
giver oplevelser til 
lokale Amagerkanere

AF OLE PEDERSEN

Når man skal besøge Eks-
rummet, træder man ind 
gennem Eks-rummets 
egen indgang, som ligger i 
den gamle værkstedsvillas 
baggård. Man ledes igen-
nem en snoet gang, som 
atter leder en hen til en 
snoet trappe, som fører en 
op til Eks-rummet.

Selve rummet står som 
det er, et lille hvidt gal-
leri midt i bygningen, uden 
dets egne vinduer, isoleret 
fra resten af verden.

Den 28. oktober afholdt 
Eks-rummet fernisering 
på gruppeudstillingen 
“Painting Potluck”. Udstil-
lingen “Paintingpotluck” 
bestod i sidste ende af 
resultatet af en uges ar-
bejde for tre kunstnere, 
samt en enkelt perfor-
mance afholdt af Anna 
Taina-Nielsen og Emma 
Sangberg på ferniserings-
dagen. Den sidste week-
end af “Paintingpotluck” 
afholdt Atelierforeningen 
Prag61 deres årlige event 
‘Åbent Hus’, som både til-
trak en masse besøgende 
til Eks-rummet, men også 
indenfor i kunstnerenes 
private værksteder.

UPOLERET OG RÅT
Udstillingsstedet Eks-rum-
met er drevet af kunstnere, 
som ønsker at give bl.a. 
udefrakommende og ny-
etablerede kunstnere en 
chance for at udstille og 
eksperimentere med deres 
værker og projekter. 

 Til forskel for mange 
andre kreative tilbud i Kø-
benhavn, som er mere eller 
mindre polerede og nyde-
ligt serveret for deres pub-
likum, er det interessante 
ved Eks-rummet netop det 
modsatte: upoleret, umid-
delbart og råt. Det er et 
skjult lille rum med et stort 
potentiale, placeret i en af 
Københavns spændende 
baggårde.

Udstillingen “Painting-
potluck” blev støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg 
med 5.000 kr. 

Man kan følge Eks-
rummet på Facebook 
ved at søge på ‘Eks-
rummet’ eller følge med 
i udstillingsprogram-
met på hjemmeside: 
www.eksrummet.dk.

På Prags Boulevard i nummer 61 på 
Amager ligger et kunstnerfællesskab, 
Atelierforening Prag61, som er over 
25 år gammel. I 2015 besluttede 
atelierforeningen at forvandle 
en af deres atelierer til et galleri, 
og i dag driver 6 kunstnere fra 
atelierforeningen udstillingsstedet, 
som de kalder “Eks-rummet”

”24 splinternye hemmeligheder”
Tag med på en eventyrlig rejse gennem hemmeligheder, julerier og fantastiske 
oplevelser?

AF VIBEKE NATHALIA 
NIELSEN 

Teater ZeBU og Børnekul-
turhus Ama’r samler 24 
kunstnere i 24 hemmelige lå-
ger i december måned. Her 
kan både børn og voksne 
komme på en vandring gen-
nem eventyrlige, finurlige og 
overraskende oplevelser når 
de sammen går gennem 24 
splinternye hemmeligheder. 

Chef for Amager Kultur-
punkt Eva Rehling siger: 
”Vi eksperimenterer med at 
skabe en unik oplevelses-
form, hvor sammenhænge 
og mening skabes gennem 
publikums lyst til at udforske 
og lege med det de ser. I år 
glæder vi os over at have en 
række digitale projekter med 
i oplevelses, som dermed 
rækker ind i både børnenes 
digitale hverdag og fremti-
dens kunstformer. Gennem 
mødet med kunsten i dens 
mange former lærer vi at 
sætte spørgsmålstegn ved 

det kendte. Og det gør vi i en 
form der taler til både børn, 
forældre og bedsteforældre 
og gør en forskel der rører 
ved mennesker og deres ver-
densbilleder.”  

MÅSKE BYENS STØRSTE 
JULEKALENDER
Gennem byens (måske) stør-
ste julekalender skaber vi 
et kunstnerisk projekt som 
er unikt og lokalt forankret. 
Flere Amager-skoler er med 
i projektet. Bla har Skolen 
ved Sundets 7x været igen-
nem en uge med Fotograf 
Henriette Lykke, hvor de har 
skabt fotokunst. Billederne 
bliver del af lågen ”lyskunst 
i mørket” som viser hvad der 
sker, når man blander gamle 
metoder med moderne digi-
tale kameraer. 

Det er tredje gang 24 hem-
meligheder skabes af kunst-
nere i samarbejde med kul-
turinstitutionerne og masser 
af børn. Det er en udstilling 
men også teater, iscenesæt-

telse, kunst, film, lyd og in-
stallation. Alle sanser skal 
i brug på denne vandring 
gennem 1500 m2 kunst. Det 
er samme form som de to 
foregående år men indhol-
det er helt nyt. Igen i år støt-
tes projektet af Amager Øst 
og Vest lokaludvalg. 

”24 splinternye hemmelig-
heder” åbner 2. december og 

kan besøges til og med 20. 
december. Målgruppen er 
bred: daginstitutioner, skoler, 
familier også dem med unge 
voksne. Vi ved at alle kan be-
gejstres og få vækket nys-
gerrigheden gennem vores 
24 hemmeligheder. 

Billetter: www.zebu.nu 
Adresse: Øresundsvej 4
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Ved du at du har  
et teater i baghaven
For 13 år siden åbnede to nyuddannede skuespillerinder en teaterscene 
på Amager. Pengene var små, men de professionelle ambitioner skyhøje, 
og åbningsforestillingen i 2004 havde mange garvede teaterkræfter i 
produktionen, fik gode anmeldelser, og var nærmest udsolgt inden premieren. 
Det var gode tegn, og gav ledelsen blod på tanden til at fortsætte med at 
udvikle Teater PLAY - Amagers lokale ComedyTeater

AF OLE PEDERSEN 

Allerede i den første sæ-
son tiltrak den nye scene 
store komikere: Christian 
Fuhlendorff, Frank Hvam 
og Mikael Wulff kom forbi, 
og pludselig havde teatret 
også en succesfuld Comedy-
Club med udsolgte shows 
flere gange om ugen. Dette 
spillede perfekt sammen 
med teaterdelen, for der 
var masser af ledige aftener 
til comedyshows indimel-
lem teaterproduktionerne. 
Med denne organisk opstå-
ede fusion mellem sjove, 
nyskrevne forestillinger og 
en masse forskellige stan-
dup- og comedyshows, var 
Play på landkortet og suc-
cesen i hus, ganske mod alle 
odds. For det er noget af et 
humlebi-projekt at drive en 
uafhængig, professionel tea-
terscene, uden driftsstøtte, 
i en hovedstad hvor udbud-
det af kulturoplevelser er 
så mangfoldigt. Men Teater 
Play havde ramt en niche. En 
'hverdags'-scene, hvor også 
ikke-teatervante publikum-
mer kunne føle sig velkomne, 
og hvor folk kunne dumpe 
forbi en hverdagsaften og se 
noget LIVE, på linie med en 
tur i biograften. 

SERIØSE EMNER PÅ EN 
SJOV MÅDE
Det har altid været en stor 
ambition for Play; at lave 
teater for folket. Her skal 
scenekunst være let og til-
gængeligt og der er ingen 
finkulturelle fornemmelser. 
Publikum skal føle sig talt 
med og ikke til. Og så er le-
delsen meget beviste om 
at de allerfleste mennesker 
bare gerne vil ha en sjov af-
ten! Der har tidligere været 
eksperimenteret med de 
mere tragiske temaer i Plays 
repertoire, men der er ingen 
tvivl om at dér hvor billetsal-
get kører, er til komedierne. 
Dermed ikke sagt at der 'lef-
les' for publikum eller gåes 
på kompromis med kvalite-
ten, og man kan sagtens gå 
hjem fra Play med en tanke-
vækkende og dyb oplevelse i 
baggagen, men Play vil ger-
ne servere seriøse emner på 
en sjov måde. Der er rigeligt 
alvor ude i det virkelig liv, og 
når man betaler penge for en 
teateroplevelse, får børnene 
passet og transporterer sig 
selv ud i regnvejret en ons-
dag aften, så skal man også 
ha mulighed for at få grinet 
igennem i teatersalen! 

DU SIDDER NÆRMEST 
PÅ SKØDET
Når du besøger Teater Play 
kommer du ind i en café som 
nærmest ligner en gammel 

dagligstue, med gamle møb-
ler fra forskellige tidsepoker, 
en el-pejs, stearinlys over 
det hele, gamle malerier og 
udstoppede dyr på væg-
gene. Herfra går man ind i 
teatersalen som rummer 100 
publikummer og et intimt 
scenerum hvor der kun er få 
meter fra de optrædende på 
scenen og til bagerste tilsku-
errække. Her sidder du nær-
mest på skødet af den komi-
ker der øver materiale til sit 
kommende oneman-show, 
eller kan føle dig som en flue 
på væggen midt i det scena-
rie teaterforestillingen fore-
går i. Denne intimitet stiller 
også krav til kvaliteten af det 
der foregår på scenen, for 
her kan ingen optrædende 
gemme sig bag afstand eller 
hydrauliske scenografier, her 
kan det ses, om kunstneren 
kan sit kram. Udover come-
dyshows og teaterforestil-
linger, har Play lejlighedsvise 
intimkoncerter og caféarran-
gementer, en undervisnings-
afdeling, og så lejer de gerne 
lokalerne ud til foredrag, 
møder, fester m.m. når der er 
plads. OG - hvis du selv har 
lyst til at være en del af Tea-
ter Play, så mangler der altid 
frivillige og dygtige folk til 
teknik, kontorarbejde, almen 
vedligeholdelse m.m. Der 
planlægges at opbygge et 
'senior/unge-team' af f.eks. 
frivillige efterlønnere/pen-
sionister og unge studeren-
de/ledige, som kunne tænke 
sig at give en hånd med på 
de ekstra travle dage hvor 

der er mange forskellige ar-
rangementer fra morgen til 
midnat! 

EN LEDELSE UDEN LØN
Teatret ledes af Mille Berg og 
Christina Sørensen: 

Mille Berg blev uddannet 
skuespiller i 1998, og grund-
lagde Teater Play i 2004. 
Hun har senest medvirket i 
'Linda P - Normal?' (dk-tour 
2016-17) samt 'Linda P's 
hovedpine' (dk-tour 2014), 
samt talrige hovedroller på 
Teater Play, bla. i 10-års jubi-
læumsforestillingen 'Super-
woman' (2014), klassikeren 
'Godnat, Mor' (2016), og 'Ef-
fekten' (2017). Mille har to 
børn og har boet i Amager 
Øst siden 1993. 

Christina Sørensen er in-
struktør. Hun har en fortid 
på Komediehuset i Horsens, 
og siden hun flyttede til 
Amager i 2006 har hun in-
strueret, skrevet og produ-
ceret utallige forestillinger, 
både på Play og andre teatre 
rundt om i landet. Christina 
har boet i Amager Øst siden 
2006. 

Begge kvinder leder Tea-
ter Play på fuld tid uden løn, 
men alle timeansatte er løn-
net. Teatret kører rundt via 
billetindtægter fra come-
dyshows og teaterforestil-
linger, barsalg, kurser, lejlig-
hedsvise legater og fonde, 
lidt kommunalstøtte til un-
dervisningsafdelingen, og 
ledelsen ukuelige vilje og 
håndkraft. Det er, og har al-
tid været Plays ambition, at 

få samarbejde og sponsoraf-
taler med lokale firmaer. 

ET SAMLINGSPUNKT 
FOR ALLE
Teater Plays håb for frem-
tiden, her midt i hjertet af 
Amager Øst, er at få endnu 
flere lokale publikummer. 
Der kommer mange fra både 
både storkøbenhavn og re-
sten af landet (jo, de kommer 
skam i busser fra Jylland!), 
men det er allersjovest når 
det er 'naboen', 'hende ovre 
fra højhuset', 'ham der lige 
er flyttet ind i de nye huse 
ved stranden', dem fra den 
gamle villa henne ad gaden' 
der kommer forbi. Mille og 
Christina ønsker at deres lille 
teater kan være et samlings-
punkt for alle i Amager Øst-
området, og at folk vil bruge 
deres lokale scene til hygge 
og gode oplevelser. Play er et 
aktivt, åbent og levende tea-
terhus, eller sagt på en anden 
måde: - din udvidede daglig-
stue. Velkommen indenfor!

 ❚ Adresse: Strandlodsvej 7
 ❚ kontakt@teaterplay.dk - 

mobil: 21 84 57 73
 ❚ Hjemmeside - www.teat-

erplay.dk 
 ❚ Teaterledere: Mille Berg 

og Christina Sørensen
 ❚ Her torsdag året rundt er 

der : Open mic. 
 ❚ Du kan finde teatret på 

facebook
 ❚ Du kan tilmelde dig te-

atrets nyhedsbrev. 

FAKTA

      Mille og Christina udgør den ulønnede ledelse af teatret.  

Amager Open 2017

Amager Skakforening afholdt i 
dagene 10. – 12. november en stærk 
international skakturnering i Prismen. 
Der deltog 52 spillere, heraf flere af 
Danmarks stærkeste skakspillere og 
desuden spillere fra Indien og Ukraine 
samt en stormester fra Letland

AF SVEN LØNTOFT 

Turneringen blev afviklet 
som en kombination af hur-
tigskak og partier med lang 
betænkningstid, og på den 
måde kunne der afvikles 8 
partier i løbet af weekenden.

Der var mulighed for at 
melde til to grupper, nemlig 
en stærk gruppe for spillere 
med over 1600 i elo-rating, 
og en gruppe for mindre 
stærke spillere. I sidstnævn-
te gruppe deltog mange ju-
niorspillere, heriblandt 5 af 
Amager skakforenings me-
get talentfulde børn.

Et af Amager Skakfor-
enings nye medlemmer, 
den kvindelige landsholds-
spiller Marie Frank-Nielsen 
blev bedste danske deltager 
på en delt 3. plads med 5,5 
point. Vindere blev Inderen 
Krishna C R G og Peng Li Min 
fra Ukraine med 6.5 point.

JULETURNERING FOR 
JUNIORER
I gruppen under 1600 i elo-
rating klarede Amager-juni-
orerne sig flot, og 10 årige 
Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs 
kom ind på en delt 3. plads. 
Også hans søster Ingrid El-

mer Nielsen-Refs var med 
helt fremme på en delt 5. 
plads.

Amager Skakforening fik 
meget ros for arrangemen-
tet, og har planer om at gøre 
Amager Open til en årlig tra-
dition.

Næste skakbegivenhed 
i Prismen bliver den årlige 
juleturnering for juniorer, 
som afvikles lørdag den 9. 
december, og her forventes, 
at 60 børn vil sidde koncen-
trerede over det sort/hvide 
skakbræt i kultursalen. Til-
skuere er velkomne, hvis de 
kan være lige så stille som de 
unge skakspillere.

Primus motor for arrange-
mentet var klubbens kasse-
rer Jens Gade, og turnerin-
gens sponsor var GoAudit 
Revisionsanpartsselskab
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Skakopgave: "Hvid sæt-
ter mat i 2 træk"

Musikalsk nytårskur 
i børnebiblioteket
AF OLE PEDERSEN

Anjas musikskole og Mik-
kels guitar skole, Casa 
de la guitarra afholder 
nytårskur i børnebibliote-
ket i Jemtelandsgade 3, 
hvor vi vil spille og synge 
for børnene søndag d. 
7 januar 2018 kl.10.00. 
Anja vil først lave sang-

lege og har instrumen-
ter med og derefter vil 
Mikkel spille på sin guitar 
og Mikkel har en masse 
guitarer så både børn 
og voksne kan prøve.
Vi tænker børnene ca. 
skal være 0 - 7 år, men 
alle er velkomne. Ar-
rangementet er gratis.
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Kære Randi – vil du give 
5C en chance til?
AF TORSTEN RASMUSSEN, 
OMRÅDECHEF I MOVIA

I sidste udgave af Ama’Rø-
sten skrev Randi Søren-
sen, at hun har skiftet sin 
daglige bustur ud med en 
elcykel.  I Movia er vi selv-
følgelige ærgerlige over at 
indkøbet af en ny elcykel 
skyldes et fravalg af bus-
linje 5C. 5C havde start-
vanskeligheder – det skal 
vi være de første til at ind-
rømme. Men dem har vi fået 
styr på, og nu hvor vi går de 
kolde og våde vintermåne-
der i møde, håber vi derfor, 
at Randi Sørensen vil give 
linje 5C en chance til. Med 
større busser har vi bedre 
plads, og her er i hvert fald 
både lyst, varmt og tørt. 

I indlægget skriver Randi 
Sørensen, at linje 5C kører 
med dobbelt så lange in-
tervaller i sammenligning 
med den gamle linje 5A, og 
at serviceniveauet på linje 
350S er blevet forringet, 
som konsekvens af lance-
ringen af linje 5C.  Det er 
ikke korrekt. Linje 350S kø-
rer uændret og for linje 5C 
er rejsetiden blevet kortere, 

samtidig med at der blevet 
bedre plads til passagerer-
ne. 

PLADS TIL FLERE 
PASSAGERER
Linje 5A kørte med ca. 3 ½ mi-
nuts mellemrum i dagtimerne 
(kl. 7-17) mandag-lørdag. 
Linje 5C kører med 4 minut-
ters interval i samme tidsrum. 
På alle andre tidspunkter er 
antallet af afgange på linje 
5C det samme, som på den 
gamle linje 5A. Så der er ikke 
tale om en markant forskel i 
antallet af afgange i kørepla-
nen.  Og når vi har øget in-
tervallet mellem det længere 
5C-busser med et halvt minut 
skyldes det, at opgraderingen 
til linje 5C betød, at der blev 
plads langt flere passagerer 
i busserne end på de gamle 
5A-busser. Helt præcist kan 
der være 147 mennesker i linje 
5C mod 82 i de gamle 5A bus-
ser. Derfor er kapaciteten på 
linje 5C samlet set øget i for-
hold til den tidligere betjening 
på linje 5A. 

VI ER GODT PÅ VEJ
Desværre var linje 5C de 
første måneder præget af 

det, vi på fagsprog kalder 
klumpning. Altså det, man 
som passager kan opleve 
fra tid til anden, hvor to el-
ler flere busser på samme 
linje kører lige i forlængelse 
af hinanden. Det er selvsagt 
ikke meningen. Da vi lan-
cerede 5C overholdt kun 
69 pct. af busserne køre-
planen og kørte dermed til 
tiden, som Randi Sørensen 
også oplevede. Det er ikke 
tilfredsstillende. Derfor ar-
bejdede Movia, de tre kom-
muner som bus 5C kører 
gennem - Herlev, Tårnby 
og København og Arriva, 
som linje 5C er udliciteret 
til, hårdt på at få driften på 
linje 5C op på det niveau, 
der er vores ambition. Vi er 
rigtig godt på vej. I oktober 
kørte 75 pct. af busserne i 
henhold til køreplanen og 
tallet stiger fortsat, så vi er 
godt på vej mod at kunne 
indfri vores målsætning om, 
at 85 pct. af busserne på 
linje 5C skal køre til tiden. 

STADIG GODT MED 
SIDDEPLADSER
Busserne på linje 5C er helt 
rigtigt blevet længere, og er 

en type af ledbusser, som 
anvendes i stort omfang i 
hele Europa, bl.a. i Tyskland 
og Sverige. Vi kan bero-
lige med, at der selvfølgelig 
er støddæmpere i de nye 
busser. De længere bus-
ser betyder mere plads til 
passagererne og mere rum-
melighed, hvilket særligt er 
en fordel for folk med bar-
nevogne. Der er nogenlunde 
samme antal siddepladser i 
5C, som der var i 5A busser-
ne, mens der er over dob-
belt så mange ståpladser i 
de nye 5C busser sammen-
lignet med 5A. Da mange 
passagerer på linjen kun kø-
rer et par stop på ruten, var 
det fornuftigt at give plads 
til mange stående ligesom 
i metroen. Men der er sta-
dig godt med siddepladser 
til dem, der ønsker at sidde 
ned. 

HURTIG IND OG 
UDSTIGNING
De nye busser på linje 5C 
er anderledes end de tradi-
tionelle gule busser og både 
indretning og den nye tur-
kise farve kan kræve lidt til-
vænning. Inden vi gik i luften 
med de nye busser havde vi 
derfor også en testbus ude 
i gadebilledet, så vi kunne 
indsamle passagerernes re-
aktioner. I Movia er vi derfor 
også glade for, at nogle af de 
nye elementer ved linje 5C, 
som Randi Sørensen også 
finder positive, har fået pas-
sagerernes opmærksomhed. 
Det gælder blandt andet, 
at man kan stige ind- og ud 
af alle døre, og at man kan 
tjekke ind og ud med sit rej-
sekort flere steder i bussen. 
Begge dele gør det nemlig 
hurtigere at komme ombord 
og det sparer rejsetid for 
alle. 

Movia håber derfor, at 
Randi Sørensen vil give linje 
5C en chance til og forhå-
bentligt også komme til at 
værdsætte dens turkise far-
ve og charme i bybilledet.        Foto: Ulrik Jantzen

Børnefamilier lærte at 
stormflodssikre
AF TINA BJERRE NIELSEN

Hvert år i uge 39 afholder 
skoler over hele landet Na-
turvidenskabsfestival for at 
give børn gode oplevelser 
med naturvidenskab. På Na-
turcenter Amager Strand 
var det imidlertid ikke kun 
skoleklasser, men også fami-
lier, som fik mulighed for at 
prøve kræfter med naturvi-
denskaben. Med årets tema, 
der handlede om, hvordan vi 
som mennesker kan påvirke 
verden, valgte naturcenteret 
at fokusere på stormflods-
sikring. Det betød, at børn 
og deres forældre i week-
enderne før og efter uge 39 
sammen skulle forsøge at 
lægge en strategi for, hvor-

dan naturcenteret skulle 
kunne reddes, hvis det en 
dag ville blive udsat for over-
svømmelse. 

Med skovle, sten og rulle-
græs forsøgte familierne at 
vandsikre de opsatte model-
ler af naturcenteret, som til 
slut blev udsat for hver 1000 
liter vand. For nogen lykke-
des det. For andre var det 

nødvendigt at tage strate-
gien op til genovervejelse og 
forsøge igen.

På Naturcenter Amager 
Strand var målet at gøre 
børn og voksne klogere på, 
hvordan man kan forsøge 
styre naturens kræfter.

ÅBENT HVER WEEKEND
Der er ingen tvivl om, at lige 
præcis stormflodssikring er 
ganske aktuelt for både års-
tiden og Amager Strand. Si-
den Naturvidenskabsfestiva-
len har Amager Strand været 
ramt af flere oversvømmel-
ser – dog ikke så slemme, at 
det ligefrem er gået ud over 
naturcenteret. 

I det hele taget tager na-
turcenterets aktiviteter altid 

udgangspunkt i den aktuelle 
årstid. Man fanger og under-
søger de dyr, som lever på 
stranden. Nogle dyr er at fin-
de om sommeren, og andre 
kan man kun finde om vin-
teren. Samtidig handler det 
for naturcenteret om at vise 
familierne omkring Amager 
Strand, hvordan man kan 
bruge stranden som den ta-
ger sig ud i forhold til årsti-
den.

I november handler fami-
lieaktiviteterne om fisk, og 
der er selvfølgelig også lagt 
juleplaner for december. Na-
turcenteret har åbent hele 
juleferien, dog med undta-
gelse af d. 1 januar. Derud-
over er der åbent hver week-
end imellem kl. 10 og 14.

AMA’R NUTRITION  
- livsstils-klub

AMA’R NUTRITION er et 
Café miljø, hvor du kan få 
en Detox te, LIT Te (power 
tea) eller en energigivende 
grøn te og mange varian-
ter af en sund og ernæ-
ringsrig smoothie.

Det er også stedet, hvor 
du kan få hjælp til en per-
sonligt tilpasset kostplan, 
få målt din bodyage, mu-
skelmasse, fedtprocent el-
ler deltage i et af de man-
ge kurser om sund og aktiv 
livsstil, hvor du lærer om 
ernæring, faldgruber og få 
tips til, hvordan du, på en 
sikker måde, kan bevæge 
dig rundt i den madjungle, 
vi til dagligt befinder os i. 

“Det handler for mig 
om at hjælpe folk til sund 
og aktiv livsstil og derved 

hjælpe til med at fore-
bygge overvægt og livs-
stilssygdomme. Her kan 
du få tanket ordentligt 
op, få hjælp til at regulere 
vægten og motivation til 
at komme op af sofaen,” 
lyder det fra Brynja, der 
har hentet inspiration fra 
udlandet.

Konceptet med en klub 
som denne har stor suc-
ces i udlandet. Folk skal 
kunne komme ind og nyde 
et sundt måltid og en ufor-
pligtende snak om sund 
kost og i det hele taget 
have et sted, hvor de kan 
stresse af.

Kontakt: Brynja Mou-
ritsen - Ama’r NUTRI-
TION - Tlf  91 64 59 00

AMA’R NUTRITION er en drøm, som nu 
går i opfyldelse for Brynja Mouritsen, 
med åbning af en livsstilsklub på 
Øresundsvej 1, hvor fokus er på sund 
kost og at hjælpe folk i lokalområdet til 
en sund og aktiv livsstil

Jul i red 
barnets dejlige 
genbrugsbutik

AF GRETHE LARSEN

Vi synger at julen varer læn-
ge og koster mange penge. 
Men hos os er der penge at 
spare. Mangler du fx gaver 
til pakkekalenderen, en jule-
historie, julefilm eller en fin 
kjole til julefesten. Så kig ind 
i vores butik, hvor julen har 
spredt sig. Vi vil med glæde 
forsøge at finde, hvad du har 
brug for til dit barn eller bar-
nebarn. For at sikre at alle 
vores juleglade kunder kan 
få noget med hjem, tager vi 
med glæde imod dine brug-
te juleting, som børnene fx 
er vokset fra. 

Til julen hører også tradi-
tioner og derfor gentager 
vi vores succes fra sidste 
år – nemlig advents-tilbud. 
Hver uge i december sæt-
ter vi prisen ned på en va-
regruppe. Så hold øje med 
tilbuddene enten i butikken, 
på butikkens Facebookside 
eller på Instagram. Vi ser 
frem til at se jer og benytter 
her lejligheden til at ønske 
jer alle en Glædelig Jul og 
takker for jeres mange be-
søg.  

Red Barnets Genbrugsbu-
tik - Holmbladsgade 99
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ADRESSEBOGEN KALENDER

RETTELSER TIL 
ADRESSEBOGEN PÅ 

TLF. 23314332
ELLER  MAIL:

 info@aoelu.dk

2-20/12 24 Splinternye Hemmeligheder 
Børnekulturhus Ama’r 

4/12 kl. 16.30 Amager Øst Lokaludvalgs 10 års 
  fødselsdag, Beta, Øresundsvej 6 

7/12 kl. 19 Filmklubben “Nicholson”  
viser “Muscle Shoals” (gratis), 
Kvarterhuset 

14/12  Lokaludvalgsmøde
kl. 18.30  (18.30-19: borgernes tid) 

 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 

31/12  Ansøgningsfrist Bydelspuljen 

16/1  Informationsmøde om valg til  
kl. 17-19 Amager Øst Lokaludvalg 
 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 

22/1  Ansøgningsf Bydelspuljen 

25/1  Lokaludvalgsmøde
kl. 18.30 (18.30-19: borgernes tid) 

 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 

12-18/2 uge 7 Amager Børnemusikfestival 2018 

22/2  Lokaludvalgsmøde
kl. 18.30 (18.30-19: borgernes tid) 

 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 

6/3  Valg til Amager Øst Lokaludvalg 
Sløjfen, Øresundsvej 69 
 

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

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

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

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

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

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu

  

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

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

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

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

AMAGER ØST LOKALUDVALG
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4.
Udvalgssekretær: 
Louise Lind: 28 11 94 54
info@aoelu.dk
www.aølu.dk 

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

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

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

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

FAMILIERÅDGIVNINGEN AMAGER
Holmbladsgade 10, 1. - 33 17 23 14
Gratis anonym rådgivning til 
forældre på Amager. 
Socialrådgivere, familiekonsulenter, 
sundhedsplejerske og psykologer 
tilbyder samtaler. - Ring og bestil 
tid hos koordinator Bodil Randklev.

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

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

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

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

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

MILJØPUNKT AMAGER
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 58 10
Ma-to 9.30-16; fr 9.30-15
post@miljopunkt-amager.dk
www.miljopunkt-amager.dk

MØDESTED AMAGER-COMMUNITY
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 55 27
Ma-fr 10-15
eg@km.dk
www.modestedamager.dk

N.A.B.O. CENTER AMAGER
Et socialt tilbud til dig, som er psykisk 
sårbar
Portugalsgade 10-12 – 30 36 80 70
Ma, on-fr 10-20; ti 10-16, lø, sø 11-16
www.nabocenter.dk
amager@nabocenter.dk

OMRÅDEFORNYELSEN SUNDBY
Projektchef: Nanna Sørensen - 21 79 
32 35
www.kk.dk/omraadefornyelsesundby
fd4g@tmf.kk.dk

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

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

SUNDBY LOKALHISTORISKE  
FORENING
Amager Kulturpunkt, 
Øresundsvej 6, 3.
Formand: Jørgen Melskens
32 58 17 53
www.sundbylokalhistorie.dk

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

VÆRESTEDET DRYS IND
Englandsvej 2 - 32 95 00 04
Kontakt: Ella Ramsdal Pedersen
Åbningstider: ma, ti, to 12-15
on, fr 18-21; lø 12-15; sø 14-21
drys.ind@mail.tele.dk
www.drysind.dk

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

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

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

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

KØBENHAVNS ÆLDRERÅD
Amager Østs repræsentanter:
Mona Silleman: moro1618@privat.dk
Svend Aage Sørensen: 
solbjerg@kabelmail.dk
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Minder om Merry
Lokalhistorikeren Jørgen Grandt fortæller om en af Amagers fire gamle 
biografer (Artiklen er bragt i Amager bladet d. 24. februar 2009)

AF JØRGEN GRANDT

På venstre hjørne af Lær-
dalsgade, som dengang hed 
Islandsgade, og Amagerbro-
gade, blev den første Mer-
ry-biograf født 1906 under 
navnet Sønderbros Biograf-
teater. Salen havde plads 
til 100 mennesker, men det 
er uklart, om den lå i selve 
beboelsesejendommen (fra 
1892), eller i en bygning inde 
i baggården med adgang fra 
gaden.

Fra 1918 hed biografen 
Merry Teatret, og da den 
drejede nøglen om for sidste 
gang knapt 70 år senere, var 
det Amagers største biograf 
med dens 900 pladser, der 
forsvandt for evigt. Inden da 
havde den holdt flyttedag to 
gange. Allerede i 1908 flyt-
tede den en husrække nær-
mere byen og blev indrettet 
i en ældre, men mere veleg-
net bygning på det venstre 
hjørne af Tingvej. Bag ved 
hjørnehuset med billetsalg 
kom selve salen til at ligge 
med 400 plus senere 200 
stole. Det var ‘Det

Gamle Merry’ indtil 1940. 

Flytning nr. to var mindre 
end 100 meter derfra til lige 
over for Sundby Kirke. Hvor 
Jensens Bøfhus nu ligger, 
havde man indgangen til 
‘Det Ny Merry’. Selve bio-
grafsalen overtog Aldi sidst 
i 70’erne et par år efter, at 
sidste filmspole var løbet ud. 
I vore dage kan man omme 
fra Kurlandsgade endnu se 
den gamle jerntrappe op til 
operatørrummet, og af for-
men på taget over den for-
henværende sal fornemmer 
man stadig, at der engang 
var en balkon indenunder.

FLACHBACK
Vi er 5-6 drenge og en pige 
på omkring de 14, og vi skal 
i biffen! På vej op ad Frank-
rigsgade får vi øje på nogle 
af læderjakkerne i Merry-
banden. De står ved kantste-
nen ud for biografen over-
skrævs på deres knallerter 
og griner larmende. Vi skal 
ikke nyde noget og undgår 
øjenkontakt med dem.

Der er 20 i hver kø. I dag er 
også den tredje billetluge i for-
hallen åben. Foran udhængs-
skabenes plakater og billeder 

spørger “Flemmer”, om han 
må spække en halv smøg af 
mig.”Gå hjem og vug”, siger 
jeg, og Bitten supplerer: “...din 
bedstemor i en teske”. “ Bam-
se forbarmer sig og fisker en 
hel, men hærget cigaret op af 
sin krøllede tistyks Blå North 
State. “Giv mig en varm røv”,  
siger “Flemmer”, idet han løf-
ter Tages hånd for at tænde 
sin smøg ved dennes cigaret-
glød.

Vi deler os i de tre ræk-
ker og hygger os med at pu-
ste røg i hovedet på alle de 
mindre unger, som fiser om-
kring uden forældre. Benny 
når først frem, og vi andre 
spurter over til ham med 
vores moneter. Billetdamen 
vender metalskinnen med 
billetterne, som hænger i 
guirlander. Vi kan ikke få syv 
pladser ved siden af hinan-
den, så vi må sidde spredt 
og mødes uden for bagefter.

“Husk nu for fa’en, jeg skal 
have et program med”, siger 
jeg til Benny og lægger to 
10- ører og en 5-øre ekstra. 
Inde i den lange foyer med 
slikbiksen og søjlerne bølger 
tobakstågen langs maleriet 

på væggen. Bamse og jeg 
går op ad trappen til balko-
nen, de andre bliver nede på 
5. og 9. række. Bagest i salen 
er der logepladser.

Det er skærtorsdag, så der 
må der ikke vises rigtige film. 
Vi ser “Nudisternes gyldne 
ø”, og den er åndssvag, ikke 
spor fræk. I morgen skal vi se 
en åndssvag rejsefilm - men 
på lørdag! Der går en cow-
boyfilm kl. 4, og kl. 9 skal 
vi se en Lemmy- eller John 
Wayne- film. Måske går vi 
i Amager Bio kl. 7. “Kan du 
låne mig en daler”?

Det meste af tiden var 
Merry ejet af Sandberg fa-
milien, der også havde pro-
duktionsselskabet Merry 
Film, som bl.a. stod bag Sol-
daterkammerater serien. Da 
biografen døde i oktober 75, 
blev ‘Merry 1-2-3’ født i Ama-
ger Centret. Denne moderne 
tresalsbiograf skiftede i 78 
navn til Amager Center Bio 
1-2-3, og den fik lov at leve 
indtil udgangen af 1990.

For 40 år siden havde vi 
fire store biografer i Køben-
havn S. I dag har vi nul. Ud-
vikling blev til afvikling.

      Billedet tilhører SULFA ( Sundby lokalhistoriske arkiv ) Foto: Per Bech Petersen

Mødrehjælpen åbner for ansøgning af julehjælp
Julegaver og julemad. Det er de to 
ønsker, som står øverst på listen, når 
Mødrehjælpen får ansøg-ninger om 
julehjælp. Ansøgningerne kommer 
fra fædre og mødre i udsatte 
familier, hvis økonomi er så lille, at 
forældrene ikke kan betale for det, 
som de fleste danskere opfatter som 
nødvendigheder i juletiden og på 
selve juleaften

AF OLE PEDERSEN

”De seneste 10 år er antallet 
af ansøgere desværre kun 
gået den forkerte vej. Jeg er 
bange for, at stigningen for-
sætter i år. Ikke mindst fordi 
kontanthjælpsreformen har 
gjort 62.000 børn fattige,” 
siger Mødrehjælpens direk-
tør, Mads Roke Clausen, og 
fortsætter.” Det gør hver 
dag svær i udsatte familier, 
og for de fleste er julen trist 
nok årets sværeste tid. For 
alle drømmer om hygge, god 
mad og gaver – men for nog-
le er det ikke bare svært men 
faktisk umuligt at finansiere”.

 HJÆLP HELE ÅRET
At være på kontanthjælp be-
tyder dog ikke, at man auto-
matisk kan få hjælp til julen 
via Mødrehjæl-pen. Flere 
andre kriterier skal være op-
fyldt, og det er kun familier i 
dårlig trivsel, som får hjælp. 
Samtidig kan der kun gives 
hjælp i det omfang, som den 
kommende juleindsamling 
tillader. Jule-indsamlingens 
midler betaler for julehjælp 
og rådgivning.

”Vi hjælper økonomisk til 
jul, men vi ved kun alt for 
godt, at det ikke forandrer 
en trængt families liv. Derfor 
prioriterer vi altid rådgiv-

ning, for det kan hjælpe på 
lang sigt,” siger Mads Roke 
Clausen. 

I 2016 søgte 6.921 fædre 
og mødre om julehjælp hos 
Mødrehjælpen. 2.551 blev 
godkendt ifølge kriteri-
erne. Det svarede i 2016 til, 
at 5.204 børn fik hjælp via 
Mødrehjælpen.

Ansøgning foregår på 
Mødrehjælpens hjemmeside: 
www.moedrehjaelpen.dk/
sog-julehjaelp
Der er deadline for an-
søgninger torsdag den 14. 
december 2017 kl. 10 
Julehjælpen udgør:  
 ❚ 400 kroner til gave pr. 

barn
 ❚ 300 kroner til julemid-

dag, hvis der er 1 barn i 
familien

 ❚ 100 kroner mere pr. barn, 
hvis der er flere end 1 barn 
i familien

  
Kontakt: Flere oplys-
ninger og interview via 
Mødrehjælpens pressekon-
sulent Mai Rasmussen på tlf. 
23 49 37 68.

ANSØGNING OG 
INDSAMLING

HJÆLP! - Navneforslag søges

Bydelens nye skole - indtil videre omtalt som ”Skolen på 
Nordøstamager” - skal ligge på Holmbladsgade 113. 

Har du et forslag til et bedre navn? Så send det til
Amager Øst Lokaludvalg på mail info@aoelu.dk 
senest den 10. december.

Amager Øst Lokaludvalg vil i samarbejde med Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune vurdere
de indkomne forslag. Og hvem ved - måske er det netop
dig, der ender med at navngive bydelens nye folkeskole.

Senior IT stuen 
afholder IT kurser 
AF OLE PEDERSEN

Senior IT Stuen, inviterer alle 
der har computer oplevelser, 
som de vil dele med andre, til 
at møde frem om torsdagen 
kl. 13, til fælles debat og erfa-
ringsudveksling.

Alt har interesse, intet er 
for småt eller for stort eller 
for specielt. “Man hjælper 
hinanden til at komme rundt 
om tingene, man behøver 
bare at komme med nogle 
"stikord" - så klarer vi det 
sammen med de tilknyttede 
frivillige hjælpere, oplyser 
John Knudsen, der har man-
ge års erfaring med IT læring 
og videndeling. 

“Vi forsøger også at gøre 
det lidt hyggeligt og man 
er velkommen til at tage en 
bekendt med. Det eneste 

man behøver at gøre, er, at 
sende en mail til ITStuen@
gmail.com, og oplyse hvil-
ken computer oplevelse eller 
problemstilling man vil byde 
ind med.

Man kan også sende os en 
mail til ITStuen@gmail.com, 
hvis man blot vil holdes ori-
enteret om de ugentlige IT 
emner. Men under alle om-
stændigheder, er man altid 
velkommen torsdag formid-
dage mellem kl. 10 og 12 og 
få gratis hjælp til sine IT ud-
fordringer. Der er altid frisk 
kaffe på kanden.

Yderligere information: 
Senior IT stuen v./ John 
Knudsen - tlf. 2758 1095 
Kurserne fore-
går i foreningshuset 
Sundholmsvej 8


