
AF: SUSANNE 
PAQLUSZEWSKI-HAU

100 engagerede borgere 
deltog i workshoppen. De re-
præsenterede blandt andet 
områdets idræts, bo-lig- og 
haveforeninger, erhvervs-
drivende, iværksættere og 
grundejere. Herudover deltog 
også en håndfuld politikere, 
Københavns Ungeråd og re-
præsentanter fra Københavns 

kommune. Workshop-pen 
blev arrangeret af Amager 
Øst Lokaludvalg og anlednin-
gen til workshoppen var, at 
lokaludvalget i øjeblikket har 
forslag til ny Kommuneplan-
strategi 2018 i intern høring.

Som et veloplagt start-
skud til de fire workshops 
gav Kristian Skovbakke Vil-
ladsen fra Gehl Ar-chitects 
deltagerne en række red-
skaber til byudvikling i øjen-

højde og i menneskeskala, 
og viste en række eksempler 
på både god og mindre god 
byudvikling.

OPTIMERING AF 
KLØVERMARKEN
En af de 4 workshops hand-
lede om hvordan Kløvermar-
ken evt. kunne optimeres, så 
den  også i frem-tiden at have 
kapacitet til byens boldspil-
lere og i højere grad blive at-

traktiv for skoleidræt og det 
uorganiserede idræts- og fri-
luftsliv samtidig med, at man 
bevarer dens unikke karakter 
af stort grønt område med 
udsyn over indre København. 

TILGÆNGELIGHED TIL 
VANDET
I en anden workshop blev 
der sat fokus på hvordan 
man sikrer tilgængelighed 
til vandet. Mange øn-sker, at 

man uden hindringer både 
kan gå, cykle og løbe langs 
vandet, og færdes på van-
det langs ky-sten fra Prøve-
stenen i nord til Lufthavnen 
i syd. Der blev ideudviklet 
på, hvordan man skaber 
øget biodiversitet, og flere 
aktiviteter for børn, unge og 
voksne både i regi af de nu-
værende foreninger og som 
”pop-up” aktiviteter.

BYUDVIKLING PÅ 
KLØVERPARKEN
En 3. workshop handlede om 
“Kløverparken”, som i dag er 
udlagt til perspektivområde 
i kommune-planmæssig for-
stand. Det betyder, at der 
tidligst kan byudvikles fra 
2027. Investorer og grund-
ejere  har for længst fået 
øjnene op for potentialerne 
i dette område. På denne 
workshop deltog tre ud af 
Kløverparkens fire grund-
ejere. På området kan man 
allerede i dag besøge Tap1, 
X-jump, Fodboldfabrikken 
området har i folkemunde 
fåettilnavnet Kløverbyen. 

Der er en række forhold, 
der gør at byudviklingen ikke 
sådan uden videre kan sæt-
tes i gang på Prø-vestenen, 
også kaldet Benzinøen. Pri-
mært fordi de eksisterende 
brændstoftanke er en sik-
kerhedsrisi-ko. Der er des-
uden en udfordring trafikalt 
– både i forhold til områdets 
tilkørselsveje og den nuvæ-
rende tunge trafik på Raffi-
naderivej.

OPKVALIFICERING AF 
UUDNYTTEDE BYRUM
Den 4. workshop handlede 
om, hvordan man kan op-

kvalificere en række af om-
rådets uudnyttede by-rum. 
Her var blandt andet forslag 
til, hvordan man i højere 
grad kan bruge byens rum 
om vinteren, hvordan der 
kan arbejdes med frigader, 
hvor beboerne får større 
medbestemmelse over 
hvad, der kan ske på gaden, 
og der blev arbejdet med 
mere bynatur.

INPUT TIL DEN NY KOM-
MUNEPLANSTRATEGI
Lokaludvalget har efterføl-
gende igangsat en omfat-
tende dialogproces med 
interessenter i det nord-
østlige Amager. Formand 
for Amager Øst Lokaludvalg, 
Ole Pedersen udtaler: 

En demokratisk byud-
vikling er baseret på, at 
borgerne og især interes-
senterne bliver inddraget 
i planlægningen af de nye 
bolig- og industriområder. 
Inddragelsen skal sikre, at 
der tages videst mu-ligt 
hensyn til nuværende bru-
gere og at omdannelsen 
sker således, at bevarings-
værdier i området fast-
holdes og integreres i den 
fremtidige planlægning.

Resultaterne fra workshop-
pen vil indgå som input 
til den nye kommune-
planstrategi, som pt. er i 
in-terne høring i lokalud-
valget. Høringssvaret vil 
kunne ses på: www.aoelu.
dk fra den 25. juni. Efter-
følgende kommer mate-
rialet til at indgå i lokalud-
valgets arbejde med den 
nye Kommuneplan 2019

AMA’RØSTEN

UDGIVES AF  

  
19. ÅRGANG 
NR. 98 
JUNI 2018

KOFOEDS SKOLES INDVIER 
SOCIALØKONOMISKE BUTIKKER 6 ERHVERVSMESSE ”SUCCES PÅ 

AMAGER” I PRISMEN 11 KONGER OG BØNDER RYKKER IND 
PÅ SKOLEN PÅ AMAGERBRO 16

Borgerne stod i kø til workshop  
om udvikling af nordøst Amager
På en af de tidlige forårsdage i april, hvor solen gjorde Amager endnu smukkere, blev der arbejdet med mange 
interessante perspektiver på udviklingen af det nordøstlige Amager

      Formand for Amager øst lokaludvalg Ole Pedersen opsummerer resultaterne af workshoppen. 



NR. 982 AMA’RØSTENNYHEDER

Jemtelandsgade 3
Tlf: 28 11 94 54
www:
www.aølu.dk
E-mail: 
info@aoelu.dk 

Udgiver:
Amager Øst lokaludvalg

Ansvarshavende:
Jan Kyrsting

Redaktion:
Ole Pedersen 
Ole Meldgaard 
Karl Vogt Nielsen 
Rasmus Steenberger
Jan Kyrsting 
Majken Astrup

Grafisk  
tilrettelæggelse:
Jens Burau  
(supergreen.dk)

Fotograf:
Bjørn Tversted

Tryk
OTM Avistryk  
Herning-Ikast A/S.

Distribution:
FK distribution

Oplag:
31.000
udkommer i hele 
Amager øst bydel

Hjemmeside:
BESØG  
www.aølu.dk
Her kan du downloade de seneste 
udgivelser af Ama’røsten

Deadline til næste nr. af Ama’røsten 
er fredag den 14. september.
Bladet bliver omdelt den 2. oktober.

Deadline

Fra redaktøren:
Ikke alle medborgere be-
hersker det danske skrift-
sprog lige godt, og for 
dem der ikke er født og 
opvokset i danmark kan 
det være svær at læse ar-
tikler, og dermed går de 
glip af alle de spændende 
ting Ama’røsten er med til 
at formidle. 

Fra og med dette nr. vil 
vi hver gang bringe en el-
ler flere artikler både på 
dansk og på engelsk eller 
evt. andre fremmedsprog. 
Vi håber at vi på denne 
måde kan komme endnu 
længere ud i bydelen og 
nå nye grupper af borgere. 

Vi vil også prøve at 
stramme lidt op på over-
skrifterne, som jo har til 
formål at gøre læseren in-

teresseret i at læse selve 
artiklen. 

Vi tænker også at bringe 
nogle af artiklerne sepe-
rat på andre digitale plat-
forme for på den måde at 
komme endnu længere ud. 

Jeg vil samtidig benytte 
lejligheden til at takke for 
alle der bidrager med stof 
til bladet. Uden jeres ind-
sats ville der ikke være no-
get blad. 

Hvis du har tanker og 
ideer til hvordan Ama’rø-
sten ellers kan udvikle sig 
er du meget velkommen 
til at kontakte os på mail: 
ole@olep.dk.

God læselyst
Ole Pedersen

Redaktør.

Nyt liv omkring 
Femøren Station
Området omkring Fremøren station er under udvikling og 
der ligger nu et forslag fra nogle af grundejerne i området. 
Amager øst lokaludvalg ønsker at et større område skal 
lokalplanlægges, men er ikke kommet igennem med dette 
synspunkt. Forslag til ændring af Lokalplanen for området 
vil komme i offentlig høring i august og september

AF SVEN LØNTOFT 

I mange år har de fire blokke, 
som tidligere husede CSC, 
ligget langs Engvej og med 
ryggen til stationen og set 
forladte og lidt mistrøstige 
ud. Der har gennem årene 
været forskellige planer 
med bygningerne, og nu har 
den nye ejer, Gefion Group, 
i samarbejde med Køben-
havns kommunes teknik og 
Miljøforvaltning udarbejdet 
et projekt, som skal i of-
fentlig høring i august og 
september. Planerne, som 
tidligere har været vist her 
i Amar’østen, går ud på at 
forhøje bygningerne med én 
etage og forbinde dem med 
en tværgående ”bjælke” 
mod øst, hvor der bliver et 
glasparti med udsigt til Øre-
sund. I bygningerne ud mod 
Hedegaardsvej skal indret-
tes hotel og dagligvarebu-
tik, og de to bygninger med 

nord skal være ungdoms-
boliger. Endvidere forlyder 
det, at der skal indrettes en 
daginstitution i byggeriet. 
Det endelig lokalplansfor-
slag offentliggøres efter 
Amar’østens deadline, men 
kan ses på Lokaludvalgets 
hjemmeside www.aølu.dk.

De tidligere planer om at 
bygge et kollegie på parke-
ringspladsen ved Post Nord 
bygningen syd for Hedega-
ardsvej bliver ikke til noget, 
og det er i dag uvist, hvad 
der skal ske med grunden, 
som ejes af PFA pension.

MØDER MED 
GRUNDEJERNE
Amager Øst lokaludvalg 
har nøje fulgt planerne for 
udviklingen af det sydøst-
lige Amager, og sendte i 
december et forudgående 
høringssvar til Københavns 
kommune med ønske udar-
bejdelse af en helhedsplan 

for området afgrænset af 
Amager Strandvej, Hede-
gaardsvej, Sumatravej og 
Wibrandtsvej. I den forbin-
delse afholdt Lokaludvalget 
et gademøde ved stationen 
en kold decemberdag, hvor 
mange mødte op, og gav 
deres kommentarer til pla-
nerne. Efterfølgende invite-
rede udvalget grundejerne 
i området til at mødes for 
at høre om deres ønsker til 
udviklingen. Der har været 
afholdt møde med de fleste 
grundejere på Jorisvej, samt 
med Jehovas Vidner, som 
har deres Rigssal på Eng-
vej. Vi håber at få de sidste 
grundejere i tale i den kom-
mende tid.

TRAFIK OG PARKERING 
PÅ DAGSORDEN
Beboere og grundejere an-
fører især parkerings- og 
trafikforholdene, som noget 
der skal tages højde for i en 

helhedsplan for området. De 
erhvervsdrivende på Jorisvej 
frygter, at tilkørselsforhol-
dene til deres virksomheder 
bliver yderligere forringede 
efter det nye byggeri. Der 
er et udbredt ønske om en 
parkeringszone omkring me-
trostationen, og mange er 
bekymrede for trafiksikker-
heden på Hedegaardsvej og 
Engvej.

Forslag til ændring af Lo-
kalplanen for området vil 
komme i offentlig høring i 
august og september, og 
Lokaludvalget vil i sam-
arbejde med Københavns 
kommune indbyde til et 
borgermøde, hvor der bli-
ver orienteret om Lokal-
plansforslaget, og hvor der 
bliver mulighed for kom-
mentarer og spørgsmål. 

Tid og sted for mødet vil 
blive offentliggjort på 
www.aølu.dk og i pressen.

MØDEKALENDER OG ANSØGNINGSFRISTER

Lokaludvalgsmøde torsdag den 21. juni 
- frist for ansøgning om puljemidler: 21. maj

Lokaludvalgsmøde torsdag den 30. august 
- frist for ansøgning om puljemidler: 30. juli

Lokaludvalgsmøde torsdag den 27. september 
- frist for ansøgning om puljemidler: 27. august

Lokaludvalgsmøde torsdag den 25. oktober 
- frist for ansøgning om puljemidler: 25. september

Lokaludvalgsmøde torsdag den 22. november 
- frist for ansøgning om puljemidler: 22. oktober

Lokaludvalgsmøde torsdag den 13. december 
- frist for ansøgning om puljemidler: 13. november

Møderne holdes kl. 18.30-22 i Kvarterhuset 
(Salen på 1. sal), Jemtelandsgade 3

Den første halve time kan du stille spørgsmål eller komme i 
dialog med lokaludvalget. Herefter holdes lokaludvalgsmødet, 
som alle interesserede er velkomne til at overvære. 

Dagsordener og referater kan findes på 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater 
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ABC badmintonklub 
lukker på grund af stor 
huslejestigning

AF OLE PEDERSEN

Snart  vil den 83 år gamle 
badmintonklub nemlig 
opløse sig selv på en eks-
traordinær generalfor-
samling. Årsagen er, at 
pensionskassen DIP, som 
ejer hallen, har varslet sto-
re huslejestigninger, som 
klubben ikke er i stand til 
at betale. Huslejestignin-
gerne vil betyde øgede 
udgifter på ca. 160.000 kr. 
årligt, og det kan klubben 
ikke honorere. 

FORVALTNINGEN 
SVARER
Sagen blev rejst af Rune 
Dybvad ( S ) i form af 
spørgsmål til kultur -og fri-
tids forvaltningen den 14. 
februar 2017. Forvaltnin-
gen gør her opmærksom 
på, at en huslejestigning 
ikke vil påvirke tilskuddet 
fra kommunen. 
 
Forvaltningen ser tre mu-
lige løsninger på proble-
met:
1. Forhandling med udle-

jer reducerer husleje-
stigningen til et tåleligt 
niveau

2. Forhandling med 
udlejer om finansiering 
eller medfinansiering 
af ny hal eksempelvis i 
Kløvermarken

3. Flytning til egnede of-
fentlige lokaler (ABCs 
formand har ved et 
møde den 14. februar 
2017 oplyst, at denne 
løsning kan fungere i 
praksis)

Forvaltningen oplyser at 
de har drøftet forskel-
lige muligheder dels for 
driftsoptimering, dels for 
merindtjening med ABCs 
formand. Begge dele med 
henblik på at forbedre 
foreningens økonomi og 
dermed foreningens mu-
lighed for at forblive i de 
nuværende lokaler.

Desværre ser det ikke 
ud til at disse løsningsfor-
slag har ført frem til noget 
brugbart resultat.

ABC - EN HISTORISK 
KLUB
ABC blev grundlagt i 1935. 
Selve hallen i markmands-
gade blev indviet i 1937, 
og har siden være rammen 
for ABC badminton. I 1957 
vandt ABC det danske 
holmesterskab. Klubben 
har desuden haft adskil-
lige individuelle danske 
mestre så som Svend Pri, 
Tonny Holst Christensen, 
Kirsten Thorndal og Hen-
ning Borch, som også alle 
har være All England me-
stre.

Klubben har en lang og glorværdig 
historie i dansk badminton og er 
blevet anderkendt for deres store 
ungdomsarbejde.Klubben lukker nu og 
opfordrer medlemmer til at melde sig 
ind i BC37

ønsker alle  
sine 
læsere  
en god 
sommer.

Søg penge til dine gode idéer
Vil du være med til at skabe netværk, aktivitet og livskvalitet i din bydel? 
Lokaludvalget støtter hvert år mange forskellige projekter, som giver 
oplevelser og sammenhold for både store og små
AF FRIDA JANS

I løbet af marts og april må-
ned har lokaludvalget be-
vilget næsten 200.000 kr. i 
støtte til aktiviteter i lokal-
området. De i alt 11 støttede 
projekter spænder over alt 
fra somalisk kulturaften over 
sæbekasseræs til perfor-
mancekunst.

 Formålet med bydelspul-
jen er at støtte aktiviteter 
der skaber netværk og dia-
log mellem borgere i byde-
len. Aktiviteterne skal være 
offentligt tilgængelige og 
komme borgerne i Amager 
Øst til gode. Og lokaludval-
get ser meget gerne, at der 
samarbejdes på tværs mel-
lem foreninger, organisatio-
ner eller institutioner.

DET ER NEMT AT SØGE
Du søger ved at udfylde et 
ansøgningsskema, lave en 
kort beskrivelse af projektet 

samt et budget for de udgif-
ter og indtægter, du forven-
ter at have. Projektet må ikke 
være afholdt når lokaludval-
get behandler ansøgningen. 
Husk at søge i god tid, da 
det tager tid at behandle en 
ansøgning. Søger man inden 
den 30. juli, vil man få svar 
efter lokaludvalgsmødet den 
30 august.

 
Næste ansøgnings-
frist er den 30. juli.
Siden sidste nummer 
af Ama’røsten har lo-
kaludvalget støttet
 
Børnenes sæbekas-
seløb, 9.000 kr.
Børnefamilier mødes for at 
bygge sæbekassebiler og 
køre ræs med dem bagefter
Banko – Borgere med 
handicap åbner dø-
rene op, 3.000 kr.
Stort banko-arrangement 
for borgere med handicap 

såvel som lokalsamfundet
Gårdhavernes Dag i 
Sundby, 20.000 kr.
Ture til gårdhaver i Sundby 
og grønne aktiviteter 
i gården ved Hveens-
vej/Augustagade
Majfest på Musikto-
rvet, 46.000 kr.
Aktiviteter på Musiktorvet 
med musik, gadeidræt, 
teater og værksteder
My Home, 14.369 kr.
I forbindelse med udstil-
lingen My Home tilbyder 
børnekulturhus Ama’r 
workshops for skoleklas-
ser og familier, og byvan-
dringer for 3.-5. klasser
Somalisk Kulturaf-
ten, 6.000 kr.
Somalisk mad, musik/dans, 
digte og andre spændende 
oplevelser i Kvarterhuset.
Alt_cph 18 – Performing 
the arts, 30.000 kr.
Kunstmesse og festival med 
fokus på performancekunst, 

herunder omvisninger 
og workshops for lokale 
skoler og institutioner.
BUSTER på Ama’r 
2018, 20.000 kr.
Børnefilmfestival og 
workshops i Børnekultur-
hus Ama'r med filmevents, 
værksteder og workshops 
for familier og skoler.
Planteklubbens aktivi-
teter i 2018, 8.750 kr.
Arrangementsrække med 
foredrag, workshops og 
ture om grønne byrum, 
planter og bæredygtighed. 
Svedig sommer på 
stranden, 20.000 kr.
Midlertidigt børnekulturhus 
på stranden, med værk-
steder med billedkunst, 
strandkunst og bevægelse
Tesla dage på Skram-
loteket, 15.000 kr.
Elektronikworkshops 
om Nikola Teslas op-
findelser for skoleklas-
ser og lokale borgere.

Tillid og demokrati fejres 
på Sundholm 8
På grundlovsdag inviterer Foreningshuset Sundholm 8 til hyggeligt 
havearrangement om de arbejdsmarkedsreformer, som har ramt mange 
københavnere

AF ROBERTA MONTANARI

Der bliver tid til hygge og 
musik 5. juni, når Forenings-
huset Sundholm 8 åbner 
dørene til deres grundlovs-
møde. I haven tændes gril-
len og i en nybygget bar 
skænkes forfriskninger. 
Emnet er dog mere alvor-
ligt, og handler i år om de 
arbejdsmarkeds- og kon-
tanthjælpsreformer, som 
mange mener har skabt en 
tillidskrise mellem system 
og borgere.

Grundloven af 1849 sik-
rede ”værdigt trængende” 
hjælp fra staten. Skal man 
i dag straffes for ikke at 
kunne forsørge sig selv? 
Hvordan finder vi balan-
cen mellem rettigheder og 
pligter, og mellem menne-
skelige relationer og digital 
effektivitet? Hvad betyder 
reformerne i menneskers 

hverdag og for samfundet?
Citat: “Vi ønsker, at folk 

får lejlighed til at mødes 
ansigt til ansigt i en kon-
struktiv dialog og me-
ningsudveksling i vores for-
eningshus”

DEBAT OM 
VELFÆRDSSTATEN
Med titlen, ”Hvordan gen-
finder vi tilliden?” lægger 
Sundholm 8 op til en balan-
ceret debat, hvor forskel-
lige holdninger kan komme 
til orde. Først vil der være 
et historisk oplæg af for-
sker fra RUC, Magnus Paul-
sen Hansen, der opridser 
ideerne om velfærdsstaten. 
Siden vil kommunalpoliti-
kere, sagsbehandlere og 
hverdagseksperter i form 
af Næstehjælperne Ama-
ger deltage i debatten, som 
publikum også opfordres til 
at blande sig i.

"Tillid og sammenhængs-
kraft er afgørende for et 
velfungerende, demokratisk 
velfærdssamfund. Det er 
samtidig noget, som skabes 
i relationer mellem menne-
sker. Vi ønsker, at folk får 
lejlighed til at mødes ansigt 
til ansigt i en konstruktiv 
dialog og meningsudveks-
ling i vores foreningshus,” 
siger Teddy Sidelmann Ras-
mussen, leder af Frivillig-
center Amager og initiativ-
tager til arrangementet.

Han håber, at debat-
ten bliver et skridt mod en 
større gensidig tillid og at 
debatdeltagerne bagefter 
”fejrer demokratiet sam-
men over grillmad, en fadøl 
og god jazz.”

Hannah Jean Hall fra Næ-
stehjælperne Amager, der 
står for salg af drikkevarer, 
er enig.

”Vi håber at bygge bro 

mellem parterne og bryde 
det, der føles som paral-
leluniverser. Der har været 
megen skadelig retorik om-
kring kontanthjælpsmodta-
gere med snakken om for 
eksempel ’dovne Robert’ og 
’fattig Karina.’ Overskuddet 
fra baren vil gå til værdigt 
trængende,” siger hun.

Sted: Sundholmsvej 8, 2300 
København S  
Gratis arrangement, åbent 
for alle.
Program: kl. 15 åbner dørene 
Kl. 15.30 starter musikken. 
Kl. 16.30-18.30 oplæg og 
debat. 
Kl. 18.30 spisning og musik. 
Kl. 21 slutter arrangementet.
Arrangører: Foreningshuset 
Sundholm 8, Næstehjælp-
erne Amager og Frivillig-
center Amager
Støttet af: Amager Vest 
Lokaludvalg

FAKTA

Foreningshuset Sundholm 8 
er et borgerdrevet civilt fæl-
lesskab. Her skaber borgere 
på tværs af alder, sociale lag 
og kulturel baggrund mere 
end 600 frivillige aktiviteter 
om året.
Se mere: http://www.sund-
holm8.dk/
Næstehjælperne Amag-
er, se mere: https://
www.facebook.com/
groups/679306292234371/

FAKTA
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Skærpet opmærksomhed 
om mulig forringet busdrift 
på Amager
På sit møde d. 19.4 vedtog borgerrepræsentationen hvordan 
busserne skal køre i København, når Cityringen åbner i 
2019. Kun enkelte forslag fra Amager Øst lokaludvalg nød 
fremme. Når den nye metroring bliver taget i brug i 2019, kan 
amagerkanerne derfor se frem til en forringet busbetjening, 
hvilket i særlig grad vil være gældende for gangbesværede. 
Det er især skuffende at der ikke, som ønsket i mange år, 
etableres en direkte busforbindelse fra Amager til Hvidovre 
hospital. Forvaltningen har udgivet en hvidbog, hvor de svarer 
på høringssvarene

AF OLE PEDERSEN

Lokaludvalget havde i sit hø-
ringssvar tilkendegivet, at de 
estimerede tal for hvor man-
ge passagerer der gennem 
den nye metroringforbindel-
se flyttes fra busbetjening 
til metro, er for optimistiske. 
Svaret fra forvaltningen er, 
at passagertallet er estime-
ret ud fra resultater fra en 
anerkendt trafikmodel. Dis-
se tal er det bedste estimat 
som er tilgængeligt. 

Nu har vi jo tidligere set, at 
kommunens prognose mo-
deller for  befolkningstallene 
ikke har svaret til virkelighe-
den, så spørgsmålet er om 
trafikprognoserne er bedre. 
Det vil vise sig. 

SVAGE BORGERE MÅ 
HOLDE FOR
Lokaludvalget mener, at det 
er problematisk, at borgere 
med særlige tilgængelig-
hedsbehov er nødsaget til 
at skifte bus en eller flere 
gange i løbet af deres trans-
porttid. Til det svarer for-
valtningen, at flere skift er en 
naturlig følge af etablering 
af Cityringen. man mener 
at skiftene vil oftest betyde, 
at passagererne ville kunne 
komme hurtigere frem ved 
at skifte til metro eller S-
tog. Man anderkender dog,  
at skift er problematiske for 
borgere med særlige tilgæn-
gelighedsbehov.

DEN FORRINGEDE 
FREKVENS ER ET 
PROBLEM
Amager øst lokaludvalg har 
peget på,  at frekvensen på 
de lokalbusser, der skal er-
statte de nuværende A-bus-
ser generelt er for lav. Det vil 
medføre ventetid for passa-
gerer, som stiger om fra det 
strategiske busnet/metro til 
det lokale busnet. 

Forvaltningen mener, at 
behovet ikke er så stort som 
tidligere, da åbningen af Ci-
tyringen gør den eksisteren-
de metro på Amager mere 
attraktiv. Samtidig er kapaci-
teten øget med 5C. Og som 
en vigtig pointe. En forøgel-
se af frekvensen vil medføre 
en øget driftsudgift. 

På et område har man dog 
imødekommet lokaludval-
gets ønske om at øge fre-
kvensen på linje 31 til samme 
kapacitet som på den nuvæ-
rende linje 2A både nord og 
syd for Lergravsparken. 

Her blev det vedtaget at 
at øge frekvensen på linje 31 
mellem Lergravsparken St. 
og Vesterport St. fra 5 til 8 
afgange i myldretiden. 

Lokaludvalget opfordrede 
til at der fortsat være natbus 
på den strækning, som linje 
31 skal betjene, men det be-
hov er dækket af metroen, 
mener forvaltningen. 

SÆRLIGE 
UDFORDRINGER I 
NORDØSTAMAGER
Lokaludvalget mener, at be-
tjeningen af det nordøstlige 
Amager herunder Kløver-
marksvej og Raffinaderivej 
bør styrkes betragteligt. Der 
er særligt i sommerhalvåret 
brug for yderligere kapaci-
tet. Det blev besluttet at der 
løbende holdes øje med be-
nyttelsen af stoppestederne 
i takt med udviklingen af om-
rådet, og eventuelt indtæn-
kes en driftsforøgelse ved 
en fortsat stigning i passa-
gertallet. Men det er på den 
anden side svært at forestille 
sig en markant stigning, når 
frekvensen er så lav. 

LAV FREKVENS OGSÅ I 
DET ØSTLIGE OMRÅDE.
Lokaludvalget mener at fre-
kvensen på linje 77 og 78 bør 
øges for at sikre en bedre 
busbetjening af den østligste 
del af bydelen. Forvaltningen 
mener, at hovedstrækninger-
ne på Amager dækkes af C-, 
og S- busserne samt metro.

Dog indrømmer man, at 
behovet kan på sigt blive 
højere end de to afgange i 
timen der er lagt ind på linje 
77 og 78, men det er den tra-
fikfaglige vurdering, at der 
ikke vil være  passagerer nok 
til at køre 6 gange i timen i 
myldretiden. 

UDFORDINGER MED NY 
LINIEFØRING
Lokaludvalget har fremsat 
ønske om fortsat busbetje-
ning langs Amager Strand-
vej – især i sommerperioden. 
Svaret fra forvaltningen er, 
at stoppestederne på Ama-
ger Strandvej har både som-
mer og vinter i gennemsnit 
et meget lavt antal passage-
rer. 

Lokaludvalget ønsker 
at der også i fremtiden vil 
være en busforbindelse ad 
Amagerbrogade over Chri-
stianshavn, og gerne videre 
gennem Stormgade. Dette 
ønske er delvist medtaget 
med en øget frekvens på lin-
je 31 mellem Lergravsparken 
og Vesterport. 

ØGE FOKUS PÅ DE 
KOLLEKTIVE TRAFIK
Indstillingen blev godkendt 
med 29 stemmer imod 3.  

20 medlemmer undlod at 
stemme

For stemte: A, B, F og V, 
imod stemte: O, Ø, Å, C og I 
undlod at stemme

Det Konservative Folke-
parti havde følgende proto-
kolbemærkning: ”Når City 
metroringen åbner, vil vi 
gerne spare på busafgifter-
ne, og anvende de sparede 
penge på at bygge yderli-
gere en ny Metrolinje, fx til 
Brønshøj.”

Enhedslisten, Alternativet 
og Dansk Folkeparti havde 
følgende protokolbemærk-
ning: ”Enhedslisten, Alter-
nativet og Dansk Folkeparti 
mener, at reduktionerne i 
busbetjeningen er for vold-
somme og vil arbejde for at 
sikre flere og bedre buslinjer 
i fremtiden.”

 SF fremsatte følgende 
protokolbemærkning, som 
Enhedslisten og Radikale 
Venstre tilsluttede sig:  

”Åbningen af Metrocityrin-
gen er et markant løft af den 
kollektive trafik i København, 
der skal komme alle køben-
havnere til gode. Bustrafik 
og metro skal være sam-
menhængende og det skal 
blive hurtigere og lettere at 
komme frem. På gadeplan 
skal der skabes mere plads 
til byrum, fodgængere, cy-
keltrafik, og erhvervstrafik. 
Med denne busbestilling ta-
ges det første skridt, men 
vi kan allerede nu se, at der 
kan opstå problemer med 
busdækningen i Valby, Vi-
gerslev og på Amager. Vi vil 
følge udviklingen tæt, sær-
ligt i disse områder, når vi 
ser, hvordan trafikmønstrene 
udvikler sig i forlængelse af 
Metrocityringens åbning.”

Lokaludvalget vil følge ud-
viklingen nøje og fortsat ar-
bejde for et styrkelse af den 
kollektive trafik. 

Yderligere oplysninger 
på Københavns kom-
munes hjemmeside: 
https://www.kk.dk/
indhold/borgerrepra-
esentationens-mode-
materiale/19042018/
edoc-agenda/6122e9ba-
abc0-4580-8e7b-
a1b90da2d89b/
bed939a1-c304-4fe8-
8eae-bf69c010c51e

Irma lukket på 
Sundbyvester plads

AF RASMUS 
STEENBERGER

Den 8. april lukkede Irma 
på Sundbyvester plads – 
som del i en spareplan for 
hele Irma-kæden, der har 
lukket 11 butikker i år for at 
fokusere på det de kalder 
”det urbane Irma”. Irma lå 
oprindeligt lidt længere 
nede af Amagerbrogade, 
der hvor der nu ligger en 

Fakta. På Facebookgrup-
pen ”Amager” giver man-
ge brugere udtryk for at 
de er kede af at miste de-
res lokale butik. En bruger 
skriver ”Øv hvor ærger-
ligt den lukker”. En anden 
skriver bare ”trist”. Mange 
bruger gætter på, hvad 
der mon skal være i stedet 
– blandt gættene er bl.a. 
mobilforhandler, solarium 
eller pizzeria.

 KOM OG VÆR MED:

•Til sjove cykellege

•Gør cyklen sommerklar

•Grill pølser over bål

•Lav pandekager over bål

•Sig hej til din nabo

•Se forslag til 

den færdige plads

•Kom med inputs til 

cykelbiblioteket

•Hør den hemmelige båltale 

- psst det er for børn!

KOM TIL 
BØRNE SKT. HANS 

PÅ
CYKELLEGEPLADSEN

FORMOSAVEJ 1
LØRDAG D. 23. JUNI KL. 13-16

FORENIN
GEN

TRAFIKLEGEPLADSENS VENNER
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borgermøde om 
NYT PLEJECENTER OG SENIOR-
BOFÆLLESSKAB VED SUNDPARKEN

Boligselskabet FSB vil gerne opføre et nyt plejecenter samt 
flere ældreboliger i form af et seniorbofællesskab.  

Kom til borgermøde og hør om planerne for det kommende 
plejecenter og kom med dine idéer og kommentarer.

Der vil være sandwich og noget at drikke.  Alle er velkomne. 

Læs mere på aoelu.dk

Tirsdag den 19. juni kl. 17 – 19
Lergravsparkens Skole, gymnastiksalen
Indgang fra Wittenberggade 2

Nye plejeboliger på vej ved Sundparken
Boligselskabet FSB ønsker at opføre et plejecenter 
og et alment seniorbofællesskab i forbindelse med 
boligafdelingen Sundparken. Lokaludvalget er begejstrede 
over at der endelig kommer et plejecenter i bydelen

AF FRIDA JANS

Efter længere tids søgen 
har Københavns Kommune 
nu fundet en grund til at 
bygge et nyt plejecenter i 
Amager Øst. I en årrække 
har samtlige plejeboliger 
på Amager ligget i Amager 
Vest. Planen er, at pleje-
centret skal placeres i det 
grønne område kaldet Ka-
rolinelunden på hjørnet af 
Lergravsvej og Strandlods-
vej, som tilhører boligafde-
lingen FSB. Seniorbofæl-
lesskabet skal ligge ud mod 
Strandlodsvej.

Arkitektfirmaet Sangberg 
Arkitekter skal tegne pleje-
centret, men hverken stør-
relsen eller formen på byg-
geriet er endnu fastlagt. Den 
maksimale bebyggelsespro-
cent for området under ét 
vil dog være maksimalt 110. 

Københavns Kommune har 
lagt vægt på, at bygningerne 
kommer til at passe sammen 
med Sundparkens eksiste-
rende bebyggelse i grønne 
omgivelser, og at arkitekter-
ne er særligt opmærksomme 
på beliggenheden i hjørnet 
Strandlodsvej og Lergravs-
vej og på at bevare værdi-
fulde træer.  

ENDELIG ET 
PLEJECENTER I AMAGER 
ØST
Lokaludvalget er glade for 
at, der endelig er fundet en 
placering til et plejecenter i 
bydelen. Udvalget har læn-
ge gjort opmærksom på, at 
der mangler et plejecenter i 
Amager Øst og behovet for 
plejepladser er stigende. Det 
har ikke været let at finde en 
ledig grund til byggeriet og 
plejecentret ligger ideelt i 

forhold til de øvrige ældre-
boliger i Sundparken. 

Der er dog ikke kun for-
dele ved denne placering. 
Lokaludvalget er bekymrede 
over, at man er nødt til at 
bygge i et grønt område og 
at man er nødt til at bygge 
tættere og højere end hvad 
der står i kommuneplanen. 
De mener derfor, at Kommu-
nen fremadrettet bør sørge 
for at reservere grunde i god 
tid, så de er sikre på at kunne 
bygge de nødvendige kom-
munale børneinstitutioner, 
skoler, plejecentre, idræts-
faciliteter og kulturinstitutio-
ner i lokalområdet. 

HØR OM PLANERNE OG 
GIV DINE INPUT
FSB og Københavns Kom-
mune har allerede tidligt i 
processen holdt møder med 
repræsentanter for lokal-
udvalget. Her var der bred 
enighed om at inddrage de 
lokale beboere tidligt i pro-
cessen, som lokaludvalget 
har gode erfaringer med fra 
for eksempel den ny skole i 
Holmbladsgade.

Der bliver afholdt borger-
møde den 19. juni kl. 17-19 i 
drengeidrætssalen på Ler-
gravsparkens Skole. Her kan 
alle interesserede høre om 
byggeplanerne og tidspla-
nen for politisk vedtagelse af 
den nye lokalplan og hvornår 
byggeriet forventes at gå i 
gang. Desuden er der mulig-
hed for at komme med idéer 
og kommentarer til projektet.

      Plejecentret skal ligge i Karolinelunden på hjørnet af Lergravsvej 
og Strandlodsvej.  Foto: Københavns Kommune

AF RASMUS STEENBERGER 
& IBEN LINDEMARK, 
TRAFIKLEGEPLADSENS 
VENNER

Den årlige arbejdsdag på 
trafiklegepladsen løb af sta-
blen den 21. april med sol og 
højt humør. Nabolagets børn 
og voksne fik malet planke-
værk og ordnet plantekas-
ser, vejskilte, potter, rampe 
og stakit. Og så fik vi en god 
snak om indretningen af det 
kommende cykelbibliotek, 
som skal etableres i et skur 
på den nye plads, som byg-
ges fra årsskiftet 2019. Der 
blev også bygget en større 
rampe, som skal give flere 
udfordringer til de større 

børn. Det forlyder at rampen 
larmer lidt, så vi må se på 
at få den lyddæmpet. Men 
pladsen er i al fald klar til 
sommerfest!

BØRNE SCT. HANS 
23. JULI – ALLE ER 
VELKOMNE
Den 23. juni kl 13-16 holder 
vi den traditionsrige som-
merfest på pladsen, som i år 
har Sct. Hans tema med bål 
på pladsen, hvor børnene 
kan bage snobrød, pandeka-
ger og grille pølser. I løbet af 
eftermiddagen vil der også 
være børnevenlig Sct. Hans 
underholdning, sjove cykel-
lege og cykelklargøring med 
Miljøpunkt Amager, og man 
kan komme med forslag til 
det kommende børnecy-
kelbibliotek. Igen i år er ar-
rangementet muligt takket 
være midler fra Amager Øst 
Lokaludvalg, og alle er me-
get velkomne til at deltage, 
det kræver ikke tilmelding.

Til Børne Sct. Hans Festen 
er der også mulighed for at 
se og kommentere på teg-
ningerne for den kommende 

Cykellegeplads. Der vil være 
repræsentanter fra Teknik- 
og Miljøforvaltningen til ste-
de, som netop har valgt den 
entreprenør, der skal bygge 
pladsen i 2019. Tegningerne 
vil afvige en del fra arki-
tektoplæg, der blev tegnet 
i 2017, selvom der tages ud-
gangspunkt i dem.

AFLEVER BRUGTE 
CYKLER TIL 
CYKELBIBLIOTEKET
Allerede nu kan man kom-
me forbi med aflagte bør-
necykler til det kommende 
børnecykelbibliotek. De kan 
afleveres hos Rasmus på 
Kongovej 11 eller Iben på Del-
osvej 27. Tanken er, at biblio-
teket skal være brugerdrevet 
gennem foreningen ”Trafik-
legepladsens Venner”, og 
vedligeholdelsen af cyklerne 
finansieres af et brugerge-
byr. Indtil videre kan alle dog 
være medlem ganske gratis, 
og vi opfordrer alle interes-
serede til at skrive til trafik-
legeplads@kardia.dk for at 
melde sig ind og være med 
til at understøtte projektet.

Trafiklegepladsen klar 
til sommerfesten
Stor aktivitet på 
trafiklegepladsen 
både forår og 
sommer. Pladsen 
bliver nyrenoveret 
sidst på året
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AF DANIEL VEDSTED 
- KOMMUNIKATIONSAN-
SVARLIG, KOFOEDS SKOLE

FREMTIDEN ER SOCIAL-
ØKONOMISK
Efter den spæde start på 
Christianshavn i 1928, er Ko-
foeds Skole nu klar til at bli-
ve en mere aktiv del af byen 
end tidligere og kaste sig 
ud i en fremtid, der blandt 
andet rummer socialøkono-
miske butikker i facaden ud 
mod Nyrnberggade og en 
generelt mere åben profil 
end tidligere.

Kofoeds Skoles forstan-
der, Robert Olsen, udtaler:

’Kofoeds Skole åbner sig op 
mod lokalsamfundet gennem 
butikker, event, engagement 
og involvering, og bygger 
derved en bro ind i fremti-
den, hvor samfundet og by-
erne ændrer sig, og behovene 

bliver anderledes. Kofoeds 
Skoles udgangspunkt er, at 
selvom man er arbejdsløs el-
ler hjemløs, så er man en del 
af samfundet og kan bidrage 
med sine ressourcer og sin 
kreativitet. Samtidig ønsker vi 
med socialøkonomi at få ind-
tægter, der kan være med til 
at gøre hverdagen bedre for 
de mennesker, der kommer 
på skolen’.

ET FUNDAMENT AF SO-
CIALE MURSTEN
Visionen om de socialøkono-
miske butikker har eksisteret 
i noget tid, men fik for alvor 
ben at gå på i 2016, da Re-
aldania valgte at støtte pro-
jektet med godt 30 millioner 
kroner.

Jesper Nygård, adm. dir. i 
Realdania, udtaler:

’I Realdania ser vi Kofoeds 
Skole med de nye socialøko-

nomiske butikker som et in-
kluderende samlingspunkt 
for hele Østamager. Et sted, 
hvor der opstår naturlige 
møder mellem skolens elever 
og omverdenen. Jeg er over-
bevist om, at det vil styrke 
fællesskabet og de sociale 
relationer, som er afgørende 
for vores livskvalitet.’

 SOMMERMARKED DAN-
NER RAMME OM INDVI-
ELSEN
Onsdag den 13. juni fra kl. 12-
17 kan man for første gang 
gå ind i en Kofoeds Skole-
butik, når de fire store so-
cialøkonomiske butikker 
i Nyrnberggade på Ama-
ger åbner og sælger gen-
brugstøj, møbler, cykler og 
redesignet kunsthåndværk, 
der er lavet af skolens elever.

Derudover vil der også 
være mad, mangfoldighed 

og musik med blandt andet 
Bolværket og Bryan Rice 
samt flere af Kofoeds Sko-
les egne bands og kor. Sidst, 
men ikke mindst, afholdes i 

samme tidsrum Det Sociale 
Sommermarked, hvor andre 
sociale organisationer er in-
viteret til at komme og have 
en bod og derved tjene ind 

til deres egen sag og arbej-
de. Det hele foregår i Nyrn-
berggade, der er spærret af 
til formålet. Arrangementet 
er åbent for alle.

For mere info følg os på 
facebook.com/kofoedsskole

og SOMMERMARKED
onsdag den 13/6 kl. 12-17 v/Nyrnberggade 

Velkommen til

...og vær med 

til at indvie 

Kofoeds Skoles 

nye butikker!

Musik v. Brian Rice

Planter & madboder

Vintage og genbrug

Bolværket

Kunsthåndværk

Kofoeds Skoles bands 

og orkestre

LoppemarkedMød også 
mange 

andre sociale 
organisationer 

i boder og 
på scenerne

PROGRAM FOR HAVNENS DAG, 
”VILD MED VAND”
9. JUNI 2018, KL. 11.00 – 17.00

Åbning

kl. 10.00 - 11.00
Fælles morgenbord  
i restauranten, pris 40 kr.

kl. 10.45 
Åbningstale ved kultur-  
og fritidsborgmester Niko Grünfeldt

11.00 
Kanonsalut, 7 kanoner åbner dagen

hele dagen
kl. 11.00 - 17.00

Information

Se og hør hvad sejlerskolen  
har at byde på
 
Sundby Kajakklub holder Åbent Hus

Gå på opdagelse  
i havnens små nyttehaver

Delebåden ”Flyvefisken”  
byder på en sejltur

Besøg deleøkonomibåden  
”Blueberry”

Prøv at sejle havkajak

i Fritidshuset fortæller  
de erfarne ”sundbyere” foreningens  
95-årige historie  

Se hvad Ungdomsafdelingen  
har at byde på

Flet dig en måtte  
eller leg med tyrkerknob eller  
dyneematov i Tovværks workshoppen

Tør du stå på et  
”Paddleboard”?

Prøv en James Bond-manøvre

events

kl. 13.00 - 14.00
Røgerlauget serverer  
”Sol over Sundby”

kl. 13.00 - 14.00
Rundtur til havnens finurlige  
småsamfund og hør samtidig  
stedets historie.

kl. 13.00 - 16.00
Få stillet sult og tørst  
ved ”Madvognen”

kl. 14.00 - 17.00 
Jørgen Valdsgaard og Lone 
Marker spiller evergreens

kl. 15.00 - 16.00 
Syng med, når Eva og Stig  
spiller sømandsviser.
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Kofoeds Skoles indvier socialøkonomiske butikker 
med musik, marked og mangfoldighed
I år er det 90 år siden, at Kofoeds Skole slog dørene 
op for første gang. Onsdag den 13. juni fra kl. 12-17 
åbnes dørene på ny når Kofoeds Skole i samarbejde 
med Realdania inviterer til gadefest, sommermarked og 
indvielse af socialøkonomiske butikker i Nyrnberggade på 
Amager
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AF OLE PEDERSEN

PLUDSELIG BEGYNDTE 
BYGHERRE AT RIVE 
HUSET NED
Bygherresøgte 6. novem-
ber 2017 om tilladelse til at 
nedrive den eksisterende 
bevaringsværdige bygning 
og etablere nye boliger på 
Strandlodsvej 3. 

Bygherre var imidlertid 
påbegyndt nedrivning på 
Strandlodsvej 3 uden den 
nødvendige dispensation 
og nedrivningstilladelse. Da 
forvaltningen blev gjort op-
mærksom på det af Amager 
øst lokaludvalg, førte for-
valtningen med det samme 

tilsyn på adressen, hvilket 
bekræftede, at der var sket 
nedrivning. Bygherre med-
delte samtidig, at nedrivnin-
gen var standset.

HVAD STÅR DER I 
LOKALPLANEN?
I Lokalplan nr. 550 ”Lind-
greens Allé” er bl.a. angivet 
bygninger, der forudsættes 
bevaret herunder Strand-
lodsvej 3. Bygninger, der for-
udsættes bevaret, har ikke 
i sig selv en høj bevarings-
værdi, men bidrager med 
deres særegne udtryk til at 
skabe karakter i området.

Det var forvaltningens 
vurdering, at der med for-

muleringen af bestemmel-
sen i lokalplanen er udtrykt 
en mulighed for nedrivning 
af bygningen Strandlodsvej 
3 under nærmere omstæn-
digheder. Man erkender dog, 
at lokalplanens bestemmel-
se om bygninger, der for-
udsættes bevaret kan være 
dobbelttydig. Men der er 
enighed om, at nedrivning 
kræver dispensation og at 
der gives en nedrivningstil-
ladelse. 

FORVALTNINGENS 
INDSTILLING NEDSTEMT.
Forvaltningen vurderede, at 
Strandlodsvej 3 kunne er-
stattes af det ansøgte pro-

jekt. Forvaltningen anbefa-
lede derfor, at der meddeles 
dispensation fra lokalplanen, 
således at den eksisterende 
bygning kan nedrives, og 
den nye bygning kan opfø-
res. Forvaltningen under-
streger at i tilfælde af afslag 
på dispensation skal  byg-
herre genopføre bygningen. 
Et krav om genopførelse kan 
muligvis medføre erstat-
ningskrav imod Københavns 
Kommune.

Et flertal i udvalget ( A , 
Ø og B ) nedstemte indstil-
lingen mens et mindretal ( C, 
I, O og Å.) stemte for indstil-
lingen. 

Det Konservative Folke-
part, Liberal Alliance, Dansk 
Folkeparti og Alternativet 
afgav følgende protokolbe-
mærkning: 

”Vi finder det kritisabelt, at 
nedrivningen er påbegyndt, 
før der er truffet afgørelse 
om nedrivning. Dertil vurde-
res bygningen ikke at være 
specielt bevaringsværdig.”

Enhedslisten og Radikale 
Venstre afgav følgende pro-
tokolbemærkning:

”Enhedslisten og Radikale 
Venstre mener ikke, at byg-
herres dialog med lokalud-
valg og borgerne i området 
har været god eller tilstræk-

kelig. Samtidig mener vi helt 
principielt, at der ikke skal 
gives juridisk lovliggørelse i 
et tilfælde, hvor man har på-
begyndt nedrivning, før man 
har fået lov hertil.”

Nærmere oplysning om 
sagen på Københavns 
kommunes hjemmeside:
https://www.kk.dk/
indhold/teknik-og-
miljoudvalgets-mode-
materiale/06032018/
edoc-agenda/9de43f22-
2960-427b-8ebf-6949fa-
73f29e/a383029e-3e83-
488e-8d24-8fc252ed2115

Har du en god Sundby idé?
Så er der nu mulighed for at få støtte hos Områdefornyelsen Sundby, der har 
åbnet for to puljer, der på hver deres måde skal skabe bedre sammenhæng på 
tværs af Sundby. Næste ansøgningsfrist er 1. august

AF LOUISE FALK 
TRANBERG - 
PROJEKTLEDER - 
OMRÅDEFORNYELSEN 
SUNDBY

En af områdefornyelsen 
Sundbys centrale visioner er 
at binde Sundby bedre sam-
men. De to puljer ’Kultur der 
forbinder’ samt ’Nye møde-
steder og særlige genveje’ 
skal være et vigtigt redskab 
til mere sammenhæng – 
både kulturelt og fysisk.

Kultur der forbinder støt-
ter kunst og kulturelle be-
givenheder. Puljen støtter 
lokale initiativer, der aktive-
rer og forbinder Sundby og 
styrker områdets identitet 
og fællesskab.

Nye mødesteder og sær-
lige genveje skal fremme 
etableringen af grønne og 
attraktive mødesteder på 
veje, fortove og gadehjørner, 
hvor børn, unge og voksne 
kan mødes og opholde sig. 
Derudover skal puljen frem-
me etableringen af synlige 
genveje, der kan binde kvar-
teret bedre sammen.

LOKALE UDDELER 
PENGENE
Hver pulje har et bevillings-
udvalg bestående af med-
lemmer fra områdefornyel-
sens lokale styregruppe. Til 
den første ansøgningsfrist 
støttede de blandt andet et 
vægmaleri med overskriften 
Vores Sundby, et kunstpro-
jekt i en af områdets tun-

neller og et ungeprojekt, 
der skal skabe den moderne 
Amagerdragt. Mulighederne 
er altså mange – så længe 
projekterne på en eller an-
den måde spiller sammen 
med områdefornyelsens vi-
sioner eller projekter.

Der er fire ansøgningsfri-
ster; 1. august, 1. november 

og 1. februar og 1. maj. Der-
udover er der også mulighed 
for lidt hurtigere proces, da 
beløb under 15.000 kr. kan 
ansøges områdefornyelsen 
løbende.

Find mere info via områ-
defornyelsens Facebook 
www.facebook.com/

omraadefornyelsesundby  
eller på www.kk.dk/omra-
adefornyelsesundby, hvor 
du også finder ansøgnings-
skema og retningslinjer. 
Har du spørgsmål, så 
kontakt Louise Falk 
Tranberg fra Område-
fornyelsen på jj95@tmf.
kk.dk eller 2329 4303

Do you have a good 
Sundby idea?

BY LOUISE FALK 
TRANBERG - PROJECT 
MANAGER - AREA 
RENEWAL SUNDBY

One of the renewal of 
Sundby’s key visions is 
to bind Sundby better 
together. The two pools 
’Culture that connects’ 
and ’New venues and spe-
cial shortcuts’ must be an 
important tool for more 
coherence - both cultural 
and physical.

Culture that connects 
supports art and cultural 
events. The pool supports 
local initiatives that acti-
vate and connect Sundby 
and strengthen the area’s 
identity and community.

New venues and special 
shortcuts will promote the 
establishment of green 
and attractive venues on 
roads, sidewalks and stre-
et corners where children, 
young people and adults 
can meet and reside. In 
addition, the pool will pro-
mote the creation of visi-
ble shortcuts that can tie 
the neighborhood better 
together.

LOCAL HANDLES THE 
MONEY
Each pool has a grants-
grants committee con-

sisting of members from 
the local government’s lo-
cal government team. For 
the first application pe-
riod, they supported a wall 
painting with the heading 
“our Sundby”, an art pro-
ject in one of the area’s 
tunnels and a youth pro-
ject to create the modern 
Amager suit. The possibi-
lities are so many - as long 
as the projects in one way 
or another coincide with 
the vision or projects of 
the area renewal.

There are four applica-
tion deadlines; 1 August, 1 
November and 1 February 
and 1 May. In addition, 
there is also a possibility 
for a little faster process, 
as amounts below DKK 
15,000 can be applied for 
area renewal on a conti-
nuous basis.

Find more info via Face-
book Facebook www.
facebook.com/omraade-
fornyelsesundby or www.
kk.dk/omraadefornyelse-
sundby, where you also 
find application form and 
guidelines. If you have 
questions, please contact 
Louise Falk Tranberg 
from the area rene-
wal at jj95@tmf.kk.dk 
or phone 2329 4303

Then there is now the opportunity to 
get support from the Area Renewal 
Sundby, which has opened for two 
pools, which in each way should create 
better cohesion across Sundby. The 
next application deadline is August 1.

Bevaringsværdigt hus må ikke nedrives
Sagen om bygherres ulovlige start på at nedrive  det 
bevaringsværdige hus Strandlodsvej 3 har fundet sin 
afgørelse. På et ordinært møde i Teknik og Miljøudvalget  
d. 6.3 blev det besluttet ikke at give dispensation til 
nedrivning. Afslaget betyder, at bygherre skal genopføre 
bygningen. Amager Øst lokaludvalg ser det som en 
vigtig principiel sag, hvor det indskærpes, at gældende 
lokalplaner skal følges, og at eventuelle dispensationer kun 
gives, hvis der er bred opbakning ikke kun i forvaltningen, 
men også i lokalområdet

Kofoeds Skoles indvier socialøkonomiske butikker 
med musik, marked og mangfoldighed
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AF CAMILLA JUUL 
BJØRN - PROJEKTLEDER, 
ENSOMHED & NETVÆRK

DE FRIVILLIGE SPILLER 
EN UNIK ROLLE
Bente Clausen, leder på ste-
det gennem 3 år, oplever at 
frivillighed spiller en unik rolle 
i kampen mod ensomhed. 
Hun fortæller, at mange ud-
satte og psykisk sårbare er 
isolerede i deres lejligheder 
og føler hvordan ensomhe-
den langsomt gør det svære-
re og sværere at komme ud af 
døren, selvom man egentligt 
gerne vil ud og opleve noget. 

Derfor er Bente også glad 
for de frivillige, som har de-
res gang på stedet, de bi-
drager nemlig med noget 
andet, end de kan som per-
sonale.  Det oplever hun for 
eksempel med de såkaldte 

Netværksvenner som er en 
slags besøgsvennetjeneste 
arrangeret af organisationen 
WeShelter. 

”De frivillige har meldt sig 
fordi de ønsker at gøre en 
forskel for andre, og være 
et frisk pust i deres hverdag. 
De ønsker at møde andre 
mennesker i øjenhøjde, fordi 
de også selv får noget ud af 
de nye relationer. Og på den 
måde kan et venskab opstå – 
selvom det i udgangspunktet 
er arrangeret.”

VI TAGER PÅ MUSEUM 
OG KANALRUNDFART
Troels Kjær, som er frivillig og 
koordinerer Netværksvenner, 
forklarer hvor vigtig NABO 
er, for at et projekt som Net-
værksvenner kan finde sted. 
”Her er plads til alle, og det er 
et godt sted at mødes, og få 

sig en snak eller en kop kaffe. 
Men mange af vores Net-
værksvenner er også glade 
for at komme mere ud i livet 
og fx bruge de billetter vi til-
byder, til at tage sammen på 
museum eller kanalrundfart. 
På den måde lærer man hin-
anden at kende og får fælles 
oplevelser med hjem.”

En af de mænd, som ofte 
kommer på NABO, og som 
har fået en Netværksven gi-

ver os et indblik i, hvad det 
betyder for ham at være 
med: ”Jeg får set et andet 
menneske og jeg kommer ud 
og ser ting, jeg rigtig godt vil 
se, hvilket jeg ikke gør til dag-
ligt. Jeg kunne godt forestille 
mig, at jeg gerne ville se en 
udstilling, men jeg kommer 
aldrig afsted … Det gør jeg, 
når jeg har en aftale om det 
med min netværksven.”

Troels fortæller dog, at der 

altid er brug for flere frivilli-
ge som Netværksvenner, og 
der er plads til mange slags 
mennesker. ”Vi matcher ven-
nepar efter personlighed, in-
teresser og behov. Derfor er 
det dejligt, hvis vi kunne få 
nogle flere forskellige frivil-
lige med og gerne nogle som 
også kender til ensomhed. ”

Vil du gøre en forskel som 
frivillig Netværksven, kan 

du kontakte WeShelter 
på tlf. 3138 2824 eller 
www.weshelter.dk. 

Ønsker du kigge ind på 
NABO og se hvilke tilbud 
de har til psykisk sår-
bare mennesker, er deres 
åbningstider; mandag, 
onsdag og torsdag: 10-
20, tirsdag og fredag: 
10-16, lørdag samt søn- 
og helligdage: 11-16.

Ensomhed kan brydes med frivillige kræfter
Vidste du, at 86 % af de mennesker 
som lever i en socialt udsat position 
føler sig ensomme i hverdagen. 
Heldigvis kommer der mere og mere 
fokus på ensomhed, hvilket er vigtigt, 
da det første skridt mod at bryde 
tabuet, er at tale om ensomhed - i 
både medier og i private samtaler

KOM TIL DIALOGMØDE OM NY LOKALPLAN FOR SKOLEN  VED 
SUNDET 

-OG HØR OM PLANERNE FOR UDVIDELSEN AF SKOLEN

TID OG STED: 16. AUGUST KL. 17-19 PÅ SKOLEN V. SUNDET I AULAEN

Læs lokalplanen på: 
www.blivhoert.kk.dk
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Ensomhed kan brydes med frivillige kræfter Nye byrumsmøbler pryder 
nu Sundbyøster plads
6. klasser på Sundbyøster skole inviterer til mere liv på Sundbyøster Plads. 
Resultatet er blevet et stort S og et Ø bygget af farvestrålende trækasser. De 
skal fungere som midlertidige byrumsmøbler der forhåbentligt fremmer liv og 
ophold på pladsen

AF OLE PEDERSEN 

Der går ikke mange minutter 
før møblerne er sat op, inden 
de bliver indtaget. Et mylder 
af børn hopper fra kasse til 
kasse og hvin og grin fylder 
pladsen. Børnene har grund 
til at være glade - de har 
nemlig selv designet og byg-
get møblerne, som en del af 
et undervisningsforløb. 

”Det startede med, at vi 
interviewede folk på plad-
sen for at finde ud af, hvad 
der var brug for. Bag-efter 
tegnede vi forslag og byg-
gede modeller i Minecraft 
- og nu har vi så bygget det 
på NEXT,” fortæller en af ele-
verne. 

OMRÅDEFORNYELSEN 
STILLEDE OPGAVEN
Processen startede i okto-
ber 2017, hvor eleverne fik til 
opgave at undersøge Sund-
byøster Plads. Opgaven blev 
stillet af Områdefornyelsen 
Sundby, og Sundbyøster 
Plads blev valgt som case, 
fordi pladsen er det første 
fysiske projekt områdefor-
nyelsen skal i gang med. 

Eleverne undersøgte, 
hvem der brugte pladsen, 
hvilke faciliteter der allerede 
var og hvad der var behov 
for. I undersøgelsesfasen la-
vede de fx interviews med 
de forskellige grupper, der 
bruger pladsen. ”Det har væ-
ret vigtigt, at eleverne ikke 
bare lavede byrumsmøbler, 
de selv synes var fede. En 
del af opgaven var at høre 
andre brugergrupper, hvad 
de synes der manglede. No-
gen af børnene har fx teg-
net overdækkede møbler til 
friluftsdrikkerne.” fortæller 
Mia Lykke Larsen, der er pro-
jektleder på ’Unge skaber 
Byrum’, som et af Område-
fornyelsen Sundbys projek-
ter. 

HÅNDVÆRKSFAG PÅ 
SKOLESKEMAET
Københavnske 7. og 8. klas-
ser har længe haft hånd-

værksfag på skoleskemaet 
i et forsøg på at ud-brede 
kendskabet til erhvervsud-
dannelserne. I tidligere for-
løb har eleverne haft under-
visning på NEXT, hvor de har 
bygget et møbel til fx deres 
skolegård. Men denne gang 
er man gået mere ambi-
tiøst til værks. 6. klasserne 
er nemlig de første nogen-
sinde, der har været med 
fra start og selv har desig-
net møblerne.”Eleverne har 
virket rigtig stolte og begej-
strede over deres bedrifter 
på NEXT. 6. klasserne har 
været en del mere energiske 
og mere på end de større 
klasser - det har været en 
øjenåbner for os på NEXT,” 
fortæller Søren Seedorff, 
faglærer på NEXT. 

Også klasselærerne er 
stolte over elevernes gåpå-
mod: ”Det har været rørende 
at holde sig i bag-grunden 
og bare se, hvor meget bør-
nene er vokset med opgaven 
og hvor modige de er. Det 

har gjort mig meget stolt af 
dem,” lyder det fra Ulla, en af 
klasselærerne.

FLERE 
BYRUMSPROJEKTER PÅ 
VEJ
Eleverne selv håber, at bæn-
kene bliver brugt – både af 
børn og voksne: 

”Vi håber, at der kommer 
flere på pladsen, som hygger 
sig. Man kan fx spise en pizza 
i solen, lege på kasserne el-
ler sidde på dem og snakke 
med sine venner,” siger én af 
eleverne.

Elevernes byrumsprojekt 
er bare et ud af flere kom-
mende initiativer på Sund-
byøster Plads. I løbet af 
sommeren og efteråret vil 
Områdefornyelsen afprøve 
forskellige midlertidige by-
rumstiltag. Formålet er at 
indsamle viden om pladsen, 
der kan bruges som grund-
lag til for en revitalisering af 
pladsen. 

Undervisningsforløbet er 

et samarbejde mellem NEXT, 
Sundbyøster Skole, Børne- 
og Ungdoms-forvaltningen 
samt Områdefornyelsen 
Sundby.

KUNST PÅ VEJ TIL 
PLADSEN
I den kommende tid testes 
flere midlertidige tiltag på 
Sundbyøster Plads. Arkitekt 
og kunstner Roar Lerche 
arbejder lige nu på en in-
stallation, der skal være på 
pladsen fra d. 8. juni og frem 
til september. Den kommer 
blandt andet til at bestå 
af en flok malede jernfigu-
rer, som befolker pladsen, 
skaber blikfang, eftertanke 
samt forhåbentlig et smil på 
læben. 

Se mere om Områdefor-
nyelsen på www.kk.dk/
omraadefornyelsesundby 
og se flere billeder af 
by-rumsmøblerne på 
www.facebook.com/om-
raadefornyelsesundby 

Lokal 
mad på 
Musiktorvet
D. 9. juni kl. 11-19 fejrer Miljøpunkt 
Amager dem der dyrker Amager med 
en hyggelig dag på Musiktorvet for 
hele familien. Mød nogle af Amagers 
lokale madentusiaster, smag på lokal 
mad og drikke, byt spiselige planter 
og gå på opdagelse i udstillingen om 
vores madvaner. Dagen slutter med 
en udendørs langbordsmiddag under 
Musiktorvets baldakin

AF LISE ARRE - 
MILJØPUNKT AMAGER

Hvordan er det nu lige det 
er med mad og klimaet? 
Køerne prutter for meget, 
men frosne rejer er måske 
endnu værre? En tomat dyr-
ket udendørs i Spanien er 
bedre end en drivhus-tomat 
fra Køge? Det kan være en 
jungle at finde rundt i, hvad 
der egentligt er de bedste 
valg. Bliv klogere i udstil-
lingen ‘Hungry Planet’ der 
serverer fakta og flotte bille-
der af, hvad familier fra hele 
verden spiser.  Mød Beyond 
Coffee der dyrker svampe i 
cafeernes kaffegrums, Kø-
benhavns Fødevarefælles-
skab som sørger for indkøb 
af lokale grøntsager i sæson 
og Folkets Madhus der la-
ver produkter af økologiske 
råvarer. Sluk tørsten med 
bryg fra Kalles Kaffe, Ama-
ger Bryghus eller Max Hon-
ningvin med ingredienser fra 
Amager Fælled. 

TOMATER I HAVEN OG 
KARTOFLER I MAVEN
Ud over mad og drikke fra 
lokale producenter kan du 
også gå hjem med spiselige 
planter til haven, altanen el-
ler vindueskarmen. Plante-
klubben på Amager arran-
gerer plante-byttebod med 

fokus på spiselige planter. 
Tag gerne stiklinger, planter 
og frø med og vend hjem 
med nye. Planteklubben på 
Amager arrangerer også en 
workshop om, hvordan vi 
kan vende havens fjender 
til venner ved at spise vores 
ukrudt.  

Fra kl. 17-19 sørger Øens 
Spisested for at afrunde 
dagen med en lækker lang-
bordsmiddag med retter der 
egner sig til de fleste spise-
måder (fx halal og vegetar). 
Se menuen og køb billetter 
på Billeto ved at søge efter 
‘Fællesspisning på Musikto-
rvet’.

 ❚ Lokal mad på Musiktorvet 
finder sted d. 9. juni på 
Øresundsvej 6. 

 ❚ Kl. 11-17 er der marked-
spladskl. 17-19 er der fæl-
lesspisning. 

 ❚ Arrangementet er støttet 
af Amager Øst Lokalud-
valg og Amager Vest 
Lokaludvalg.

FAKTA
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Borgere er utilfredse med 
planer om midlertidig 
daginstitution på Greisvej
Københavns Kommune har planer om at opføre en ny, midlertidig institution 
på Greisvej. Flere af borgerne i området er dog meget utilfredse med 
forslaget. En gruppe borgere valgte derfor at komme til lokaludvalgets møde i 
april, for at delagtiggøre lokaludvalget i deres bekymring

AF SOFIE SOL DANØ

Københavns Kommune 
havde tilsendt information 
om planerne om at bygge 
en midlertidig institution på 
den grønne kile på Greisvej. 
Lokaludvalget blev først be-
kendt med byggeplanerne, 
da en række borgere hen-
vendte sig med bekymringer 
omkring forslaget. D. 19. april 
holdt det nye Lokaludvalg sit 
første ordinære møde. Det 
første punkt på dagsordnen 
var en mulig midlertidig dag-
institution på Greisvej, hvor 
omkring 20 kritiske borgere 
fra lokalområdet var mødt op 
for at udtrykke deres stærke 
utilfredshed med forslaget 

overfor lokaludvalget. Ikke 
mindst fordi hverken borgere 
eller lokaludvalget har været 
inddraget i processen eller 
beslutningsforslaget.

LOKALUDVALGET 
ØNSKER AT BLIVE 
INDDRAGET I 
PROCESSEN
Efter borgerhenvendelserne 
har Amager Øst Lokaludvalg 
haft mulighed for at se det 
materiale som kommunen 
har udarbejdet, og som har 
været sendt til borgerne i lo-
kalområdet. Lokaludvalget 
er  kritisk og og uforstående 
overfor, at Lokaludvalget ikke 
er blevet inddraget i en sag 
af denne størrelse. Særligt 

fordi lokaludvalget har erfa-
ring med borgerinddragende 
processer, som har tilført en 
merværdi til byens øvrige 
udviklingsprojekter. Derfor er 
det et stærkt ønske for lokal-
udvalget at blive inddraget i 
den fremadrettede proces.

ANDRE PLANER MED 
GREISVEJ
Igennem en længere periode 
har lokaludvalget i samarbej-
de med de lokale borgere ar-
bejdet for at skabe et rekrea-
tivt område på Greisvej. Der 
har været idéer om en so-
cialøkonomisk æbleplantage, 
nyttehaver, grøn cykelrute, 
stiforløb, mv. Hvad der sker 
med disse planer, er uvist. 

Lokaludvalget støtter der-
med de fremmødte borgeres 
bekymringer og mener at 
det er uhensigts=0mæssigt, 
at de grønne arealer på 
Greisvej bruges til en dagin-
stitution.

Amager Øst Lokalud-
valg anerkender dog, at det 
øgede behovet for dagin-
stitutioner på Amager, men 
mener at det primært drejer 
sig om andre områder i by-
delen og at bevarelsen af de 
grønne områder skal fortsat 
skal vægtes højt. Lokalud-
valget opfordrer derfor Kø-
benhavns Kommune til at 
undersøge alternative pla-
ceringer til den nye dagsin-
stitution.

      Utilfredse borgere mødte frem til lokaludvalgets møde.

Flere bygninger på 
stranden? Giv din 
mening til kende

AF RASMUS 
STEENBERGER, 
- MEDLEM AF 
AMAGER STRAND 
PARKBRUGERRÅD 
OG AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Forslaget til ny lokalplan 
handler først og frem-
mest om at muliggøre, at 
de allerede udlagte byg-
gefelter bygges ”færdig”, 
hele vejen ned langs Hav-
kajakvej. Det skyldes at de 
nye bygninger allerede har 
”spist” al den byggemu-
lighed der var til rådighed 
til hele striben. Hvis lokal-
planforslaget vedtages, vil 
der således blive tættere 
bebyggelse end oprinde-
ligt forudsat da Strand-
parken blev designet. Men 
ikke højere. Og der bliver 
ikke inddraget nye dele af 
stranden, kun de oprinde-
lige byggefelter som i dag 
henstår i en sørgelig for-
fatning.

Det har b.la. vist sig at 
mængden af vandsports-
foreninger og solo-idræts-
udøvere med behov for 
opbevaringsplads har ud-
viklet sig kraftigt – bl.a. i 
takt med byudviklingen 
langs Krimsvej og Strand-
lodsvej. Derudover har det 
vist sig at det er svært at 
drive helårsforretning på 
stranden – fordi der ikke er 
nok helårsaktivitet, også 
kaldet ”kritisk masse”.

Lokaludvalget har i for-
bindelse med den interne 
høring i foråret tilkende-
givet at vi rent undtagel-
sesvis kan acceptere en 
udvidelse af byggemulig-
heden, så længe de fore-
går indenfor de oprinde-
lige byggefelter.

Følg med på blivhoert.
kk.dk når lokalplanen 
offentliggjort til of-
fentlig høring. Og giv 
din mening til kende.

Mellem juni og August kommer der 
ny lokalplan for Amager Strandpark i 
borgerhøring. Her kan du som borger 
gøre dine synspunkter gældende 
– synes du fx det er OK at der 
bliver bygget flere bygninger langs 
Havkajakvej på strandøens sydligste 
del? Og hvad med æstetisk udtryk, 
højde og adgang for offentligheden?

     Der skal ryddes op i de klondykelignende forhold.

Bliv klogere på bidødeligheden
Bierne dør. Vi hører om det 

i medierne, taler om det ved 
middagsbordene, og politikerne 

lovgiver om det. I slutningen 
af april vedtog EU det hidtil 

mest markante indgreb i 
et forsøg på at mindske bi-

dødeligheden ved at forbyde 
tre af landbrugets mest udskilte 
midler mod insekter, de såkaldte 

neonikotinoider. Et tiltag som 
Danmark stemte imod

AF OLE PEDERSEN

Vi ved, at bier er en central 
del af vores økosystem, er 
naturens bedste bestøvere 
og essentielle for at produ-
cere de fødevarer, som vi 
gør i dag. Udfordringen med 
bidødeligheden skal tages 
seriøst. 

Men hvad er egentlig op og 
ned? Hvor mange bier dør? 
Er der forskel i dødeligheden 
hos honningbier og vilde 
bier og hvad er årsagen,  og 
vigtigst: hvordan mindsker vi 
bierne tilbagegang?

TO BI OR NOT TO BI
Med målet om at blive kloge-
re på disse spørgsmål invite-
rer Tænketanken Frej i sam-
arbejde med JA journalister, 

borgere og interessenter til 
debat-eventet: To bi or not 
to bi: Hvordan sikrer vi bier 
og biodiversitet - Torsdag 
den 7. juni kl. 17.15-19.30, Ko-
foeds Skole,

”Der kan være mange for-
klaringer på, hvorfor bierne 
og deres levesteder forsvin-
der. Vi hører både om pesti-

cider, mindsket biodiversitet 
og klimaforandringer. Vi vil 
til eventet ikke pege fingre, 
men vil blive klogere på år-
sagerne for i fællesskab med 
både forskere, landbruget, 
Danmarks Naturfrednings-
forening, repræsentanter for 
bierne og deltagere at blive 
klogere på, hvad løsninger 

på udfordringen med bidø-
deligheden kan være”, ud-
taler debatansvarlig i Tæn-
ketanken Frej, Iben Krog 
Rasmussen, med tryk på or-
det løsninger.

Til dette event har Tænke-
tanken Frej også samarbej-
det med Miljøpunkt Amager 
og Kofoed Skolen. 

Der er et har et maks. 
deltagerantal på150. 
Journalister kan deltage 
gratis og tilmelder sig 
som studerende. Arrange-
mentet kræver tilmelding, 
hvilket sker på Tænke-
tanken Frejs hjemmeside, 
https://www.taenk-frej.
dk, under ”Aktiviteter”.
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Erhvervsmesse ”Succes på 
Amager” i Prismen
AmagerØst Erhvervsråd afholdt erhvervsmesse i prismen onsdag 16. maj. 
Der var god plads og hyggelig stemning og høj temperatur. Der var foredrag 
og musik. Nu har vi gennemført vores første arrangement og er ved at 
evaluere. Vi mødte stor interesse fra deltagere om erhvervsrådets arbejde og 
modtog mange forslag til det videre arbejde. Vi takker Prismen for et dejligt 
samarbejde

AF  LASSE ROSSEN, 
NÆSTFORMAND  AMAGER 
ØST ERHVERVSRÅD

AmagerØst Erhvervsråd 
blev dannet i oktober i 2017 
med det formål at skabe et 
netværk for bydelens er-
hvervsliv, og at sætte fokus 
på Amager Øst som en at-
traktiv bydel for virksomhe-
der. Vi vil skabe synlighed 
og omsætning for virksom-
heder i den østlige del af 
Amager, gennem afholdelse 
af netværksmøder og arran-
gementer. 

Foreningen er oprettet 
som en uafhængig forening 
med det formål at være er-
hvervets eget talerør i by-
delen AmagerØst. Forenin-
gen vil afholde aktiviteter 
for egen regning og indgå i 
dialog med kommunen om-
kring erhvervs fremme. Vi 
har det indtryk at der er be-
hov for mere dialog mellem 
erhvervslivet og kommunens 
forskellige instanser såsom 
jobcentre, erhvervshus, samt 
planlægnings og kontrolin-
stanser. Vi samarbejder også 
fortsat gerne med Amager 
øst lokaludvalg.

LOKALUDVALGET HAR 
TAGET INITIATIVET
Amager øst Lokaludvalg 
har taget erhvervslivet med 
i den sidste bydelsplan fra 
2017, ud fra den opfattelse at 
en hel bydel omfatter både 

arbejdspladser, butikker, 
håndværk og nye kreative 
erhverv. I disse år bygges 
der en del i bydelen, hvor 
de gamle industriområder, 
med plads til småindustri 
og håndværk, stille og roligt 
fjernes og erstattes af bo-
ligbyggeri. Skal der bevares 
nogle områder med plads 
til erhverv, fordi det også er 
vigtigt for byens liv? Kan nye 
virksomheder uden forure-
ning ligge side om side med 
boliger og give boligområ-
der liv om dagen i arbejds-
tiden? Det er de spørgsmål 
vi ønsker at rejse for at klar-
gøre om der fortsat er plads 
til erhverv i den videre plan-
lægning. 

Der kan måske udvik-
les nye kommuneplan zo-

ner med erhverv og boliger 
sammen. Der skal arbejdes 
med forhold af betydning 
for håndværkeres mulighe-
der for at arbejde i byen, fx 
i forbindelse med parkering. 
Og ikke mindst, måske kan 
man lette livet for virksom-
heder ved at gøre kontakten 
med kommunen bedre og 
enklere.

EN ERHVERVSPOLITIK 
FOR AMAGER ØST. 
”En erhvervspolitik for Ama-
ger Øst. Henover de næste 
4 år ønsker lokaludvalget, i 
samarbejde med det lokale 
erhvervsliv og øvrige lokale 
interessenter, at udarbejde 
en strategi for erhvervspoli-
tikken i bydelen. Hensigten 
med en lokal erhvervspolitik 

er blandt andet, at lokalud-
valget og kommunen får en 
rettesnor for sit arbejde med 
erhvervslivet og udviklingen 
af nye perspektiver i byde-
len, samt at sende et klart 
signal til resten af Køben-
havn om, at man i bydelen 
ønsker en aktiv erhvervsud-
vikling, samt i hvilken retning 
denne udvikling ønskes.” (ci-
tat: Bydelsplan 2017 Amager 
Øst Lokaludvalg)

Man kan læse mere om 
foreningen på vores 
hjemmeside: https://
amageroest.dk/
Formand for erhvervs-
netværk AmagerØst er 
Anders Hjorth og næstfor-
mand er Lasse Rossen.

En dejlig dag i 
Sundbys gårdhaver

AF RANDI SØRENSEN, 
FORMAND FOR 
GÅRDLAUGET 
BLOMSTERHAVEN

  
Det blev en spændende 
og inspirationsrig dag 
med et stort og flot pro-
gram, men navnlig vil jeg 
fremhæve den hyggelige 
stemning med besøg ude-
fra, men også fra gårdens 
egen beboere. Jeg har 
fået henvendelser fra be-
boere, som synes det var 
dejligt med en konkret 
anledning til at gå ned og 
møde andre af gårdens 
beboere. Det kan være lidt 
svært i hverdagen bare at 
falde i snak og lære ens 
medbeboere at kende. 
Lidt jazzmusik, gratis kaf-
fe, loppemarked, boder 
med inspiration til planter 
- såvel spiselige som ikke 
spiselige - hjælper på det. 
Man kunne også spille ha-
vegolf og købe en rundtur 
i gården på rickshaw af 
børnene.

Vejret var med os, og 
gårdens børn havde også 
en dejlig dag. Særlig tril-
ning af frøbomber var en 
succes, hvor man blev 
dejlig nasset på fingrene. 
Vi må vist overveje plan-
tekasser eller et område i 
gården, hvor børnene kan 
dyrke deres egne blomster 
og tomater. Ikke alle har en 
altankasse, hvor man kan 
udfolde sig.

MANGE FÆLLES 
UDFORDRINGER
Selv var jeg på rundtur 
med stadsarkitekt Tina 

Saaby til tre andre gårde, 
bl.a.en som ikke var blevet 
gårdsaneret endnu. Man 
havde jo næsten glemt, 
hvordan det var dengang 
for 30 år siden, før vi fik 
vores gård saneret. Der 
var god inspiration at 
hente til forskellige indret-
ningsløsninger.

Jeg håber meget, at der 
kan dannes et netværk 
mellem gårdlaug fx på 
Amager, for man har man-
ge fælles udfordringer, 
f.eks. hvordan håndterer 
man bedst de mange af-
faldssorteringsenheder, 
erhvervslejemåls brug af 
gårdene, beboerenes ind 
imellem lidt for støjende 
fester, forladte cykler, for 
nu blot at nævne nogle af 
de ting en gårdlaugsbe-
styrelse arbejder med.

BYEN ER MERE GRØN 
END MAN KAN SE FRA 
GADEN
Det var en god idé Køben-
havns Kommune og Om-
rådefornyelsen Sundby 
fik, da de ville promovere 
de mange skjulte/lukkede 
grønne områder, der fin-
des i København. Man fik 
øje for, at byen er mere 
grøn end man lige umid-
delbart kan se fra gaden. 
Lige så dejligt som det i 
hverdagen er, at gården er 
lukket, lige så skønt er det 
at få besøg en dejlig som-
merdag i maj, og få styret 
sin egen nysgerrighed om, 
hvordan der ser ud hos an-
dre.

Vi ses forhåbentligt næ-
ste år på Gårdhaverne dag.

Søndag den 6. maj 2018 blev der for 
første gang afholdt gårdhavernes dag, 
og vores gård Blomsterhaven, som 
ligger mellem Hveensvej, Kirkegårdsvej, 
Augustagade og Amagerbrogade, 
var blevet spurgt, om vi ville vært for 
arrangementet i bydelen fra kl. 11-16. 
Det ville vi naturligvis gerne

Grønne oaser vises frem
Københavns Kommune har siden 1960’erne anlagt næsten 500 grønne 
gårdhaver, som gør en verden til forskel for beboerne. På Gårdhavernes Dag 
6. maj åbnedes udvalgte gårde op, som blandt andet skal inspirere andre til at 
søge støtte til etablering af fælles gårdhaver

AF: OLE PEDERSEN

Der er sket meget med Kø-
benhavn de seneste 60-70 
år, og det gælder også by-
ens baggårde. Førhen var 
det ofte begrænset, hvor 
meget lys og natur her var at 
finde, men siden 1960’erne 
har kommunen gjort en stor 
indsats for at få skabt mere 
indbydende og sundere 
gårdmiljøer til københavner-
ne. Derfor finder man i dag 
grønne, fælles gårde fyldt 
med liv, legepladser og natur 
bag husfacaderne.

For at vise eksempler på 
hvordan de mange omlagte 
gårde kan tage sig ud, fej-
rede Københavns Kommune 
de fælles, grønne gårde på 
Indre Nørrebro og i Sundby 
søndag d. 6. maj fra klokken 

11-16. Her åbnede en række 
gårde portene, så nysgerrige 

kunne se de spændende løs-
ninger, der gennem tiden er 

blevet etableret af kommu-
nen bag byens facader. 

 SJOVE LEGEPLADSER 
OG QUIZ MED PRÆMIER
I Sundby bød arrangementet 
på blandt andet loppemar-
ked og plantedag, og det var 
også muligt at få en guidet 
rundtur med byens stadsar-
kitekt Tina Saabye, samt an-
satte fra Københavns gård-
haver. For børnene var der 
både sjove legepladser, quiz 
med præmier og mulighed 
for at plante og så i potter 
af avispapir, mens de voksne 
kunne høre om klimatilpas-
ning i gårdene samt få inspi-
ration til plantevalg og tips til 
at undgå madspild. 

Arrangementerne var 
gratis og for alle.
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Foreningsrepræsentanterne:

Ole Pedersen: repræsente-
rer SK Amager Håndbold. 
Ole Pedersen har været 
formand for lokaludval-
get i de sidste 10 år. Ole 
har en særlig interesse for 
børn, unge og idræt, men 
også byudvikling, sundhed 
og sociale spørgsmål. 

Randi Sørensen: repræsen-
terer Amager Kulturpunkt. 
Randi er genvalgt medlem 
af lokaludvalget, og bræn-
der for at gøre en indsats 
for lokalsamfundet. Randi er 
særligt interesseret i kultu-
ren, byrum og fællesskaber.

Maj Tellefsen: repræsente-
rer Amagerbanens Venner. 
Maj er nyvalgt medlem i 
lokaludvalget. Hun ønsker 
at skabe et mere nærvæ-
rende Amager Øst, hvor 
gode aktiviteter og fæl-
les arealer, skaber sam-
menhold og åndehuller 
for Amagers borgere. 

Rasmus Steenberger: 
repræsenterer Trafiklege-
pladsens Venner. Rasmus er 
nyvalgt medlem af lokalud-
valget, og arbejder for at 
sætte fokus på trafiksikker-
hed og gode mødesteder. 
Rasmus har bl.a. været med 
til at starte Trafiklegeplad-
sen og fortsætter med 
arbejdet omkring den.

Frank Lambert: repræsen-
terer GF Landlyst. Frank er 
tidligere suppleant og ny-
valgt medlem af lokaludval-
get. Han ønsker at arbejde 
for at styrke fællesskaberne 
i bydelen, så de mange nye 
borgere hurtigt føler sig 
velkomne og inkluderet 
i bydelens foreningsliv. 

Lasse Rossen: repræsen-
terer Agenda Foreningen 
Sundby. Lasse er genvalgt 
medlem, og ønsker fortsat 
at arbejde for at udvikle 
demokratiet i byen, og få 
det mere ud til borgerne. 

Keith Gary: repræsenterer 
A/B Poppelgården. Keith er 
nyvalgt medlem af lokalud-
valget. Han vil gerne arbejde 
for at Amager Øst bliver ved 
med at være et godt sted at 
bo, sende børn i skole, køre 
med offentlig transport og 
være aktiv som frivillig.

Amina Charai: repræsen-
terer Ama’r butikkerne. 
Amina er nyvalgt medlem af 
lokaludvalget. Hun ønsker at 
skabe mere liv i gaderne for 
at gøre Amager endnu mere 
attraktivt og socialt, samt 
at kæmpe for bedre vilkår 
for de erhvervsdrivende.

Nanna Tofte: repræsenterer 
Parcelforeningen Søfryd. 
Nanna er nyvalgt medlem af 
lokaludvalget, og er særligt 
interesseret i området for 
bolig, miljø og erhverv.

Martin Hein: repræsen-
terer Skolebestyrelsen 
Gerbrand Skole. Martin 
er genvalgt medlem af 
lokaludvalget, og er særligt 
interesseret i området for 
bolig, miljø og erhverv.

Ole Meldgaard: repræsen-
terer Kofoeds skole. Ole 
er genvalgt som næstfor-
mand, en post han har haft 
siden 2012. Han har arbej-
det som socialarbejder i 
30 år på Koefoeds Skole, 
og i lokaludvalget er det 
også arbejdet for de socialt 
udsatte grupper og en so-
cialt bæredygtig bydel han 
særligt interesserer sig for. 
Han ønsker at arbejde for 
flere aktiviteter, som binder 
borgerne i bydelen sammen.

Iben Lindemark: repræ-
senterer GF Nygaard. Iben 
er genvalgt medlem af 
lokaludvalget, og ønsker 
fortsat at arbejde med 
udviklingen af bydelen i 
forhold til børn, trafik og 
frivillighed. Hun har bl.a. 
været med til arbejdet om-
kring Trafiklegepladsen og 
det vil hun fortsætte med.

Tom Christensen: re-
præsenterer Røde Kors 
Hovedstaden. Tom har 
tidligere været suppleant, 
men er nyvalgt medlem af 
lokaludvalget. Han vil især 
arbejde med bydelsplanen 
og kommuneplanen for at 
vi får en alsidig bydel med 
plads til alle grupper. 

Hans Jørgen Møller: repræ-
senterer Dansk Handicap 
Forbund. Hans har tidligere 
været suppleant, men er 
nyvalgt medlem af lokalud-
valget. Hans vil arbejde for 
at gøre bydelen til et mere 
tilgængeligt sted. Han øn-
sker at tilgængelighed bliver 
tænkt ind på alle niveauer, 
og at de handicappede 
bliver inddraget i arbejdet.

De politisk valgte repræsentanter:

Jens William Grav: politisk 
udpeget af Socialdemokra-
terne. Tidligere medlem

Rasmus Munch Sønder-
gaard: politisk udpe-
get af Dansk Folkeparti. 
Nyvalgt medlem.

Nicki Brøchner: politisk 
udpeget af Liberal Alli-
ance. Tidligere medlem.

Bo Jensen: politisk ud-
peget af Radikale Ven-
stre. Tidligere medlem.

Karl Vogt-Nielsen: poli-
tisk udpeget af Enhedsli-
sten. Tidligere medlem.

Susanne Møller: politisk 
udpeget af Konserva-
tive. Nyvalgt medlem.

Oksana Gjermstad: poli-
tisk udpeget af Venstre. 
Tidligere medlem.

Rune Solvang: po-
litisk udpeget af SF. 
Tidligere medlem.

Trine Hertz: politisk 
udpeget af Alternati-
vet. Nyvalgt medlem.

Der er valgt nyt 
lokaludvalg i 
Amager øst bydel. 
Her præsenterer 
vi de 23 valgte 
medlemmer. 14 
af medlemmerne 
er valgt af 
foreningslivet 
og 9 er 
udpeget af de 
politiske partier 
på Rådhuset.
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245.560 kr. om måneden 
mangler institutionerne i vo-
res nærområde i forældre-
betaling på grund af tomme 
institutionspladser. Institu-
tionerne i vores nærområde 
kan ikke tiltrække børn nok  
og nu vil Københavns kom-
mune plastre endnu en grøn 
plet til med billige midler-
tidige barakker med endnu 
flere pladser i selvsamme 
område! Argumentet skulle 
være et meget meget akut 
behov - men åben-bart ikke 
mere akut end at der står ca. 
140 børnehave pladser tom-
me og venter på børn i vores 
om-råde. 

NY MIDLERTIDIG 
BARAK INSTITUTION 
VED GREISVEJ.
Københavns kommune bar-
sler med at sætte barakker 
op på den grønne plæne 
ved backersvej 165 og greis-
vej 91. Det vil ifølge projekt-
planerne blive en 160 børns 
stor institution med plads til 
6 vuggestuer og 4 børne-
have stuer. Og det er endnu 

en af Københavns kommu-
nes midlertidige løs-ninger 
- denne gang skal byggeriet 
nedlægges efter 3 år og na-
turen skal genetableres. 

HVOR ER BEHOVET SÅ?
Der er ingen tvivl om at der 
mangler institutionsplad-
ser i Københavns Kommu-
ne, men det er ikke ligeligt 
fordelt. Adspurgt angiver 
Pladsanvisningen at der 
“Midt på øens sydlige ende 
er der rigtigt nok det til-
strækkelige antal pladser”. 
De mener at den nye midler-
tidige institution på Greisvej 
er en såkaldt ”tidlig ibrug-
tagning” af en kommende 
permanent institution på 
Lybækgade ved Amager-
cen-tret, hvilket bekræftes 

af Mette Kilde Corfitzen fra 
børne- og Ungdomsforvalt-
ningen. Det er altså ikke i 
nærområdet omkring denne 
nye midlertidige institution, 
behovet er. 

HVORFOR KAN VI IKKE 
FYLDE DE TOMME 
PLADSER I NÆRHEDEN 
AF GREISVEJ?
Hvorfor kan institutionerne i 
nærområdet omkring Greis-
vej ikke tiltrække disse børn, 
som har et akut pasningsbe-
hov? En tese kunne være at 
det simpelthen er et logistik 
problem i forhold til at få en 
travl hverdag til at gå op i 
en højere enhed for pres-
sede småbørnsfamilier. At 
de tomme pladser ligger for 
langt væk og i modsat ret-
ning, end forældrenes arbej-
de. Et faktum er i hvert fald 
at der er 140 tomme børne-
havepladser indenfor den 
samme afstand fra Lybæk-
gade, som den nye midlerti-
dige institution:
 ❚ Udflytterbørnehaven, 

Burlunden, som har op-

samling på Greisvej: 60 
tomme pladser

 ❚ Børnehuset Gaia på Ama-
gerbrogade: 80 tomme 
(4 uåbnede stuer)

MIDLERTIDIGT?
Som borger med 2 børn i 
midlertidige løsninger tviv-
ler jeg meget på kommunens 
forsikring om midlertidig-
hed. Min datters vuggestue 
er fra 1970’erne og skulle 
også dække et midlertidig 
behov men står her endnu 
og der er - så vidt vides - 
ingen planer om at rive det 
ned. Min søns udflytter-bør-
nehaves opsamlingslokaler 
(som i øvrigt også ligger på 
Greisvej) har været midlerti-
dig i 23 år. Begge faciliteter 
er mildest talt udtjente og 
lader meget tilbage at øn-
ske i forhold til indeklima, 
ar-bejdsmiljø og tidssvaren-
de faciliteter. Hvorfor bliver 
vi ved at med acceptere at 
Københavns kom-mune la-
ver midlertidige og dårlige 
løsninger, hvor de kan slippe 
afsted med at få dispensati-

oner for at forlænge midler-
tidigheden, når behovet for 
børnepasning igen kommer 
bag på dem? 

DEN ENE HÅND VED 
IKKE HVAD DEN ANDEN 
LAVER
For et års tid siden, prokla-
merede Københavns kom-
mune at det nu ikke længere 
var muligt at have en mid-
lertidig placering af Bur-
lundens opsamling på den 
grønne plæne i den østlige 
ende af Greisvej - Område-
chef Sven Alleslev fortalte 
blandt andet at der var pla-
ner om en grøn cykelsti som 
stod i vejen for at man kun-
ne have en midlertidig insti-
tution på de grønne plæner 
på Greisvej. Mange af argu-
menterne for at flytte Bur-
lundens opsamling dengang 
oplever vi nu med modsat 
fortegn i ar-gumentationen 
for den nye midlertidige in-
stitution 200 m. længere 
vestpå af Greisvej. Det sjo-
ve er at det slet ikke kunne 
komme på tale at etablere 

ny midlertidig opsamling 
på Greisvej. Lederen af Bur-
lunden foreslog ellers kom-
munen en løsning, hvor en 
vuggestue kunne tænkes 
sammen med opsamlingen, 
således denne kunne danne 
en fødekanal til at få fat i de 
børn som de så desperat 
mangler i Burlunden, pt. 60 
børn. Læg i den sammen-
hæng mærke til at den nye 
midlertidige løsning ikke er 
tænkt sammen med omlæg-
ningen af Burlunden, som 
pt. er sat i bero.

OPFORDRING!
Kære Lokalpolitikere, her-
med en opfordring til at lave 
en undersøgelse af hvad og 
hvor behovet for instituti-
onspladser er - og lav løs-
ninger, som børnefamilierne 
ønsker at benytte. Og ende-
lig - beskyt de grønne plet-
ter med udsyn, der stadig er 
tilbage på Amager. 

De bedste hilsner fra 
Majbrit Fonnesbæk Hansen

140 børn søges - ikke flere midlertidige institutionspladser

Majfest d. 26 maj
AF OLE PEDERSEN

 
Så gik majfesten d. 26.maj 
2018 i luften med et stor pro-
gram.

Majfesten foregik samti-
dig flere steder langs Ama-
gerbrogade, fra Sundby-
øster plads i den ene ende 
til Christmas Møllers plads i 
den anden ende. 

Ud over de forretnings-
drivende var festen arran-
geret af Områdefornyelsen 
Sundby, Amagerbro Kultur, 
Amager Centret, Ama’r bu-
tikkerne, boligforeningerne 
og Sundby kirke.

Formålet med majfesten 
var todelt. For det første at 
synliggøre processen om-
kring Ny Amagerbrogade, 
og for det andet at vise og 
fremvise et forretningsliv, 
der ønsker at bidrage til en 
fornyelse og revitalisering af 
Amagerbrogade.

Her en række stemnings-
billeder fra arrangementer-
ne.

Svar på læserbrev
Kære Majbrit Fonnesbæk 
Hansen

 Byen vokser, og vi gør vi, 
alt hvad vi kan for at kunne 
tilbyde børn og forældre at-
traktive pasningstilbud uan-
set hvor i byen man bor. Du 
skriver, at vi skal undersøge 
behovet for institutionsplad-
ser, inden vi etablerer mid-
lertidige løsninger.

 Vi kender prognoserne. 
Vi ved, at byen vokser, og at 
vi derfor skal arbejde derfor 
målrettet på hele tiden at 
udbygge og bygge nye dag-
institutioner og skoler, så vi 
kan tilbyde børn og forældre 
attraktive pasningstilbud, 

uanset hvor i byen man bor. 
Alene i de seneste to år er 
der afsat ca. 3,6 mia. kr. til 
både udbygning af skoler og 
daginstitutioner og til mo-
dernisering af skolerne.

 Og jeg kan forsikre dig 
om, at der er behov for insti-
tutionspladser på Østama-
ger. Vores prognoser vi-
ser nemlig, at der alene på 
Østamager er et behov for 
73 nye daginstitutionsgrup-
per frem mod 2028 - pri-
mært vuggestuepladser. 
Og vi dækker både behovet 
for pladser ved selvfølgelig 
at få brugt alle de ledige 
pladser i eksisterende insti-

tutioner, som vi har i dag. 
Det gælder blandt andet 
daginstitutionen Gaia, som 
du selv nævner. Men der er 
bestemt også behov for at 
bygge nye daginstitutioner, 
som vi er i fuld gang med 
for hele tiden at følge med 
behovet.

 Når vi bygger nye insti-
tutioner, så arbejder vi med 
”tidlig opstart” af nye plad-
ser i midlertidige institu-
tioner – som hverken er ba-
rakker eller billige –  men af 
meget høj kvalitet. Det gør 
vi for at sikre, at der er plads 
til alle de nye københavner-
børn i dagtilbud i gode ram-

mer, indtil de permanente 
daginstitutioner er bygget.

 Vi har valgt at placere 
en midlertidig institution på 
Greisvej, fordi vi på grun-
den kan opfylde de fysiske 
krav, der er til en daginsti-
tution med tilhørende gode 
udearealer. Og jeg vil gerne 
understrege, at planen også 
er, at institutionen på Greis-
vej er midlertidig. Den bliver 
nedlagt igen og det grønne 
areal reetableret, når den 
nye institution ifølge planen 
står klar om tre år.

 
Børne- og ungdomsborgme-
ster Jesper Christensens       Eksempel på midlertidig daginstitution 

      Masser af musik og masser af fadøl var menuen ved Flinterendenmed Amina i fuld gang ved hanerne. 
Og så var der en stor dejlig hoppeborg til børnene. Foto: Ole Pedersen

      Danseshow med FPDans til de nyeste hits. 

      På den nye smukke plads foran Det Argentinske Vinhus var der 
dagen igennem musik, og hen ad dagen blev der tændt op i grillen og 
så blev det hele  skyllet ned med gode vine og godt øl. 
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Mobil byrumsinstallation  
i Badensgade 
Sidste sommer arrangerede vi et par workshops med beboerne i Badensgade, 
hvor vi diskuterede hvad man kunne gøre for at reducere bilejerskabet i gaden 
og hvad man kunne bruge de parkeringsarealer der ville blive tilovers til. Det 
kom der en masse gode forslag ud af, som vi stadig arbejder videre med

AF: HENRIK VALEUR, 
ARKITEKT-URBANIST 

Badensgade er en privat 
fællesvej med 25 byggefor-
eningshuse opført omkring 
forrige århundredeskifte. 
I begge sider af gaden er 
der parkering i hele gadens 
længde så bortset fra et 
smalt fortov i begge sidder 
er der ingen fælles arealer til 
sociale aktiviteter. 

BYGGERIET VAR EN 
SOCIALT ENGAGERENDE 
PROCES
I vinter arrangerede vi så en 
workshop med beboerne 
om udformningen af en kon-
kret byrumsinstallation, som 
skulle have et socialt formål 
med fokus på børn. Work-
shoppen blev ledet af Benny 
Henningsen fra kunstnerkol-
lektivet Bureau Detours, som 
også ledede den workshop 
vi fornylig afholdt over en 
solrig weekend i maj, hvor 
installationen blev opført. 
Både børn og voksne fra ga-
den deltog i byggeriet om-
end det nok var folkene fra 
Bureau Detours som lagde 
det største arbejde. Nu blev 
de jo så også betalt for det. 
Men selve byggeriet var i sig 
selv en socialt engagerende 
proces hvor nye tilflyttere til 
gaden fik lejlighed til en god 
snak med nogle af de ”gam-
le” og i løbet af de to dage 
kom mange beboere og an-
dre forbi og skulle lige høre 
hvad det var der foregik. 

NU STÅR DER SÅ EN 
INSTALLATION I GADEN:
Installationen fylder det 
samme som en almindelig 
personbil og dermed illu-
strerer hvad den plads en 
bil optager i byrummet al-
ternativt kan bruges til. In-
stallationen har også hjul 
på så den kan flyttes rundt 
alt efter hvor der er behov 
for den. I virkeligheden 
består den af to dele, som 
kan trækkes fra hinanden. 
Den ene del kan man kravle 
rundt på og ind i. Den inde-

holder også et par møbler, 
som kan trækkes ud og stil-
les omkring den anden del, 
som man kan sidde rundt 
om og som også indeholder 
et skab til opbevaring af 
ting til forskellige legeakti-
viteter. 

TAK TIL AMAGER ØST 
LOKALUDVALG
Gennem den snak der na-
turligt opstår når man laver 
noget sammen opstår der 
også nye ideer, f.eks. til hvor-
dan man kan dele bilerne så 

der bliver færre af dem og 
dermed plads til flere so-
ciale aktiviteter, måske også 
til forskellige grønne tiltag, 
som igen gør at man kom-
mer til at snakke mere sam-
men og får flere nye ideer. Vi 
vil gerne sige tak til Amager 
Øst Lokaludvalg for at have 
givet mulighed for dette ved 
at støtte de forskellige work-
shops, som ledte frem til 
opførelsen af den mobile by-
rumsinstallation, som også 
er støttet af Statens Kunst-
fonds Arkitekturudvalg. 

Cykelpitstop og cykelparade
Forkæl dig selv og din cykel med et cykeltjek og morgenkaffe d. 29. juni på 
Christmas Møllers Plads. Fejr cyklen og tag del i den store cykelparade der 
åbner Kulturhavn d. 24. august

AF LISE ARRE, 
MILJØPUNKT AMAGER

Nu er det igen den tid på året 
hvor Miljøpunkt Amager hop-
per i de orange kedeldragter 
og tilbyder cykeltjek og en 
god kop kaffe som tak til 
alle dem der cykler på Ama-
ger. Den første gang bliver 
om morgenen den 29. juni 
på Christmas Møllers Plads. 
Den anden gang bliver den 
24. august et sted på Islands 
Brygge. Samme dag delta-
ger Miljøpunkt Amager i Bike 
Pride - en festlig dag med 
fokus på cykler. Bike Pride 
er åbningseventet til Kultur-
havn Festival. Fra 16-17.30 vil 
der være cykelfestplads ved 
Kulturhuset på Islands Bryg-
ge hvor alle er velkomne til 
at komme og prøve forskel-
lige specielle cykeltyper fra 
blandt andet Cykelbibliote-
ket på Prags Boulevard, samt 

at få udsmykket deres cykel 
med festlig pynt inden vi alle 

kører i samlet flok rundt om 
Havneringen og ender på 

Reffen til mad, drikke og sal-
sa-musik.

Plastikposefrit 
Christianshavn rykker 
mod Amager

AF:ROBERTA 
MONTANARI

Hun havde netop set en 
film om, hvordan ver-
denshavene er fyldt med 
plastik og drikkevandet 
indeholder mikroplastik. 
”Jeg sad sidste år og græd 
over verdens tilstand og 
tænkte på, hvor dårlig jeg 
selv var til at huske mine 
muleposer og bare købte 
plastikposer, som jeg bag-
efter smed ud,” fortæller 
Tanja Fox, initiativtager til 
Plastikposefrit Christians-
havn og bosat på Christia-
nia.

Derefter begyndte hun 
selv at sy stofposer, som 
hun opfordrede lokale bu-
tikker til at have hængende 
til fri afbenyttelse. Efter 
omtale i lokalpressen be-
gyndte frivillige at melde 
sig. Og da lokaludvalget på 
Christianshavn gik ind i sa-
gen, begyndte tingene at 
rulle. Faktisk er det nu kom-
met så vidt, at Plastikpo-
sefrit Christianshavn netop 
har vundet årets Christians-
havnerpris, som uddeles af 
Christianshavns Beboer-
hus, og blandt andet fås for 
udvist mod, sprælskhed og 
civil ulydighed.

HVIS NOGEN PÅ 
AMAGER HAR LYST
Prisoverrækkelsen finder 
sted i juni og et lille beløb 
følger med, som muligvis 
vil gå til en ny symaskine, 

fortæller Tanja. Sagen hol-
der til enten hjemme hos 
folk selv eller i Beboerhu-
sets systue fyldt med far-
verige stoffer, puder og en 
smule bedagede symaski-
ner. Initiativtageren efter-
lyser flere frivillige kræfter, 
der vil sy poser, opdrive 
genbrugsstof eller få flere 
forretninger med på ideen 
til de gratis poser. ”Jeg 
håber initiativet vil sprede 
sig som ringe i vandet, og 
at der vil være grupper 
mange steder i landet. Hvis 
nogen på Amager har lyst 
til at deltage eller selv star-
te en gruppe, skal de bare 
kontakte os via Facebook-
gruppen Plastikposefrit 
Christianshavn, så vi kan 
koordinere kræfterne,” si-
ger Tanja Fox.

”Der er ingen penge i det, 
men til gengæld har vi det 
rigtig hyggeligt. Forleden 
fik jeg et foto tilsendt af en 
stofpose, som var landet 
helt i New York,” fortæller 
hun med et grin. På denne 
majdag er Tanja sammen 
med et par andre damer 
i sy-værkstedet, hvor de 
stryger logoer og stempler 
dem på poser i mange far-
ver og størrelser.

Mere info om Plastik-
posefrit Christianshavn 
på Facebook: https://
www.facebook.com/Pla-
stikposefrit-Christians-
havn-150155755662629/

Tag en gratis stofpose i butikken 
og drop plastikposen, når du køber 
ind. Det simple koncept med det 
stærke budskab vinder nu en 
Christianshavnerpris. Initiativet har 
vokseværk og inviterer Amager med

     Tanja Fox (med lys pose) og Hanne Kold, som er frivillig t.v.
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AF JOHNNY SKAANING - 
SUNDBY BIBLIOTEK

Når de store brusende ran-
ker af clematis udenfor Kvar-
terhuset begynder at blom-
stre og solen vinder i styrke, 
virker stedet som en magnet 
på folk, der kommer forbi. 
Her er både en hyggelig le-
geplads med blødt under-
lag, og i den anden ende et 
caféområde med udendørs 
servering. Her har vi igen i 
år etableret en scene, hvor vi 
glæder os til at byde på en 
række gratis koncerter i lø-
bet af sommeren. De fleste 
er fyraftenskoncerter sidst 
på eftermiddagen på freda-
ge eller lørdage.

24 maj  kl. 17: Salsamagi 
- Kofoeds Skoles salsa 
orkester er kendt for 
deres smittende rytmer.
15 juni kl. 17: Soul Shop 
- 12 mands orkester svin-
ger og jinger på meget 
lidt plads - Du danser
22 juni kl. 17: Gunni syn-
ger originale sange med 
rygrad og harmonika.
7 juli kl. 15  Astro Budda 

Agogo (børnekon-
cert) og Silent Beauty 
Trio (jazz) kl. 17
24 august kl. 18: Sid-
sel Storm – vokaljazz 
i verdensklasse

14 september kl. 17: High 
Octane Brothers – god 
blues har ingen udløbsdato.
Alle koncerter er gratis.
Du kan sidde og høre mu-
sik, og købe mad og drikke 

i caféen. På udvalgte dage 
vil der være tilbud om grill-
mad. Hvorfor køre over bro-
erne, når nabolaget er fuld af 
hygge? 

Vi ses i Jemtelandsgade 3!

KULTUR

Kvarterhuset bugner 
af aktiviteter

AF ROSA SOFIE HALL

Mens vi venter på efteråret 
skal vi lige nyde en dejlig 
sommer.

Men så bliver det sen-
sommer, efterår og vinter 
og der er heldigvis mas-
ser af fantastisk kultur at 
glæde sig til.

Kvarterhuset byder i ef-
terårssæsonen på alt fra 
jazz, barok og blues, til 
naturvidenskabelige fore-
drag, filmklub, Kulturnat 
og Golden Days.

I løbet af efteråret får vi 
bl.a. besøg af forfatteren 
Christine Leonora Skov og 
blomsterkunstner Camilla 
Berner. 

For familier, børn og ba-

byer er der krea værkste-
der, børneteater, legestue 
og ikke mindst Halloween 
fest og Juledag at glæde 
sig til.

Vi kick starter sæso-
nen med Kvarterhusets 
Markedsdag fredag d. 24. 
august, hvor du kan møde 
husets brugere og bebo-
ere og opleve nogle af de 
mange tilbud vi har.

Vi har allerede en masse 
gode samarbejdspartnere, 
men der er altid plads til at 
høre om dine ideer og pro-
jekter. Så hold dig endelig 
ikke tilbage, hvis du har 
noget på hjertet. 

Send en mail:  
rosa@kvarterhuset.dk

Kvarterhuset byder på 
udendørs musik og 
sommerhygge 

Sommerstemning i Red 
Barnets Genbrugsbutik
AF GRETHE LARSEN

Der er sol og sommer i luf-
ten. Sommerferien nærmer 
sig og kufferten skal pakkes. 
Men hvad skal der i den? I 
butikken har vi et bredt ud-
valg af gode sager til ferien.

Hvad med fx sko, sandaler, 
shorts, sommerbluser, sol-
hatte, sommerkjoler, svøm-
metøj, solbriller eller spil og 
sommerlæsningsbøger?

Måske trænger dine børn 
til fornyelse i sommergarde-
roben eller måske mangler I 
nye udfordrende spil, pusle-
spil og bøger til ferien.

Grib derfor chancen for et 
besøg i vores skønne butik.  
Måske har vi netop hvad du 
mangler. Vi glæder os som 
altid til at se dig og dine 
børn.

SOMMERFEST
Gå heller ikke glip af vores 
sommerfest som bliver af-
holdt lørdag den 30.6 i bu-
tikken. Nærmere oplysnin-
ger om arrangementet vil 
snarest blive annonceret i 
butikken og på vores hjem-
meside. Se nedenfor.

SKOLESTART
Efter sommerferie kommer 
skolestart. Første skoledag 
er noget særligt. Børnene 
drager afsted til skole med 
skoletasken på ryggen. 
Måske starter dit barn op i 

0-klasse og glæder sig til 
den første skoletaske el-
ler måske er dit barns sko-
letaske efter flere års brug 
blevet for lille og I mangler 
en større af slagsen. Så er 
det så heldigt at vi igen i 
år modtager brugte skole-

tasker fra Arnold Busk til 
videresalg i genbrugsbutik-
ken. Salget starter 23. juli. 
Jo før du køber jo større 
udvalg har vi.

HUSK: Det er altid en god 
idé at følge os på vores 

Facebook hjemmeside: 
“redbarnet genbrugsbu-
tik amager”. Her kan du 
følge med i nyheder og 
opdateringer på arrange-
menter mm. Red barnets 
genbrugsbutik ligger 
Holmbladsgade 99.

Ny publikumsterrasse 
på Rodosvej

AF: PERNILLE 
SCHALDEMOSE

Som noget helt nyt udvi-
der Bibliotekshuset på Ro-
dosvej nemlig nu med en 
tagterrasse til husets bru-
gere, så man har mulighed 
for at sætte sig ud og nyde 
vejret og solen, når man 
besøger biblioteket. Ter-
rassen er placeret på før-
ste etage med adgang fra 
læsesalen. 

Projektet er startet på 
opfordring af Bjarne Fey, 
chef for Amager Kultur, 
der allerede for længe si-
den kunne se det store po-
tentiale i at udvide biblio-

teket den vej, og dermed 
give brugerne flere – og 
anderledes - rum at op-
holde sig i. Det har taget 
mindst et år at få projektet 
færdigt med alt, hvad det 
indebærer af tegninger, 
godkendelser, handicaplift 
m.m., men vi er nu ende-
lig ved vejs ende og klar 
til indvielse fredag den 8. 
juni med pomp og pragt, 
champagne og taler. 

Personalet i Biblioteks-
huset har sørget for borde, 
stole og bænke, samt fine 
blomsterkasser til terras-
sen, der indtil videre kun 
vil være åben, når der er 
personale til stede i huset.

Tag kaffe og avis med ud i det gode 
sommervejr i hyggelige omgivelser på 
en dejlig sydvendt terrasse!

     Terrassen ses her uden møbler.   Foto: Stine Hoffmeyer



NR. 9816 AMA’RØSTENKULTUR

Konger og bønder 
rykker ind på Skolen 
på Amagerbro

AF SVEN LØNTOFT

Erfaringer fra de over 500 
skoler, som har skoleskak 
på skemaet, viser at ele-
verne bliver bedre til ma-
tematik, når skoleskak ind-
går i undervisningen, og 
desuden har det en positiv 
effekt på elevernes evne 
til at holde fokus og kon-
centrere sig. Lærer Sanne 
Frimand, som er skoleska-
kansvarlig, oplyser at fem 
elever fra 5.klasse sidste 
år blev uddannet til ”play-
masters” på Dansk Sko-
leskaks kursus for elever. 
Eleverne skal til næste 
skoleår undervise eleverne 
i 1. klasse i skoleskak, og 
inden da får de genopfri-
sket deres færdigheder i 
et forløb med skoleskak i 
samarbejde med Amager 
Skakskole. Det er endvi-
dere planen, at 4. årgang 
skal have et ”Åben skole” 
forløb med skoleskak og 
matematik til efteråret.

STØTTE FRA 
SAMARBEJDSPULJEN
Københavns kommune åb-
nede i foråret 2018 igen for 
samarbejdspuljen på 1 mio. 
kr. til at støtte samarbejde 

mellem folkeoplysende 
foreninger og københavn-
ske folkeskoler

Med udgangspunkt i fol-
keskolereformens idé om 
”Åben Skole” kan forenin-
gerne være med til at give 
skoleeleverne en mere in-
spirerende skoledag og 
styrke kvaliteten af under-
visningen.

Foreninger og skoler 
kan i fællesskab ansøge 
puljen om 500 kr. pr. dob-
beltlektion samt 1000 kr. 
til forberedelse og admini-
stration. Midlerne udbeta-
les til foreningerne. Dette 
giver mulighed for evt. 
frikøb af foreningsinstruk-
tører, så de kan være til 
stede i skoletiden.

I tildelingen lægges 
stor vægt på et gensidigt 
forpligtende samarbejde. 
Derfor er det en forudsæt-
ning for at opnå støtte, at 
undervisningsforløbene 
gennemføres i et tæt sam-
arbejde mellem forenings-
instruktør og lærere, og at 
begge parter tager aktivt 
del.

Amager Skakforening har 
haft ”Åben skole” forløb 
på alle bydelens skoler.

Skolen på Amagerbro arbejder 
på at styrke elevernes faglige og 
sociale udvikling, og derfor vil 
skolen til næste skoleår satse på at 
inddrage skoleskak i undervisningen, 
f.eks. i matematiktimerne og i den 
understøttende undervisning

     ”Playmasters” i skoleskak på Skolen på Amagerbro

Ved Amagerbanen rives 
de gamle skinner op og 
arbejdet med den nye 
supercykelsti er påbegyndt
Det er både glædeligt og vemodigt at se anlægsarbejdet på det 111 år gamle 
banetracé. I år er det netop 20 år siden at det sidste tog kørte på netop 
den del af banen, som forbandt Nordøst Amager med Kastrup og Dragør. 
Glædeligt er det, at der kommer en supercykelsti, fodgængersti og sky-
brudssikring og eftersom den del af banen ikke bruges mere, så skal der være 
plads til byens behov og udvikling

AF PETER KRISTENSEN, 
AMAGERBANENS VENNER

Mandag den 7. maj 2018 be-
gyndte Københavns Kom-
mune at rive Amagerbanens 
skinner op syd for Prags 
Boulevard, hvor stræknin-
gen er på 650m. Kommu-
nen skal anlægge en super-
cykelsti på det 111 år gamle 
jernbanetracé. Denne del af 
Amagerbanen er den næst 
sidste rest og det er net-
op 20 år siden at der sidst 
kørte tog. I 1998 trak Jern-
baneklubben Amagerbanen 
deres sidst materiel væk fra 
banen efter at forbindelsen 

via Langebro netop var ble-
vet afskåret.

Københavns Kommune 
har pt. ingen planer om at 
anlægge en supercykelsti 
langs Uplandsgade, hvor 
Amagerbanens Venner si-
den 2014 har driftet med 
dræsiner og skinnecykler. 
Anlægsarbejdet forventes at 
vare frem til november 2018. 

Hos Amagerbanens Ven-
ner på den anden rest af 
Amagerbanen kan du fort-
sat køre med dræsine og 
skinnecykler søndage i ulige 
uger mellem 12 og 16 i som-
merhalvåret.

Anlægsprojektet er poli-

tisk vedtaget og støttes af 
Amager Øst Lokaludvalg, 
som Amagerbanens Venner 
er medlem af med Maj Tellef-
sen som repræsentant.

OM CYKELSTI-
PROJEKTET:
Københavns Kommune an-
lægger en dobbeltrettet cy-
kelsti samt gangsti fra Prags 
Boulevard til Ler-gravsvej. 
Strækningen har været et 
missing link i cykelforbindel-
sen fra Øresundsvej til Prags 
Bou-levard og Uplandsgade. 
Derudover bliver der lavet 
en række regnvandsbas-

siner langs stien og op-sat 
ny belysning. Bassinerne er 
en del af Københavns Kom-
munes skybrudssikring, og 
de beplantes med græs og 
blomster.

For at gøre plads til både 
cykelsti og regnvandsbas-
sin har kommunen fældet 
den eksisterende selv-såede 
trærække langs Ved Ama-
gerbanen. Vi genplanter 
samme antal træer, når pro-
jektet afsluttes.

Med venlig hilsen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns Kommune
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Det sker i Filips 
kirke i sommeren

AF JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

Ud over ud gudstjenesterne 
søndag kl. 10:00 og morgen-
sang hver onsdag kl. 9:30 er 
der mange aktiviteter i Fi-
lips kirke. Der er startet en 
sorggruppe ved Filips, der 
er åben for alle. Tilmelding 
til kirkekontoret eller sogne-
præst Gunvor Blichfeldt.  

Kendetegnende for alle 
aktiviteter i Filips Kirke er at 
der er fri entre.

JUNI
6/6 kl. 17.00 – Pilgrimsvan-
dring på Amager Fælled. 
Vi mødes i Filips kirke kl. 17. 
Husk mad,/drikke og sol-
creme

9/6 kl. 16.00 – Bernstein-
koncert: Uffe Fløng med kor 
opføres værker af Leonard 
Bernstein.  

JULI
4/7 kl. 17.00 – Pilgrimsvan-
dring på Amager Fælled. 
Vi mødes i Filips kirke kl. 17. 
Husk mad,/drikke og sol-
creme.

AUGUST
1/8 kl. 17.00 – Pilgrimsvan-
dring på Amager Fælled. 
Vi mødes i Filips kirke kl. 17. 

Husk mad,/drikke og sol-
creme

25/8 kl. 13.00 – Filips kir-
kes 94 års fødselsdag. Vi 
indleder med familieguds-
tjeneste, og bagefter er der 
fest i haven og på kirkeplad-
sen med kagebord, helstegt 
pattegris, hoppeborg, bal-
lonkunstner, fiskedam, bål, 
banko og meget mere. Gratis 
adgang og tilmelding er ikke 
nødvendig. Kom og vær med 
til at fejre Filips kirke.

SEPTEMBER
20/9 kl. 19.00 – Aftenhøj-
skolen med tidligere po-
litiinspektør Per Larsen, 
der holder foredraget Som 
præsident for Kræftens Be-
kæmpelse. Der serveres et 
let traktement. Der er gratis 
adgang og ingen tilmelding 
er nødvendig.

23/9 kl. 10.00 – Høstguds-
tjeneste og efterfølgende 
høstfest med frokost og 
auktion til fordel for Folke-
kirkens Nødhjælp og evt. un-
derholdning. Gratis adgang 
og ingen tilmelding er nød-
vendig.

27/9 kl. 19.30 – Koncert 
med Sys Bjerre. Kom og nyn 
med på Sys Bjerres kendte 
numre. Gratis adgang. Kon-
certen er støttet af Amager 
Øst Lokaludvalg.

Kom i sommerstemning 
med koret ReChoired d. 11. 
juni 2018 i Kvarterhuset
Koret ReChoired fra Østerbro giver sommerkoncert i Kvarterhuset med 
masser af sommerpop, latin og kendte sange fra filmens verden

AF MAJKEN ASTRUP

ReChoired holder deres år-
lige sommerkoncert i Kvar-
terhuset på Amager med 
både danske og udenland-
ske numre på repertoiret, i 
arrangementer af bl.a. Seal, 
Agnes Obel, Malene Rigtrup, 
Peter Bom m.fl. Igennem for-
året har koret arbejdet med 
forskellige genrer og vil til 
koncerten præsentere alsi-
dige, rytmiske sange inden 

for latin/swing, jazz, pop og 
– som noget helt særligt i år 
– sange fra filmens verden. 

20 TALENTFULDE 
SANGERE
Det rytmiske kor ReChoired 
har base på Østerbro i Kø-
benhavn og ledes af diri-
genten Peter Bom. Koret 
har eksisteret i godt 10 år og 
består af 20 talentfulde san-
gere, der synger 4-8. stem-
mige satser, både a cappella 

og med akkompagnement. 
”Vi har arbejdet intenst med 
sangene til sommerens kon-
cert og vi glæder os til at 
sprede sommerstemning og 
glade dage på Amager”, for-
tæller Susanne, der synger 
sopran i ReChoired.

Koncerten varer omkring 
en time med en indlagt pau-
se.

Læs mere om ReChoired 
på www.rechoired.dk

 ❚ Sted: Kvarterhuset, 
Jemtelandsgade 3, 2300 
København S

 ❚ Tid: Mandag den 11. juni 
kl. 19.30 – dørene åbnes 
kl. 19.15.

 ❚ Pris: 50,- kr. – Børn og 
studerende: 20,- kr.

 ❚ Billetter kan købes på Bil-
letto eller i døren.

FAKTA

Sproget kan udvikles 
gennem leg og træning
AF BIBLIOTEKAR HELLE 
MELDGAARD

Vejret var godt og humøret i 
top, da det fredag den 4. maj 
var National Sprogfitness-
dag i Danmark. På landsplan 
blev Sprogfitnessdagen fej-
ret af cirka 70 biblioteker 
rundt om i parker og på plæ-
ner. På Amager blev dagen 
afviklet i Sundby Idrætspark 
som et samarbejde mellem 
Sundby Bibliotek, Ørestad 
Bibliotek, Solvang Bibliotek, 
Bibliotekshuset og pæda-
gogstuderende fra Køben-
havns Professionshøjskole. 
De indbudte børn kom fra 
Amagers institutioner og 
var i alderen 4-6 år. De løb, 
hoppede, grinede og legede 
med ord og bogstaver.

Som navnet antyder, 
handler sprogfitness om at 
styrke sprogudvikling på en 
aktiv og legene måde. Der-
for har pædagogstuderende 

fra Københavns Professions-
højskole og UCN Nordjylland 
udviklet en række sproglege, 
som bruges i forbindelse 
med Sprogfitnessdagen – og 
legene kan så leges igen af 
børnene hjemme i institutio-
nerne.

ÅRLIGE 
SPROGFITNESSDAGE
For de pædagogstuderende 
handler dagen om at teste 
de sprogudviklende lege, 
som de har lavet i forbindel-
se med deres uddannelse. 
Legene er udviklet til at un-
derstøtte kropslige lærings-
stile og barnets sproglige 
udvikling. Både nyere og æl-
dre forskning har understre-
get, at sprogfærdigheder og 
ordforråd har stor indvirk-
ning på, hvordan man lærer 
og udvikler sig senere i livet. 
Bibliotekarerne arrangerer 
årligt sprogfitnessdagen, 
da det for dem er vigtigt at 

bidrage til børns sprogud-
vikling, blandt andet ved at 
styrke samarbejdet med pæ-
dagoger og de lokale institu-
tioner.

Til legene blev brugt le-
geredskaber som hulahop-
ringe, kegler, måtter og ær-
teposer, som blev udlånt af 

Lergravsparkens bemande-
de legeplads.Næste år løber 
Danmarks Nationale Sprog-
fitnessdag af stablen den 10. 
maj 2019, og bibliotekarerne 
glæder sig allerede til næste 
hold studerende og til igen 
at møde en masse legeglade 
børn.

      Pædagogstuderende leger sprogudviklende lege med børn fra 
Amager ved Sundby Idrætspark. Foto: Martin Mørup

Sommerbogen  
er tilbage
AF: STINE HOFFMEYER

Sommerferien 2018 står 
for døren, og det samme 
gør bibliotekernes årligt 
tilbagevendende læse-
kampagne ’Sommerbo-
gen’ for de 7-14-årige. Det 
går ud på, at børnene i 
deres ferie læser tre bø-
ger efter eget valg, som 
de skriver en lille anmel-
delse af på biblo.dk – de 
danske folkebibliotekers 
fælles website for børn. 
Herefter kan de gå ned på 
deres lokale bibliotek, vise 
anmeldelserne til perso-
nalet, få tre stempler og 
hente en bogpræmie. Det 
er populære bøger, og der 
er noget for både piger og 
drenge inden for hver al-
derskategori. Hvert barn 
kan max hente 1 bogpræ-
mie på biblioteket, men på 
biblo.dk har man mulighed 
for at anmelde et ube-
grænset antal bøger, og 
måske være heldig at vin-
de flere bøger eller en iPad 

Mini. Det er også muligt at 
lave en videoanmeldelse 
– på biblo.dk/sommerbo-
gen/2018 er der tips til det 
hele. 

Kampagnen kører fra 
fredag d. 15. juni til og med 
lørdag d. 25. august. På af-
slutningsdagen vil der bli-
ve afholdt en fest for alle 
de børn, der har gennem-
ført Sommerbogen, og 
deres familier. I Biblioteks-
huset på Rodosvej får man 
besøg af børnebogsforfat-
ter Nicole Boyle Rødtnes, 
mens Lise Bidstrup i år 
gæster Sundby Bibliotek.  

Læs mere om Sommer-
bogen på biblo.dk, eller 
spørg på biblioteket!



NR. 9818 AMA’RØSTENKULTUR

Forfatterspirernes 
Skriveklub – successen 
fortsætter hver tirsdag aften
Er du 11-18 år og vild med at skrive historier? Så er Forfatterspirernes 
Skriveklub måske lige noget for dig!

AF: STINE HOFFMEYER 

Syv år. Så længe har skrive-
glade børn og unge i alderen 
11-18 år kunnet mødes med 
andre ligesindede i ”Forfat-
terspirernes Skriveklub” på 
fire af Københavns bibliote-
ker. Konceptet går ud på, at 
de unge skriveglade ”spirer” 
mødes i klubben en gang 
om ugen på biblioteket 
og lærer alt, hvad en ægte 
forfatter bør vide. Undervi-
serne er alle yngre, profes-
sionelle forfattere, der har 
udgivet op til flere børne- 
og ungdomsbøger gennem 
den seneste årrække. Som 
bibliotek er vi med at skabe 
rammerne for forfatternes 
møde med de skriveinteres-
serede unge, og håbet er, at 
vi kan give de unge et godt 
afsæt for deres skriveglæde 
- og måske kunne være med 
til at skabe fremtidens for-
fattere?

RIM, VENSKABER ELLER 
SUPERHELTE
En undervisningsgang i 
Bibliotekshusets skriveklub 
består typisk af en opvarm-
ningsøvelse med ”flowskriv-
ning” efterfulgt af noget 
teoretisk input fra undervi-
seren. Herefter vil dagens 
tema typisk blive gennem-
gået. Det kan f.eks. være 
rim, venskaber eller super-
helte, og efterfølgende skal 
holdet så i gang med nogle 
skriveøvelser, som til sidst 
rundes af med en halv times 
oplæsning med feedback. 

Halvvejs i undervisningen 
kommer bibliotekaren forbi 
med en vogn med safte-
vand, småkager og blandet 
slik. Der vil af og til i de en-
kelte sæsoner blive arrange-
ret udflugter til forlag eller 
lignende. 

Forfatterspirerne startede 
tilbage i 2011. I Bibliotekshu-
set på Rodosvej har man væ-
ret med helt fra starten. Her 
mødes de unge forfatterspi-
rer hver tirsdag aften med en 
af de to dygtige og engage-
rede undervisere: Line Leon-
hardt og Liva Skogemann.

Flere af forfatterspierne er 
også blevet venner uden for 
klubben og giver udtryk for, 

at de savner både hinanden 
og underviserne, når klub-
ben holder ferie. 

SNACKS, SNAK OG 
PRÆSENTATIONER AF 
DE BEDSTE TEKSTER
Hver sæson rundes af med 
en fælles afslutning på et af 
de fire værtsbiblioteker: Bib-
liotekshuset på Rodosvej, 
Valby Bibliotek, Vesterbro 
Bibliotek og Kulturstationen 
Vanløse. Her mødes alle un-
derviserne og de involve-
rede bibliotekarer med de 
mange forfatterspirer og de-
res familier til en både hyg-
gelig og festlig aften med 
masser af snacks, snak og 

præsentationer af de bedste 
tekster, der er blevet forfat-
tet rundt omkring i klub-
berne i den netop afsluttede 
sæson. Samme aften vil der 
være mulighed for at købe 
medlemskab til den kom-
mende sæson, såfremt man 
ønsker at fortsætte. 

Efterårssæsonen 2018 lø-
ber fra september til novem-
ber med fælles afslutning på 
Vesterbro Bibliotek d. 26. 
november. Et medlemskab i 
en af de fire klubber koster 
500 kr. for en hel sæson, og 
købes online via bibliotek.
kk.dk – skriv ”Forfatterspi-
rer” i søgefeltet, og afgræns 
på ”Hjemmesiden”. 

      Liva Skogemann underviser Forfatterspirerne i Bibliotekshuset.  Foto: Stine Hoffmeyer

Dukkerne kommer
Søndag 10. juni kl. 10-16 inviteres endnu en gang til Puppet jr. Festival på 
Musiktorvet på Øresundsvej. Festivalen er for børnefamilier med et program 
sammensat af gadeteaterforestillinger og åbne dukkemager-værksteder. 
Oplev dukketeater af nogle af Danmarks bedste teatre og lav din egen dukke 
som du kan spille teater med i Børnekulturhusets sal

AF VIBEKE NATHALIA 
NIELSEN

Puppet jr. besøgte Musiktor-
vet for 2 år siden til en dag 
med masser af grin og sjove 
forestillinger. Gadeteater 
kan noget helt særligt. Mø-
det mellem det kendte by-
rum, man færdes i til daglig, 
og teatrets magi, skaber et 
helt nyt rum, som giver plads 
til undren og en masse nye 
muligheder. Fællesskabet 
omkring legen og fortællin-
gen fra forestillingerne, giver 
familier et nyt sprog og nye 
fælles lege. Derfor arbejder 
vi hele tiden på, at skabe 
flere af disse møder mellem 
teater, leg og mennesker. Fe-
stivalen begynder allerede 

på Nørrebro og i Bispebjerg 
hhv. 7. og 8. juni. 

Festivalen kommer kun til 
Amager fordi lokaludvalge-

ne i Amager Øst og Vest har 
støttet projektet. Vi glæder 
os til at se jer alle til gadetea-
ter den 10. juni

Program:

Kl. 10-16  Åbne drop-in 
værksteder  med billed-
kunstnerne Joan Ledang 
og Maria Lau Krogh.  
Lav din egne forestil-
linger med skyggespil 
og dukketeater i Bør-
nekulturhusets sal
Kaffe og kage-salg
Kl. 10.00 Den grimme æl-
ling med Teater Lampe 
Kl. 12.00 Prikken med 
teater AstaBasta 
Kl. 13.00 Legeonklerne 
med Public Punk Service
Kl. 14.00 Race dog med 
Thalias Tjenere 5-100 år
Kl. 15.00 Punkerne kommer! 
med Public Punk Service
Kl. 16.00 tak for i dag.

Børnekulturhus 
Amager opruster på 
musikfronten i ny 
sæson
AF ANNE BØGH

Midt i august starter en 
ny sæson for fritidshold 
i Børnekulturhus Ama’r. 
Som noget særligt er der 
ekstra fokus på musikken 
og det at spille sammen. 
Vi udvider med 5 sam-
menspilshold af forskellig 
karakter, rytmikhold for 
de 1 – 3 årige og tilbyder 
nu også et kor-hold for 
de børn, der brænder lidt 
ekstra for sang og det at 
komme ud at optræde. 
Vores super-dygtige un-
dervisere arbejder med 
det fællesskab, der opstår 
i musikken og det  selv 
at skabe i musikken – for 
man behøver ikke at være 
virtuos på sit instrument 
for at spille sammen eller 
skabe musik selv. 

VI HÅBER AT MØDE 
STRYGER OG 
BLÆSERBØRN
Det vigtigste er lysten til 
at indgå i det musikalske 
fællesskab og evnen til at 
lytte til det der sker. Ud-
over holdet rotation hvor 
nybegyndere kan prøve 
forskellige instrumen-
ter og det mere klassiske 
rock-sammenspil er det 
nu også muligt at gå til 
folkemusiksammenspil . 
Vi håber at møde nogle 
stryger- og blæserbørn, 
der måske allerede spiller 
selv, men gerne vil spille 
sammen og arbejde med 
de stærke melodier man 

finder i folkemusikken ver-
den over. Er man vild med 
at skabe sin egen musik og 
eksperimentere med lyd-
universer er komponist-
holdet det rigtige sted at 
komme, her arbejdes der 
med forskellige teknikker 
til at skabe i lyd og toner 
og sammen spille det.

DU KAN MUSIKKEN 
HELE DIN BARNDOM
Med de nye hold er det 
muligt at ’musikke’ hele 
sin barndom og ungdom; 
fra 3 mdr til det største 
sammenspilshold hvor 
børnene skal gå i 6. klasse 
eller derover. Vores håb er 
at vi med tiden kan følge 
de største børn over Mu-
siktorvet til øvelokalefor-
eningen Rusk og dermed 
være med til at skabe 
grobund for en kultur, 
hvor det at spille og skabe 
musik bliver en måde at 
være sammen på. I starten 
voksenstyret men senere 
som de unges eget sted 
- og hvem ved, måske de 
endda kan stå på scenen i 
Beta eller Amager Bio en-
gang endnu længere ude i 
fremtiden. 

Kan man slet ikke vente 
med musikken til august 
er der både komponist 
og kreacamp i skolernes 
sommerferie i hhv uge 27 
og 32. Tilmeldingen er 
åben. Der kan findes info 
om fritidshold på vores 
hjemmeside fra 1.juni.

Byttemarked på 
Skolen på Amagerbro

AF DENISE H.E. ROBIN-
SON - FORÆLDRERE-
PRÆSENTANT, SKOLEN 
PÅ AMAGERBRO

Har du lidt for mange ting, 
der bare står og samler 
støv? Kunne du godt bru-
ge lidt mere plads i dine 
skabe? Mangler ungerne 
nyt kluns, eller trænger du 
selv til at få piftet gardero-
ben op med lidt nyt?

Lørdag d. 9. juni kl. 11-
14 har du både mulighed 
for at komme af med det 
gamle og måske finde et 
par gratis skatte, når Sko-
len på Amagerbro slår dø-
rene op for sit årlige byt-
temarked.Byttemarkedet 

arrangeres af skolens 5. 
klassetrin og er resultatet 
af et samarbejde med Mil-
jøpunkt Amager.

HVAD ER ET 
BYTTEMARKED?
Et byttemarked er et mar-
ked, hvor man kan bytte 
funktionelle ting eller tøj 
til nye ting ud fra devisen: 
”Giv hvad, du har; tag hvad 
du kan bruge.” Byttemar-
kedet er altså både en mu-
lighed for at få ryddet ud i 
gemmerne og for at få an-
skaffet sig noget nyt – men 
på en mere bæredygtig fa-
con, der ikke bidrager til 
forbrugsfesten. Deltagelse 
i byttemarkedet er gratis.
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Jazz, regnbuer og 
mangfoldighed i 
Allehelgens Kirke og 
Sundkirken

AF SUZETTE EJDRUP 
- SOGNEPRÆST I 
ALLEHELGENS -OG 
SUNDKIRKEN 

Igen i år er Sundkirken 
foran Copenhagen Jazz 
Festival og byder på af-
tenjazz-gudstjeneste tirs-
dag den 26. juni kl. 17.30. 
Derpå er der snacks og et 
forfriskende glas – samt 
mere jazz. Det er der så 
sandelig også søndag 
den 1. juli 12.00 ved som-
merjazzgudstjenesten på 
pladsen foran Sundkirken. 
Efter gudstjenesten byder 
kirken på sommerfrokost 
og endnu mere skøn jazz-
musik. Tilmelding er ikke 
nødvendig, og det er gra-
tis – så mød op. 

FOR BØRN OG DERES 
VOKSNE
Lørdag den 18. august in-
viterer vi børnefamilier på 
familieudflugt til De Grøn-
ne Pigespejderes hytte i 
det grønne nord for Kø-
benhavn. Her skal vi lave 
mad over bål og være de-
tektiver for en dag. Det ko-
ster 50 kr. pr. voksen, børn 
er gratis. 

Hvis dit barn går i 3. eller 
4. klasse, er der mulighed 
for at ”gå til minikonfir-
mand” i Allehelgens Kirke 
mandage eftermiddage 
fra kl. 14 – 16.  Her taler 
vi om livets store følelser 
som kærlighed og had, 
rigtigt og forkert, godt og 
ondt. Vi hører også fortæl-
lingerne om Jesus og hans 
disciple og går på opda-
gelse i kirken. 

REGNBUER OG 
MANGFOLDIGHED
Den 13. – 19. august fejres 
Copenhagen pride med 
mange forskellige events, 
debatter, fester, underhold-
ning og parade i hele byen. 

Også i Allehelgens- og 
Sundkirken bidrager vi til 
Priden. Vores kors på Al-
lehelgens Kirke vil hver 
aften lyse i alle regnbuens 
farver. Og højmesserne 
søndag den 19. august kl. 
10.00 i Sundkirken og kl. 
12.00 i Allehelgens Kirke 
vil være farvet af troen på 
den Gud, der favner os alle 
uanset køn, seksualitet og 
etnisk herkomst, og alteret 
vil være pyntet med blom-
ster i alle regnbuens farver. 
Alle vielsesberettigede par 
-homo- som heteroseksu-
elle - kan naturligvis også 
blive viet i pastoratets kir-
ker eller i det fri efter aftale.

CLARIONLØBET – 
MOTION OG MAD
Fredag den 24. august er 
der mulighed for at få mo-
tion og samtidigt gøre en 
god gerning. Her inviterer 
vi nemlig til 5 km motions-
løb/gang sammen med 
Clarion Hotel Copenhagen 
Airport. Efter løbet byder 
hotellet på mad og drikke. 
Læs mere på hjemmesiden 
om pris og tilmelding. 

Følg i øvrigt Allehelgens 
Kirke og Sundkirkens 
gudstjenester og aktivi-
teter på vores hjemme-
side: metrokirkerne.dk 
eller facebook Allehel-
gens- og Sundkirken.  

Sommeren er over os – og musik og 
sang er på programmet i Allehelgens 
Kirke og Sundkirken. Torsdag den 
21. juni fyldes Allehelgens Kirke med 
medrivende og sprudlende musik og 
sang, når Gospelkoncert AllSaints giver 
sommerkoncert i kirken

Sommer på stranden
 AF VIBEKE NATALIE 
NIELSEN

Hele juli Børnekulturhus 
Ama’r på Øresundsvej flyt-
tet på stranden. Vi fylder 
igen to containere og in-
viterer til sjov og ballade 
i sandet. Hver dag er der 
kreative værksteder med 
Børnekulturhusets dyg-
tige undervisere, og i år er 
der for første gang også 
feriecamp hele juli hvor 
man hver dag kan prøve 
forskellige idrætsgrene 
og andre fritidsaktiviteter 
med lokale foreninger; for 
eksempel judo, sandskulp-
turer, fodbold og rollespil. 
Den 8 – 10 juli er der mi-
nijazzfestival med en kon-
cert hver dag kl 12. Oplev 
Daimi, Tom & Louisiana 
Jazz, Tikke Takke med san-

ge om havet skabt i sam-
arbejde med lokale børn 
fra skoler og børnehaver 
og endelig den vidunder-
lige historie om Hvem der 
danser Twist og hvem der 
danser Polka. 

Containeren er åben 
hver dag fra kl 10 – 16 hele 
sommeren – feriecamp 
Amager Øst foregår hver-
dage i ugerne 27, 28 og 
29. I uge 30 kører særbus-
serne i hele København og 
samler børn op, der besø-
ger vores herlige strand. 
Den uge er der samarbej-
de med DGIs Beachcamp, 
som har endnu flere vand-
aktiviteter på program-
met. 

Aktiviteterne på stran-
den er støttet af Amager 
Øst og Amager vest lokal-
udvalg. 

Tyngdekraft og kærlighed
Et glimt fra korworkshopdage med skoleelever fra Amager

AF: SINE THORNDAL, 
LÆRER PÅ 
DYVEKESKOLEN

KOR PÅ SKEMAET
Tirsdag og onsdag d. 8.-9. 
maj var det almindelige sko-
leskema annulleret for ca. 120 
elever fra 2.–5.  klasse, som i 
stedet mødtes i Sankt Annæ 
Kirke for at synge sammen 
under ledelse af musiker og 
komponist Jakob Høgsbro. 
Kordagene kulminerede ons-
dag d. 9. maj i en koncert 
for en helt fyldt Sankt Annæ 
Kirke. Det store kor blev ak-
kompagneret af musikerne 
Jesper Nordal på guitar, Jes-
per Thorn på bas og Thomas 
Lyllof på trommer .

De velsyngende elever 
har på frivillig basis gået til 
skolekor på de 3 deltagende 
Amager-skoler, Skolen ved 
Sundet, Sankt Annæ skole 
og Dyvekeskolen hele dette 
skoleår. 

Her i foråret har de brugt 
tid på at lære 1.- og 2. stem-
mer til 6 sange, som Jakob 
Høgsbro har skrevet musik-
ken til.

VEDKOMMENDE OG I 
BØRNEHØJDE
Jakob Høgsbro har i mange 
år skrevet musik til tekster 
af Dorte Schou og Mar-
tin Gerup. Dorte Schou og 
Martin Gerup står også bag  
samlingen ”Tyngdekraft og 
kærlighed”, som blev sunget 
til workshopdagene.  Tema-
erne i teksterne er vedkom-
mende og i børnehøjde og 
Jakob Høgsbro har formået 

at skrive musik, der under-
bygger teksterne og går i 
kroppen på eleverne.  

”Tyngdekraften holder be-
nene fast på jorden, og kær-
ligheden holder os sammen”. 
På forskellig vis kom de 6 
sange omkring dette tema, 
der ikke kun talte til børnene.

SAMARBEJDE MELLEM 
LOKALE SKOLER
Samarbejdet mellem de tre 
skoler har stået på i flere år. 
Målet med at bringe skole-
korene sammen er først og 
fremmest at give eleverne 
en unik musikalsk oplevel-
se, hvor de selv er aktører i 
mødet med professionelle 
musikere. Hver for sig kan 

skolerne noget særligt, men 
sammen kan de noget andet. 
På længere sigt er det håbet, 
at flere og flere børn får in-
teresse for at synge, spille et 
instrument eller danse. Mest 
af alt fordi det giver person-
lig glæde, men også fordi 
forskning peger på en masse 
sidegevinster i form af øget 
læring, når man beskæftiger 
sig aktivt med musik.

FÆLLESSKAB I FINE 
RAMMER
I mange år har skolerne 
holdt lignende arrangemen-
ter i Amager Bio, men da 
Amager Bio pt. er under om-
bygning, måtte der tænkes i 
alternativer. Sankt Annæ Kir-

ke viste sig at være et rigtig 
fint alternativ.  Akustikken, 
de højtidelige omgivelser 
og mødet med nogle af de 
daglige brugere af kirkerum-
met var med til at skabe en 
god ramme for en rigtig fin 
koncert for et publikum i alle 
aldre. 

Ved denne type arrange-
ment opstår nye fællesska-
ber på tværs af  folke- og 
privat skoler, musikken udvi-
sker forskelle og noget unikt 
skabes.  De tre skoler takker 
Sankt Annæ Kirke for at stille 
de fine rammer til rådighed 
og Amager Øst – og Amager 
Vest Lokaludvalg for økono-
misk at støtte op om denne 
type arrangement.

       Foto: Bjørn Tversted

Tæt på virkeligheden
Virkeligheden udenfor blev inviteret indenfor til Gerbrandskolens årlige 
emneuge i maj - også kaldet featureugen

AF ELLEN GRØNBORG

Under Gerbrandskolens årli-
ge featureuge skabte lærere 
og elever Gerbrandstaden. 
En by, der skulle ligne den 
rigtige virkelighed, med ho-
spital, fabrikker, forretninger, 
forsvar og meget andet. 

Hele ugen arbejdede ele-
verne i værksteder på sko-
len, og torsdag aften til 
Åbent Hus præsenterede de 
det, de havde lavet, for deres 
familier. 

”Tanken bag Gerbrand-
staden var, at den skulle vise 
vores elever, hvordan sam-
fundet fungerer. Børnene fik 
løn – 1000 kroner om dagen 
– for at arbejde i værkste-
derne. De skulle lære ansvar, 
at man skal lave noget for 
at tjene penge, og de skulle 
lære at prioritere, hvordan 
de ville bruge deres penge. 
De kunne nemlig bruge de-
res løn på mad, drikke og 
oplevelser,” forklarer lærer 
Milena Kunovac fra feature-
ugeudvalget. ”På Gerbrand-
skolen arbejder vi hele tiden 
på at finde nye veje i vores 
undervisning. ”Der findes 
mange veje til læring!”Det 
er vores motto. Vi motiverer 

alle vores elever til at lære 
nyt ved lave undervisning, 
der går tæt på virkeligheden, 
og hvor teori og praksis føl-
ges ad.”

UNDER DINE FØDDER 
HAR ANDRE GÅET FØR 
DIG
I skiltemageriet designede 
børnene skilte, der gjorde 
det let at finde rundt til 
værkstederne. Cykler blev 
skilt ad og fikset i cykel-
værksteder til eleverne fra 5. 
årgang, der skal begynde at 
cykle til svømning i Sundby-
øster Hallen efter sommerfe-
rien i stedet for at køre i bus. 
Den syge patient Balder lod 

sig indskrive på Gerbrand-
stadens hospital med dårligt 
knæ og albue, og sygeplejer-
sken Karoline forbandt om-
hyggeligt hans knæ. 

På værkstedet ”Alhambra 
Park Museum” fortalte lærer 
Gritt Kragerup entusiastisk 
historien om den grund, som 
Gerbrandskolen ligger på 
under overskriften: ”Under 
dine fødder har andre gået 
før dig.” Her lå forlystelses-
parken ”Alhambra Park,” der 
blev indviet i 1906, med bl.a. 
gynger, karruseller, tårn/
kurebane og en kunstig sø. 
Forlystelsesparken, der nær-
mere bestemt var omkranset 
af Amagerbrogade, Amster-

damvej, Grækenlandsvej og 
Gerbrandsvej, blev lukket i 
1916. 

Milena Kunovac understre-
ger, at Alhambra Park Muse-
um netop er et eksempel på, 
hvad det er, en featureuge 
kan. Nemlig muligheden for 
fordybelse i et emne, som 
man interesserer sig for. 
”En featureuge gavner også 
det store fællesskab. I år var 
alle årgange repræsenteret i 
værkstederne.  Det gav mu-
lighed for, at eleverne kunne 
tale sammen på tværs af år-
gangene. De små fandt ud at, 
at de store ikke er ”farlige”, 
og de store, at de små ikke er 
irriterende,” slutter hun.

     Sygeplejersken Katrine forbinder omhyggeligt Balders knæ. Foto: Vision foto
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Amager har fået et 
Elektronikværksted
Amagers nye elektronikværksted blev taget godt imod fredag d. 13. april, 
til åbningsreceptionen. Omkring 60 nysgerrige personer kom forbi, for at 
høre mere om hvad det er for et projekt som netop nu er startet op, i et af 
butikslokalerne i Pelican Selfstorage på Prags Boulevard 43

AF: LOTTE ANGELICA 
KRISTENSEN - 
MILJØPUNKT AMAGER

Efter mange måneders for-
beredelse af lokaler, søgning 
af fondsmidler og kontakt 
med frivillige, stod Elektro-
nikværkstedet endeligt klar 
til at blive indviet. Der blev 
skålet, betragtet og holdt ta-
ler. Centerleder, Claus Knud-
sen fra Miljøpunkt Amager, 
holdt en velkomsttale, da 
det er Miljøpunkt Amager 
som har taget initiativ til 
projektet og fået det op og 
køre. Også driftschefen fra 

Pelican Selfstorage, og Ole 
Pedersen, formand for Ama-
ger Øst Lokaludvalg kom på 
talerstolen. 

Vejret var dejligt og det 
myldrede med liv, fra både 
de mere professionelle kan-
ter, til muligt frivillige og in-
teresserede borgere, som 
måske havde noget elektro-
nik i tankerne, som de kunne 
tænke sig at få fikset. 

LÆNGE LEVE 
ELEKTRONIKKEN
Tanken med elektronikværk-
stedet er at skabe et sted, 
hvor det er muligt at komme 

og få repareret sin elektronik 
af frivillige, så det får en læn-
gere levetid inden det ender 
i skraldespanden. 

Indtil videre holder værk-
stedet åbent for indleverin-
ger på mandage mellem 17 
og 19. Her står frivillige klar 
til at tage imod borgeres 
elektronik, som trænger til 
en fiksende hånd. Derud-
over bliver der også afholdt 
workshops løbende, hvor 
man selv kan komme og lære 
hvordan man bliver mere 
ferm til at fikse elektronik. 
Hold øje på Elektronikværk-
stedets Facebookside, hvis 

du kunne tænke dig at del-
tage i en workshop.

DER ER PLADS TIL 
FLERE HÆNDER
Elektronikværkstedet er 
dybt afhængige af de frivilli-
ge, som bruger tid og energi 
på den daglige drift. Der er 
stadig plads til flere hæn-
der, som synes projektet 
lyder spændende og gerne 
vil give en hånd med. Hvis 
du kunne tænke dig at høre 
mere om at blive frivillig, så 
kontakt Maja fra Miljøpunkt 
Amager på mail: Maja@mil-
jopunkt-amager.dk

Amagerbørn møder 
skaklegenden Garri 
Kasparov

AF SVEN LØNTOFT 

Garri Kasparov blev født 
13. april 1963 i Baku i det 
tidligere USSR (Sovjet-
unionen), og er af mange 
anset for at være den 
stærkeste skakspiller i hi-
storien. Han var næsten 
uafbrudt den højest ratede 
skakspiller i perioden 1985 
– 2005. Kasparov var ver-
densmester i skak i sam-
menlagt 15 år fra 1985 til 
han blev besejret af Vladi-
mir Kramnik i 2000.

Alle der har set filmen 
”Magnus” om den nu-
værende verdensmester 
Magnus Carlsen fra Norge, 
husker   Kasparovs forbløf-
fede ansigtsudtryk, da han 
var ved at tabe til den 13 

årige Magnus i 2003. 
Kasparov trak sig i 2005 

tilbage fra professionel 
skak og engagerede sig i 
politik som en skarp kriti-
ker af Ruslands premier-
minister, Vladimir Putin, 
som han beskyldte for i 
stigende grad at opføre 
sig som diktator. Kasparov 
har flere gange været ar-
resteret for at protestere 
mod Putin.

Kasparov oprettede i 
2011 ”The Kasparov Chess 
Foundation”, hvis formål 
bl.a. er at få skoleskak 
på skemaet i alle EU’s 27 
medlemslande. Kasparov 
ønsker, at børn mellem 
6-18 år får udbytte af de 
positive ting, skak kan til-
byde i skolen.

Børn fra Amager skakskole fik sig en 
stor oplevelse, da de fornylig mødte 
den legendariske russiske stormester 
Garri Kasparov ved et sponsor 
arrangement for kvindelandsholdet 
i skak. Det var børnenes træner 
landsholdsspilleren Marie Frank 
Nielsen, som havde skaffet sine 
skakelever adgang til arrangementet

Bio-Salon giver livshistorier 
nyt perspektiv
t nyt koncept, hvor man blandt andet skriver om sin livshistorie, har set dagens 
lys på Amager. Man behøver ikke være god til at skrive, for ideen er, at hvis 
man kan tænke og føle det, kan man skrive det. På en workshop i juni vil man 
kunne udfolde sine livstemaer og finde nye perspektiver

AF JONAS STAMPE

Bio-Salon er en ny måde at 
arbejde med livshistoriefor-
tælling, hvor man på mindre 
hold skriver og fortæller om 
sit liv. Tanken er, at livshisto-
rier kan folde et menneskeliv 
ud, skabe nye sammenhæn-
ge og fortolkninger set i ly-
set af nutiden, som kan være 
frisættende og berigende.

”Alle oplever sorg og tab, 
længes efter kærlighed og 
glæde, og har sejre og ne-
derlag. Bio-Salon vil gøre 
plads til naturen i os, skabe 
refleksion og gøde selvfor-
ståelse. Jeg har selv haft stor 
glæde af at skrive min livs-
historie og har i ti år hjulpet 
andre med at gøre det,” siger 
Roberta Montanari, som har 
stiftet Bio-Salon. 

Nu har hun udviklet et 
koncept, hvor man gennem 

en kreativ proces opnår en 
terapeutisk virkning. I Bio-
Saloner bliver der skrevet og 
givet feedback på tekster. 
Men der kan også indgå me-
ditation, kropsterapeutiske 
redskaber, billeder, musik og 
uddrag af litterære tekster.

PLANER OM 
SOCIALØKONOMISK 
VIRKSOMHED
Roberta er uddannet journa-
list fra RUC, har læst littera-
tur og siden videreuddannet 
sig til proceskonsulent, me-
ditationsguide og kropste-
rapeut. Sammen med part-
ner Jonas Stampe, som står 
for at skabe et community 
omkring Bio-Salonerne, hol-
der virksomheden til i For-
eningshuset Sundholm 8 på 
Amager. 

Virksomheden har pla-
ner om at blive en social-

økonomisk virksomhed, og 
henvender sig både til ’al-
mindelige’ mennesker, og til 
grupper med særlige behov. 
For eksempel mennesker, 
som er syge, psykisk sårbare 
eller socialt udsatte. 

”Vi lever i en tid, hvor mar-
ginalisering og udskamning 
af bestemte grupper trives. 
Når man arbejder med livs-
historier, træder det almen-
menneskelige, som binder os 
sammen, naturligt frem. Det 
forunderlige er, at livshisto-
rier giver plads til mangfol-
dighed og accept af forskel-
lighed,” siger hun.

Nu kan amagerkanerne - 
og naturligvis alle andre - op-
leve en workshop lørdag den 
23. juni. Her kan Bio-Salon 
afprøves og deltagerne vil 
få tips om, hvordan de selv 
arbejder videre med deres 
livshistorie. Dagens temaer 

vil være vækst, kærlighed, 
identitet, tab og livslektio-
ner. Det foregår i Forenings-
huset Sundholm 8, og bliver 
vejret godt, vil en del af un-
dervisningen blive henlagt 
til den hyggelige gårdhave, 
lover Roberta.

      Roberta Montenari - 
journalist og kropsterapeut 
 Foto: Susanne Mertz

Næstehjælperne 
Amager søger gratis/
billige lokaler 
Næstehjælperne er et net-
værk, som er startet for at 
hjælpe mennesker, der er 
blevet økonomisk ramt pga. 
reformerne for kontant-
hjælp, fleksjob og førtids-
pension. Lokalgruppen på 
Amager har eksisteret i 1 år.

 De lokaler, vi søger, skal 
bruges til vores ”Depot for 
tøj, ting og sko” - et sted, 
hvor man kan aflevere og 
gratis afhente pænt, brugt 
tøj til børn og voksne, køk-
kenting og legetøj.

Vi har brug for ca. 30-
50 m2 (gerne mere) med 
adgang til toilet og gerne 
mulighed for etablering af 
tekøkken. Vi har desværre 
meget begrænsede mu-
ligheder ift. husleje, men 
vi håber, at nogen fx. en 
boligforening eller lig-
nende har lokaler, som de 
kan stille til rådighed for 
os - enten gratis eller til en 
billig leje.

 Næstehjælperne Ama-
ger har foruden Depotet 
bl.a. følgende aktiviteter:
 ❚ Facebook-gruppen 

Næstehjælperne Ama-
ger: hvor man bl.a. kan 

tilbyde og efterspørge 
hjælp.

 ❚ Mandagscafé: kl. 13-
17 i Foreningshuset, 
Sundholm 8, hvor der 
er gratis kaffe, brød og 
støttende samvær.

 ❚ ”Venskabet”, der er 
tilgængeligt hele døg-
net / alle dage. Skabet 
hænger på hjørnet af 
Kretavej og Kastrupvej, 
og her kan man hhv. 
stille og tage langtids-
holdbare fødevarer og 
hygiejneartikler.

 ❚ Lejlighedsvis fælles-
spisninger og debatar-
rangementer

 
Derudover arbejder vi pt. 
på, at skaffe penge til at 
kunne sende en gruppe 
på en uges ferie i cam-
pinghytter ved Nyborg 
Strand. Det håber vi me-
get vil lykkes.

Næstehjælperne bliver 
støttet af amager vest lo-
kaludvalg.

 Vi kan kontaktes på 
40711102 (Hannah Hall) 
eller 20440510 (Kirsten 
Just).
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Sundholm åbner 
grønt klasseværelse 
i byhaven

AF JESPER PAASKE

Her møder man Byhavens 
nye maskot Bertil, der 
sammen med andre figu-
rer fra børnebogen ’Med 
Bertil i Byhaven’ fortæl-
ler og giver gode tips til 
alt fra affaldssortering og 
kompostering til blomster-
dyrkning. Det hele skydes 
i gang af socialborgmester 
Mia Nyegaard torsdag d. 
24. maj kl. 15, hvor alle er 
inviteret forbi til en festlig 
eftermiddag i bæredygtig-
hedens tegn. Her kan du 
bl.a. vinde din egen plan-
tekasse, få dit helt eget 
eksemplar af ’Bertil i Byha-
ven’ signeret af forfatteren 
selv. Du kan også smage 
på ægte byhavemad. 

”Byhaven har haft en 
unik rolle i at bringe vores 
nærmiljø tættere sammen 
og nedbryde fordomme 
og frygt på tværs af vores 
mange brugergrupper” 
fortæller Emil Strøh fra 
Aktivitetscentret Sund-
holm. Emil står sammen 
med Sundholms hjemløse 
og udsatte for det daglige 
vedligehold i haven. ”Det 
er rigtig fedt, at vi nu får 
muligheden for at invitere 
endnu flere familier, insti-
tutioner og skoleklasser 

forbi vores have, så de kan 
se, hvor fantastisk stedet 
er” fortsætter Emil og hen-
viser til de midler, som har 
muliggjort projektet fra 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Realdania og Friluftsrådet.

”Læringsmiljøet henven-
der sig i første omgang 
til børn fra børnehave og 
op til 3. klassetrin, men 
jeg er sikker på, at mange 
forældre også vil kunne 
lære meget hernede” siger 
Stine Hansen, fra VÅR De-
sign, der har været initia-
tivtager og primus motor 
bag projektet. ”Vores fæl-
les ressourcer bliver stadig 
mere knappe, derfor er det 
vigtig, at vi alle sammen 
lærer at passe bedre på 
vores natur” afslutter Sti-
ne, der bakkes op af Kim, 
der har brugt Byhaven 
gennem mange år. ”Der 
findes ikke et bedre sted 
end Byhaven. Mange kom-
mer, når vi sælger juletræ-
er, men der er altså dejligst 
om sommeren” siger han.

Gør det nogen forskel at sortere sit 
affald? Kan man dyrke grøntsager 
i byen og hvad kan et kilo 
kartoffelskræller bruges til? Det 
og meget mere kan byens børn nu 
blive klogere på, når Sundholms 
nye læringsmiljø åbner i Byhaven på 
Sundholm

Mændene i centrum
Mændenes Dag på Aktivcenter Sløjfen den 23.maj blev igen i år en succes   
– med omkring 120 fremmødte, heraf 40 % mænd

AF BIRTHE KOFOED 
- DELTIDSLEDER I 
AKTIVCENTER SLØJFEN 
OG AMAGER SENIORKLUB

Dagen blev indledt med en 
tale af  formand for Amager 
øst lokaludvalg Ole Peder-
sen, som bl. a. fremhævede 
nødvendigheden af, at der i 
bydelen er attraktive aktivi-
tetstilbud til de mænd, der 
for-lader arbejdsmarkedet.“ 
Det er ikke nok bare at gå og 
trisse rundt derhjemme og 
vande blomsterne sammen 
med lillemor. Vi skal stadig 
ud og smage på tilværelsen, 
bruge vores evner og erfa-
ring og gerne sammen med 
andre”, sagde Ole Pedersen 

med et smil om munden og 
et lille glimt i øjet. 

GRILLPØLSER, SALAT 
OG GOD MUSIK
Der blev fremvist nyt ”be-
mandet ”værksted og moti-
onsrum. Der blev kigget på 
fed motorcykel for og med 
seniorer. Der blev talt om 
stavgang og Wii-spil for kon-
kurrencefolk. Der blev tryllet 
for voksne til stor morskab 
og spekulation.

Med mængder af grillpøl-
ser og salat og god musik i 
have og sal ved Tom Frede-
riksen var grunden lagt til 
en rigtig god dag. Så sam-
men med et flot loppemar-
ked i salen, blev det både en 

stemningsfuld og dejlig sam-
værsdag. Lige noget, som 
både mænd og kvinder nød. 

Endnu en dag, hvor der var 
spændende mennesker at 
tale med/være sammen med.

      Tre stoute deltagere i mændenes dag

Ny vuggestue - nyt navn
I august – september måned får forældre mulighed til at vælge en hel ny 
vuggestue, som er i gang med at blive bygget i Oliebladsgade 9

AF WALTER ZEBALLOS

Institutionen har i forvejen 
en børnehave afdeling med 
plads til 36 børn på 2. sal, 
men en ny vuggestue afde-
ling med plads til 22-24 børn 
er i gang med at blive byg-
get på 1. sal. Etagen er i gang 
med at blive totalrenoveret 
med nye toiletter, stuer, og 
der kommer en ny indgang 
til institutionen.  Legeplad-
sen og det gamle planke-
værk omkring hjørnet vil 
også snart blive renoveret. 

Institutionen er blevet en 
del af en selvejende klynge 

med ny ledelse, hvor Walter 
Zeballos fra Børnegården i 
Sundby er klyngeleder. Det 
har skabt nye muligheder for 
ændringer i institutionen i 
samarbejde med Børne- og 
Ungeforvaltningen i områ-
det Amager.

FORÆLDREOPBAKNING 
ER EN FORUDSÆTNING
Institutionen er i gang med 
en kæmpestor proces i for-
hold til struktur og pædago-
gik.

Vi glæder os til at blive 
en integrerede institution 
for de 0 - 6-årige og mod-

tage nye børn og forældre, 
åbne dørene og sige vel-
kommen.

På den pædagogiske side 
er vi i gang med at finde en 
ny pædagogik, hvor børn og 
forældre er i centrum. For-
ældre og personale har en 
fælles opgave omkring bar-
net, derfor vil vi arbejde med 
forskellige indsatsområder 
i forhold til forældresamar-
bejde og for inddragelse af 
forældrene i vores instituti-
onsliv. Forældrenes opbak-
ning til de faglige indsatser 
er afgørende for barnets 
trivsel og udvikling. 

LEGEN ER 
GRUNDELEMENTET
Vi arbejder med fælles vær-
dier som tager udgangs-
punkt i børns forskelligheder 
med fokus på børns behov, 
udviklingsniveau og det at 
skabe tryghed for alle børn. 
Omsorg og være nærvæ-
rende er også nogle af vores 
vigtige pædagogiske værdi-
er, at tage børn alvorligt og 
at alle børn føler sig set og 
mødt.  For at nå vores mål 
er leg grundelementet i den 
pædagogiske praksis i den 
nye institution.

Leg er fundamentet for 
børns sociale relationer, 
børns udvikling bliver styr-
ket gennem leg. Derfor er 
vores hverdag baseret på 
leg. 

NYT NAVN
Det har været vigtigt for os, 
at vælge et nyt navn til insti-
tutionen.  Navnet er vigtigt, 
fordi vi får en ny afdeling og 
samtidig ønsker vi at for-
tælle, hvem vi er og hvad er 
vores pædagogiske tanker. 
Derfor har vi valgt et navn 
som afspejler vores hverdag, 
og vores nye navn er derfor: 
”Den Integrerede Institution 
LEGEHJØRNET".

AF OLE PEDERSEN

Tidsbestilling giver køben-
havnerne mulighed for selv 
at planlægge, hvornår og 
hvor de vil benytte Borger-
service. Udsigten til endnu 
bedre betjening af køben-
havnerne glæder kultur- 
og fritidsborgmester Niko 
Grünfeld.

Har du brug for hjælp i Bor-
gerservice til folkepension, 
boligstøtte eller noget tred-
je, kan du fra 14. maj bestille 
tid på forhånd, når og hvor 

det passer dig i Københavns 
otte Borgerserviceindgange. 
Målet er at afskaffe ventetid 
og gøre Borgerservice mere 
fleksibelt for københav-
nerne, og udsigten til endnu 
bedre service glæder kultur- 
og fritidsborgmester Niko 
Grünfeld (Å):

”Københavnerne har taget 
rigtig godt imod muligheden 
for at bestille tid til fornyelse 
af pas og kørekort, og derfor 
er jeg rigtig glad for, at vi nu 
kan tilbyde tidsbestilling til 
alle services i Borgerservice. 

Det er en klar servicefor-
bedring, at vi gør det lettere 
for københavnerne at plan-
lægge et besøg i Borgerser-
vice i en travl hverdag,” siger 
borgmesteren, der allerede 
nu er klar med en opfordring 
til de borgere, der skal holde 
sommerferie i udlandet:

”Juni er en rigtig travl må-
ned i Borgerservice med man-
ge pasfornyelser. Så et godt 
tip er at tjekke, hvornår passet 
udløber, og få bestilt en tid i 
Borgerservice, hvis passet 
skal fornys inden ferien.”

Du kan bestille tid til Bor-
gerservice fra 14. maj 2018 
på kk.dk/borgerservicetid 
eller på tlf. 3366 3366. Der-
udover er der altid hjælp at 
hente ved standerne i Bor-
gerservice.

  
Spørgsmål kan rettes til:
Spørgsmål til kul-
tur- og fritidsborgme-
ster Niko Grünfeld:
Pressekonsulent Victo-
ria Rogena Holst Poul-
sen, tlf.: 6114 2076

Nu kan du forhåndsbooke tid i 
Københavns Borgerservice

Møde med fokus på 
sundhed og forebyggelse
AF RASMUS 
STEENBERGER

Sundheds- og omsorgs-
borgmester Sisse Marie 
Welling (SF) besøgte 1. 
marts Amager Øst Lokal-
udvalg. Det foregik på Ko-
foeds Skole, hvor forenin-
gen Kofoed 65+ fortalte 
om deres aktiviteter og 
udfordringer. Deltagerne 
fik en god snak om aktu-
elle emner som byggeri af 
plejeboliger og hvordan 
man fremmer sundheden 
gennem både fysiske og 
sociale indsatser. Kofoed 
65+ er en frivillig pensio-
nistforening der selv har 
organiseret aktiviteter for 
tidligere elever på Kofoeds 
Skole.

FOREBYGGELSE 
GENNEM BYRUM OG 
FÆLLESSKABER
Sisse Marie Welling er også 
borgmester for forebyg-
gelse, og vil i den kapacitet 
gerne hjælpe alle der vil, til 
at ændre usunde vaner, før 
sætter de sig fast. Forvalt-
ningen arbejder ud fra en 

risikobaseret tilgang, hvor 
man starter med de grup-
per der giver størst effekt 
- med fx rygestopkurer og 
opsøgende arbejde på er-
hvervsskolerne. Der blev 
også snakket stofbrugere, 
mobile sundhedsklinik-
ker og hvordan man fysisk 
kan indrette vores by til 
at være en sund by med 
gode fællesskaber. Fordi 
fællesskaber er det mest 
sundhedsfremmende mid-
del der findes ifølge flere 
videnskabelige studier. 

Netop derfor er forenin-
gen Kofoed 65+ så godt et 
eksempel, fordi borgere 
der har haft et hårdt liv 
finder sammen og skaber 
et forpligtende fællesskab 
der kan bidrage til et sundt 
seniorliv. 

Mødet fokuserede des-
uden på Sundhedsstrate-
gien – og opsøgende ar-
bejde i lokalområdet, og i 
den forbindelse, misbrugs-
handleplanen (alkohol og 
stoffer) og Amagerbro 
Torv – det opsøgende ar-
bejde i forhold til drikke-
grupper.
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RETTELSER TIL 
ADRESSEBOGEN PÅ 

TLF. 23314332
ELLER  MAIL:

 info@aoelu.dk

 9/6   Havnens dag, Sundby Sejlforening

9/6   Børnenes Sæbekasseløb, Prismen

10/6   Puppet Junior 
Musiktorvet, Øresundsvej 8 

19/6   Borgermøde om nyt plejecenter 
kl. 17-19 ved Sundparken

19/6   Tirsdags-Barok, Kvarterhuset

21/6   Lokaludvalgsmøde 
kl. 18.30 (18.30-19: borgernes tid) 
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

23/6   Børne-Sankt Hans Cykellegepladsen

23/6   Sankt Hans for børnefamilier 
Bredegrund Byggelegeplads

Uge 27-30  Svedig sommer på stranden 
  Amager Strand

27/7   Måneformørkelse 
Amager Strand, Naturcentret

30/7   Ansøgningsfrist Bydelspuljen

16/8   Borgermøde om ombygning af 
kl. 17-19 Skolen ved Sundet

27/8   Ansøgningsfrist Bydelspuljen

30/8   Lokaludvalgsmøde 
kl. 18.30 (18.30-19: borgernes tid) 
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

6/9   Borgermøde om lokalplan 
kl. 17-19 Femøren

11/9   Tirsdags-Barok, Kvarterhuset

27/9   Koncert med Sys Bjerre 
Filipskirken

27/9-3/10  Buster filmfestival 
Børnekulturhus Ama’r, Øresundsvej 8 
 

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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      Jeppe Fransson, folketingskandidat i vestkredsen og Louise 
Vinther Alis i øst-kredsen

FRA POLITIKERNE / LOKALHISTORIE

Meget mere end Metro
Jørgen Grandt skriver om alt det Lergravsparken har været for naboerne 
udover den nye status som undergrundsstation

AF JØRGEN GRANDT
 

(Artiklen blev første gang 
bragt i amager Bladet tirs-
dag 20. november 2007)

Billederne  findes på Jør-
gen Grands hjemmeside 
- http://www.grandts.dk/
Amager/parken.htm

 Et af Sundbyøsters mest 
kendte parkområder blev 
endnu mere synlig på kort 
og i køreplaner, da Metroen 
sattes i drift i 2002. Men vi 
der havde været naboer til 
Lergravsparken i en men-
neskealder, vi lod os ikke så 
let imponere. Og da slet ikke 
imens det årlange anlægsar-
bejde klos op ad hundred-
vis af boliger stod på. Vores 
park havde og har altid væ-
ret langt mere end en blot en 
undergrundsstation, uanset 
hvor populær Metroen måtte 
være blevet.

For eksempel havde vi 
Amagers mest markante 
vartegn indtil dets domme-
dag den 29. april 1967. Skønt 
vandtårnet ikke havde været 
i brug længe, var det vemo-
digt at undvære den stolte 
bygning, som havde knejset 
midt i parken siden 1900.

Tårnet blev sprængt i luf-
ten, og allerede ti sekunder 
efter braget havde støv-
skyen sænket sig over de 
enorme murbrokker. Selve 
vandværket blev nedlagt i 
30’erne.

Og for eksempel havde vi 
Sundby Gasværk. Det blev 
anlagt og nedlagt samtidig 
med vandværket, og fyldte 
tilsammen vel halvdelen af 
parken. Den største af de to 
gasbeholdere blev dog stå-
ende til omkring 1970.

På gadekort fra 20’erne 
kan man se, at Amagerba-
nen havde et sidespor fra 
Øresundsvej Station i en stor 
bue over til gasværket. På 
værkernes grund rejste sig 
som en flok Fugl Fønikser 
mere  end 800 lejligheder. 
Næppe mange nulevende 
amagerkanere har ikke haft 
forældre, bedsteforældre 
eller oldeforældre boende 
i Sundparkens pensionist-
boliger. Da de blev bygget i 
1940, disse 12 såkaldte bo-
ligstokke, kaldte man dem 
aldersrenteboliger. Karreer-
ne indeholdt dengang mere 
end 800 lejligheder, men 
dette tal er reduceret no-

get efter en flere år lang og 
gennemgribende renovering 
omkring 1990. Og nu er man 
gået i gang igen, denne gang 
med opsætning af større al-
taner.

NYTTEHAVER
Bag blokken ved Strandlods-
vej (hus nr. 10-15) blev der i 
80’erne anlagt en lille koloni 
af nyttehaver, som beboerne 
kunne leje. På grund af arven 
efter fortidens forurening 
blev haverne imidlertid sløj-
fet allerede få år senere. 1992 
blev der lagt to meter ny jord 
oven på den beskidte, og så 
kunne haverne anlægges for 
anden gang.

Og for eksempel havde 
og har vi en såkaldt remise. 
Det vidste vi ikke dengang, 
at det var, men ordbogen si-
ger at det er en lille kratskov, 
som småvildt kan fodres og 
søge  ly i. Den blev plantet 
omkring 1700 og ligger den 
dag i dag i halvmørket under 
trækronerne langs med Øre-
sundsvej, omgærdet af en 
lav vold af store kampesten.

Og for eksempel har vi 
i mange år haft en herlig 
kommunal legeplads med 

bunkevis af redskaber. Også 
før 1960. Og endnu tidli-
gere kunne de modigste af 
os unger kravle ind mellem 
de stikkende buske og op 
ad den stejle skråning til det 
aflåste vandtårn. Så var man 
konge!

Og for eksempel havde vi 
i mange vintre, da den slags 
fandtes, en stor skøjtebane 
inde på det område, som el-
lers var låst af bag et trådnet, 
fordi det var forbeholdt de 
nærliggende skolers bold-
spil og anden kropslig udfol-
delse.

I den vestlige del af par-
ken, ud mod Østrigsgade og 
Øresundsvej, lå der adskil-

lige bunkers. På den høje-
ste af dem holdt Kommuni-
sterne i nogle år deres 1. maj- 
taler. Senere blev der inde i 
nogle bunkers indrettet øve-
rum for unge musikere med 
forstærkede instrumenter.

Gider I ikke lige spille 
»Længe leve Lergravspar-
ken.«   Cool!

Billederne er velvil-
ligt stillet til rådighed 
af Jørgen Grandt

      Parken bruges til leg, idræt og ophold. Her er en skoleklasse i gang med bl.a. spydkast idræt i september 2007 Foto: Jørgen Grandt

      Luftfotoet viser parken med det gamle vandtårn. Det blev udgivet som postkort nr. 2165 af Børge Jakobsens Boghandel i Østrigsgade 53. -
 Foto: Jørgen Grandt

Ny radikal folke-
tingskandidat vil 
kæmpe for kli-
maet, menneske-
lig udlændingepo-
litik og en stærk 
Øresundsregion
Den nye radikale folke-
tingskandidat i Amager 
Øst, Louise Vinther Alis, har 
igennem hele sit voksne liv 
haft meningsfulde og vigti-
ge forbindelser til Amager. 
Både gennem nære venner i 
2300 København S og efter 
hun har boet i både Sundby 
og på Bryggen. Det føltes 
derfor meget naturligt for 
hende at vende ”tilbage”, 
da hun i slutningen af april 
blev valgt som radikal kan-
didat for Sundbyøsterkred-
sen.

Louise flyttede i 2003 til 
Malmö pga. 24 årsreglen, der 
forhindrede hende og hen-
des tyrkiske mand i at bo-
sætte sig i Danmark. Da hun 
skulle starte på DTU i efter-
året 2003 var det en velsig-
nelse, at Øresundsregionen 
allerede på dette tidspunkt 
var så tæt forbundet. ”Når 
man gennem 1½ år pendler 
fra Malmö, begynder man 
automatisk at opfatte Ama-
ger som porten til Danmark”  
forklarer hun ”Det var såle-
des også helt naturligt, at vi 
flyttede ind på Parmagade, 
da vi endelig kunne få op-
holdstilladelse i Danmark til 
min mand” fortæller Louise. 
De to er stadig gift her 15 år 
efter og har fået to børn.

”Jeg glæder mig til at 
komme tilbage på øen og 
lave valgkampsramasjang 
med min kandidatkollega 
fra Sundbyvesterkredsen; 
Jeppe Fransson. Det skal 
nok blive farverigt” forsikrer 
Louise, mens hun fortsæt-

ter ”Jeppe og jeg er en god 
radikal duo - mens jeg som 
miljøingeniør og tyrkisk gift 
er vildt engageret i klimade-
batten og en anstændig ud-
lændingepolitik, så er Jeppe, 
som socialrådgiver, ekstremt 
vidende og erfaren på det 
sociale område og bræn-
der for socialpolitik. Så der 
er lidt for en hver smag kan 
man sige – og det mener vi 
er vigtigt, så vi kan kompli-
mentere hinanden.”

Louise mener, at Amager 
er den vigtige sløjfe, der bin-
der Øresundsregionen sam-
men; ”I min tid både i Malmø 
og på Amager mærkede jeg 
tydeligt fordelene ved at bo 
i en integreret Øresundsre-
gion. Broen og udbygningen 
af tog og metro, ændrede 
Amager fra at være det sid-
ste stop, til at være binde-
leddet, der åbner for den 
storkøbenhavnske-skånske 
integration.” 

Louise satser derfor også 
på at Radikale Venstre kan 
være med til at sikre en bæ-
redygtig europæisk løsning 
på flygtningeudfordringen; 
”Vi må for alt i verden undgå 
den situation hvor alt sejler 
og tildeling af asyl begynder 
at bero på tilfældigheder. 
Både fordi det er uanstæn-
digt og uholdbart, men også 
for at undgå, at vi igen skal 
se grænsekontrol ved den 
dansk–svenske grænse, der 
om noget er et slag for re-
gionens sammenhold, og en 
våd klud i ansigtet på alle de 
mange Øresundspendlere”.


