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Lokale glæder sig til butik, daginstitution 
og cafe ved Femøren Station
Lokalplanen skal gøre det 
muligt at gøre de 4 slidte gule 
murstensbygninger nord for Femøren 
Station til et nyt bylivscentrum 
i kvarteret med et nyt hotel, 
ungdomsboliger, dagligvarebutik samt 
en daginstitution. Det hele bindes 
sammen af de grønne byrum imellem 
bygningerne samt ikke mindst en ny 
overbygning på de 4 eksisterende 
blokke i form af en tværgående 
gylden korridor i 4. sals højde. Ønske 
om sikker trafik, sikre skoleveje  og 
parkering var i fokus

AF SUSANNE 
PALUSZEWSKI-
HAU - AMAGER ØST 
LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Der er ikke meget byliv at 
skue på Hedegårdsvej ved 
Metrostationen denne for-
blæste septemberaften. Kun 
en ældre dame med en hund 
i snor er at se i den tiltagende 
skumring. Men i konference-
salen på hotel Park Inn, hvor 
kaffekopperne og de mør-
kegrå konferencestole står 
snorlige - parat til at mod-
tage gæster, er folk så småt 
begyndt at indfinde sig.En 
del deltagere er mødt op al-
lerede en halv time før mø-
det starter. Det ligger lidt i 
luften, at det her er et møde, 
man som beboer i området, 
nabo, haveforeningsentu-
siast eller virksomhedsejer 
ikke vil gå glip af. 

OMKRING 100 
BORGERE ER MØDT OP
Rasmus Steenberger fra 
Amager Øst Lokaludvalg åb-

ner mødet ved kort at ridse 
op, hvorledes lokaludvalget 
i lang tid har haft fokus på 
udviklingen af området i et 
mere helhedsbaseret per-
spektiv end den nye lokal-
plan lægger op til, og det 
er godt at se, at næsten 100 
borgere har fundet tid til at 
lægge vejen forbi borger-
mødet på denne helt almin-
delige septemberaften.

“Hvad med luftforurenin-
gen fra al den trafik”, Råber 
en ældre borger nede fra 
bageste række. “Det kan en 
afgrænset lokalplan nok ikke 
gøre det store ved”, lyder 
svaret. Til gengæld lægger 
lokalplanen op til nye grønne 
byrum mellem bygningerne, 
en begrænset mængde nye 
parkeringspladser samt en 
ny cykelsti på Jorisvej, der 
skal være første etape af en 
ny grøn cykelforbindelse ind 
mod centrum. 

Efterfølgende bliver der 
gået i dybden med lokal-
planforslaget på i alt 4 
workshopstationer. Det er 
engagerede, nysgerrige og 

ikke mindst kritiske røster, 
der er mødt op til dette bor-
germøde, så snakken går 
livligt ved alle 4 borde, mens 
repræsentanter fra lokal-
udvalget har travlt med at 
notere alle pointer ned. De 
skal indgå i lokaludvalgets 
samlede høringssvar til for-
valtningen.

LANGTIDS-
PARKERINGER TIL STOR 
GENE FOR LOKALE 
BEBOERE
Amager Øst Lokaludvalg, 
hilser generelt forslaget vel-
komment, idet ungdomsbo-
liger, hotel, butik, café og 
daginstitution vil give liv til 
området. Lokaludvalget har 
dog en række forbehold, 
som også bakkes op af de 

fremmødte borgeres input. 
Området omkring Hede-

gaardsvej er voldsomt be-
lastet af langtidsparkering i 
området, da vejene omkring 
metrostationen bruges til 
gratis lufthavns- og pend-
lerparkering.  En ung mor fra 
Sumatravej fortæller, at der 
er er dage, hvor familien har 
svært ved at køre bilen ud af 
indkørslen, fordi de langtids-
parkerkerede biler holder så 
tæt hele vejen ned af gaden. 
Flere borgere ønsker sig en 
udvidelse af parkeringszo-
nen til området. 

Hedegaardsvej er den ene-
ste forbindelsesvej i bydelen 
på tværs af metrolinien og 
derfor meget trafikalt bela-
stet og utryg at færdes på for 
de bløde trafikanter. Der er et 

stærkt ønske om trafikregu-
lerende initiativer her. 

Både borgere og lokalud-
valg ser den nye lokalplan 
skabe yderligere trafik- og 
parkeringsproblemer i det i 
forvejen parkerings- og tra-
fikbelastede område.  Lokal-
udvalget opfordrer derfor til, 
at Teknik og Miljøforvaltnin-
gen går i dialog med grund-
ejerforeningerne og finder en 
samlet løsning for hele områ-
det omkring Femøren Station. 

ØNSKE OM SIKRE SKO-
LEVEJE
De 4 private skoler på Eng-
vej ønsker sig sikre skoleveje 
for de mange børn, der hver 
dag cykler til og fra skole 
her. De er også bekymrede 
ved udsigten til mere trafik 

og parkering. Selvom et par 
af skolerne ligger udenfor 
lokalplanens område, opfor-
drer Lokaludvalget til, at for-
valtningen lytter til skolernes 
ønske, og udarbejder en plan 
for krydsningsmuligheder 
og cykelstier for børnene. 
Derudover udtrykker bor-
gerne bekymring omkring 
materialevalg samt gener 
fra lys, støj fra natteliv samt 
indbliksgener fra den nye 
tværgående overbygnings-
korridor, som der med fordel 
kan tages højde for i den en-
delige lokalplan. 

Har man lyst til at læse 
lokaludvalgets samlede 
høringssvar kan det findes 
på www.aoelu.dk under 
fanebladet høringer.
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Aktiviteter der skaber 
netværk og fællesskab
Amager Øst Lokaludvalg har en pulje, som støtter arrangementer og 
projekter i lokalområdet. Formålet er at skabe netværk og dialog mellem 
borgerne i bydelen. Siden sidste nummer af Amarøsten blev produceret, har 
lokaludvalget uddelt støtte til følgende aktiviteter:

AF FRIDA JANS - AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

 ❚ Forestillingen En nat i 
Roskilde, 5.000 kr. 
Opsætning af teater-
forestillingen ”En nat i 
Roskilde” på Teaterkas-
sen i Haveforeningen 
Vennelyst

 ❚ Actus Tragicus - Allehel-
gensaften i musik,  
5.000 kr. 
Klassisk musikarrange-
ment med fokus på at 
markere Allehelgensaften

 ❚ Jørgen Teller and The 
Empty Stairs Extended, 
4.000 kr. 
Koncerter ved Det Ma-
ritime Ungdomshus om 
livet på Amager Øst

 ❚ Frivillig fredag,  
22.500 kr. 
Arrangement med fokus 
på hvordan frivillighed 
bidrager med værdi i 
både lokalsamfundet og 
for den enkelte borger.

 ❚ Grøn Hessensgade, 
4.906,50 kr.  
Andelsforening med 
grøn profil, som etablerer 
plantekasser og en bænk 
i gaden til brug for alle.

 ❚ Måneformørkelse på 
Amager Strand,  
29.000 kr. 
Arrangement hos Natur-
center Amager Strand 
hvor deltagerne har 
mulighed for at se må-
neformørkelse gennem 
teleskoper.

 ❚ Amager Børneteaterfe-

stival 2018, 30.000 kr. 
Festival med teaterfore-
stillinger, danse- og tea-
terskole, samt workshops 
og værksteder til børn 
ml. 0-14 år.

 ❚ Vegetarisk Festival, 
10.000 kr. 
Festival med madople-
velser, foredrag, debatter, 
musik og madlavnings-
workshop med vegetarisk 
mad

 ❚ 3 lokale i den lokale - 
forfatterarrangement 
med Ida Graunbøl, Line 
Fjordside og Pille Per-
nille Horst, 3.000 kr. 
Oplæsningsarrangement 
hos boghandlen Det var 
Zittans med tre lokale 
forfattere

 ❚ Sidste omgang,  
15.000 kr. 
Interaktiv- og publi-
kumsinddragende tea-
terforestilling på Jaguar 
Bodega

 ❚ Amar:litts syv litteratur 
arrangementer,  
12.500 kr. 
Litteraturarrangement 
som ”slipper litteraturen 
løs” på syv forskellige 
lokationer på Amager

 ❚ Breakers i Bryggekælde-
ren, 15.250 kr. 
Breakdance-arrangement 
for både børn og voksne. 

 ❚ Loppemarked på Trafik-
legepladsen, 5.000 kr. 
Loppemarked på Trafik-
legepladsen, kombineret 
med underholdning til 
børnene.

 ❚ Urbans folkekøkken i 

Sundby Områdeforny-
else, 8.500 kr. 
Fællesspisninger i Urban-
planen og Sundbyøster

 ❚ Netværksarrangement 
i værestedet på Prags 
Boulevard, 4.500 kr. 
Åbent sommerarrange-
ment i skurvognen på 
Prags Boulevard

 ❚ Udflugt til Køge,  
13.400 kr. 
Mødested Amager ar-
rangerer udflugt til Køge 
for flygtninge og indvan-
drere.

 ❚ Mærk verden - gå dig 
glad, 15.000 kr. 
Stressforebyggende 
gåture og workshops i 
Amagers naturområder.

 ❚ Festdag i Prismen for 
Burets brugere,  
14.000 kr. 
Arrangement for Burets 
brugere, deres forældre 
og lokale foreninger, 
politi, SSP m.fl..

 ❚ Halloween fest for fami-
lier, 2.000 kr. 
Kreative workshops, op-
levelser og børnedisko i 
samarbejde mellem Kvar-
terhuset og foreningen 
Kidz & Girlz United 

 ❚ Juleudsmykning på 
Amagerbrogade,  
30.000 kr. 
Ama’r Butikkerne står for 
den årlige oppyntning i 
handelsgaden.

 ❚ Etablering af et historisk 
kulturformidlingsværk-
sted anno 1918,  
50.000 kr. 
Sundby Lokalhistoriske 

forening indretter et 
lokale i gammel stil, som 
skal huse Amager Bladets 
gamle avis- og fotoarkiv.  

 ❚ Arbejdsdag for Sundby 
Kirkegårds Hunde-
venner, 6.549 kr. 
Fælles arbejdsdag på 
hundelufterarealet ved 
kirkegården.

 ❚ Min Amar Story,  
20.000 kr. 
Historieformidlingspro-
jekt for unge ml. 12-16 år i 
samarbejde ml. Børnekul-
turhus Ama’r og Amager 
Museet

 ❚ Stemmer fra Amager, 
15.000 kr. 
Podcastserie om steder, 
historier og det særlige 
ved Amager.

Det er nemt at søge 
Du søger ved at udfylde et 
ansøgningsskema, lave en 
kort beskrivelse af projek-
tet samt et budget for de 
udgifter og indtægter, du 
forventer at have. Projektet 
må ikke være afholdt når 
lokaludvalget behandler 
ansøgningen. Husk at søge 
i god tid, da det tager tid 
at behandle en ansøgning. 
Søger man inden den 22. 
oktober, vil man få svar 
efter lokaludvalgsmødet 
den 22. november. Du 
er altid velkommen til at 
kontakte lokaludvalgets se-
kretariat på tlf. 2331 4332, 
hvis du har brug for råd 
og vejledning til at søge.

Ny udvalgssekretær 
i sekretariatet 
for Amager Øst 
Lokaludvalg

AF OLE PEDERSEN

Den første august tiltrådte 
Niels Frisch Kjølholt som 
ny udvalgssekretær i se-
kretariatet for Amager Øst 
Lokaludvalg. Niels kom-
mer fra en stilling som by-
planlægger og projektle-
der i Rudersdal Kommune 
nord for København, er 
kandidat fra Roskilde Uni-
versitet og har bred erfa-
ring med borgerinddra-

gelse, politisk betjening, 
byudvikling og fysisk plan-
lægning.

”Jeg synes, at Amager 
Øst er en enormt interes-
sant bydel. Her sker en 
masse lige nu og jeg har 
lagt mærke til, hvor mange 
borgere, der brænder for 
deres lokalområde. Jeg 
glæder mig til at møde fle-
re af jer og samarbejde om 
at gøre Amager Øst til en 
endnu bedre bydel.” 

Nye ideer til liv i 
Sundby Have
AF RANDI SØRENSEN

På Kirkegårdsvej ligger en 
lille oase, som blev skabt på 
idé fra borgerne i forbindel-
se med områdefornyelsen 
Øresundsvej. Den har nogle 
år på bagen, og er måske 
lidt slidt ned, men mange 
benytter den til en stille 
hvilepause eller hygger sig 
med engangsgrills på bor-
de, der er skabt til det.

I den ene ende af haven 
mod Øresundsvej blev der 
skabt et grus areal som 
dels kunne bruges af de 
mindre børn til at cykle på, 
men som også ville egne 
sig til fx små loppemar-
keder. Her ville man også 
kunne spille petanque. 
Grus arealet ved pergo-
laen i den modsatte ende 
var også tænkt som en 
petanqueplads, men ingen 
af områderne bliver rig-

tig brugt. Og det er jo en 
skam.

Hvis du kunne tænke dig 
at indgå i en gruppe, der 
vil være med til at skabe 
lidt liv i haven, så kontakt 
Randi Sørensen i Amager 
Øst lokaludvalg på: AMA-
GEROESTlokaludval@okf.
kk.dk. Alle idéer er vel-
komne.

Om ikke så længe tager 
områdefornyelsen ”Sund-
by for alle” fat på kirkegår-
den. For den del af Sund-
by Kirkegård, der ligger 
mellem Kirkegårdsvej og 
Backersvej, er hjemfalden 
i 2020 og overgår til park, 
og så kunne jo det være 
hyggeligt at være en lille 
gruppe, der på forhånd 
kender hinanden og kan 
komme med gode idéer 
til indretningen. Men som 
sagt først gælder det: Liv 
i Sundby Have

Vi sætter fokus på Digital Tryghed
Senior IT stuen er i fuld gang med at planlægge sin deltagelse i årets Frivillige Fredag 
arrangement, der afholdes på Amager Torv ved AmagerCentret, den 28. september 
fra kl. 14 til 18

AF JOHN KNUDSEN, 
KOORDINATOR- SENIOR IT 
STUEN

På  Senior IT stuens stand 
vil de frivillige hjælpere 
give ”straks hjælp” til folks 
moderne telefoner.

Den vil kunne blive sup-
pleret med en hel række Di-
gitale Trygheds orienterede 
Apps -

lige fra ”Akut hjælp”, ”112”, 
”Politi” til at finde ”Hjerte-
starter” og flere andre nyt-
tige

Apps. “Det er Apps der er 
rare at have ”lige ved hån-
den”, når behovet opstår”, 
siger de frivillige vejledere 
Claus, Frederik, Nick og 
John, fra Senior IT Stuen, 
samstemmende.

Det er vigtigt, at når folk 

kommer til standen, at de 
kan få noget nyttigt med 
hjem.

Men man kan også få hjælp 
med ”Her & Nu” problemer, 
hvad enten det drejer sig om 

computer, tablet eller tele-
fon. Og man kan også blive 
skrevet op til at deltage i vo-
res onsdags hold undervis-
ning fra  kl. 10-12, kl. 14-16 el-
ler om torsdagen fra kl. 13-15. 

Der undervises hele året.
Er man forhindret i at 

komme forbi standen un-
der Frivillig Fredag, den 28. 
september imellem kl. 14-18 
er man altid velkommen i 
Foreningshuset, hver tors-
dag i vores IT Café kl. 10-
12 Man dukker bare op på 
vores adresse Sundholms-
vej 8. Og husk:  Det hele er 
gratis!
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Verdensby med ansvar 
- Sådan lyder overskriften for den kommende kommuneplanstrategi for 
København, der netop nu er i offentlig høring frem til starten af november

AF NIELS FRISCH KJØL-
HOLT - LOKALUDVALGS-
SEKRETÆR - AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Mindst en gang hvert fjerde 
år skal Københavns Kom-
mune vedtage en strategi for 
kommuneplanlægningen og 
i september offentliggjorde 
kommunen strategien Ver-
densby med ansvar. Den 
overordnede vision for by-
ens udvikling er at skabe en 
storby for mennesker med 
bæredygtige byløsninger og 
byudvikling med kant. Mere 
konkret betyder det bl.a. at 
kommunen vil arbejde for 
skabe plads til mange nye og 
varierede boliger, men også 
skabe adgang til bynatur og 
rekreative åndehuller i alle 
bydele.

#KØBENHAVNERSNAK
Under overskriften #Kø-
benhavnersnak inviterer 
kommunen til dialog med 

borgerne om kommune-
planstrategien. Der er lagt 
op til fællesmiddage, pop-

up debatter i byrummet og 
aktiviteter på sociale me-
dier. 

LOKALE HOLDNINGER 
ER VIGTIGE
Amager Øst Lokaludvalg 
ønsker, at kommuneplan-
strategien skal indeholde 
strategier til løsning af de 
udfordringer Amager Øst 
står overfor. Lokaludvalget 
er bl.a. optaget af at udvik-
lingen af fritidsfaciliteter og 
rekreative områder følger 
med den rivende byudvik-
ling og befolkningsvækst 
i bydelen.Derudover har 
lokaludvalget fået mange 
gode input ved at gennem-
føre en borgerpanelunder-
søgelse og en workshop 
i forbindelse med Frivillig 
Fredag. Input der vil blive 
indarbejdet i lokaludvalgets 
høringssvar til Københavns 
Kommune. 

Læs hele kommune-
planstrategien og bi-
drag med din mening 
på blivhoert.kk.dk 

Tillæg til lokalplan for 
Lindgreens Allé på vej

AF NIELS FRISCH KJØL-
HOLT - LOKALUDVALGS-
SEKRETÆR - AMAGER 
ØST LOKALUDVALG

De primære udfordringer 
med Lokalplan 550 ”Lind-
greens Allé” handler om 
uklarheder omkring om-
rådets bevaringsværdige 
bygninger og lokalplanens 
krav om almene boliger. 

I området ligger flere 
bygninger, som tilsam-
men udgør et værdifuldt 
kulturmiljø, der fortæller 
historien om småindustri, 
værksteder og de arbejde-
re som tidligere prægede 
området. Det er vigtigt for 
Amager Øst Lokaludvalg, 
at bygninger som disse, 
der giver form til byde-
lens identitet, bevares. 
Lokaludvalget har derfor 
overfor Teknik- og Miljø-
forvaltningen anbefalet, 
at tillægget til lokalplanen 
sikrer de bevaringsvær-
dige bygninger, således at 
områdets historie ikke for-
svinder.

FORTSAT KRAV OM 
ALMENE BOLIGER
Lokalplanen har også haft 
et fejlagtigt krav til etable-
ringen af almene boliger, 
som berigtiges med det 
kommende tillæg. Ama-
ger Øst Lokaludvalg har 
opfordret Teknik- og Mil-
jøforvaltningen til at finde 
en løsning, som sikrer at 
der fortsat stilles krav om, 
at 25 pct. af de nye boliger 
i området er almene. 

OFFENTLIG HØRING 
FORVENTES SENERE 
PÅ ÅRET
Foreløbigt har lokalplan-
tillægget kun været i så-
kaldt ”intern høring”, men 
det forventes, at det efter 
politisk behandling i slut-
ningen af 2018 sendes i of-
fentlig høring. Her vil det 
være muligt for alle at give 
deres holdning tilkende. 
Efter høringsperioden skal 
politikerne på rådhuset 
tage endelig stilling til lo-
kalplantillægget inden det 
kan træde i kraft. 

Lokalplanen for området ved 
Lindgreens Allé har kun været 
gældende siden maj 2017, men 
det har længe stået klart, at den 
rummer flere udfordringer. For at 
afhjælpe lokalplanens problematiske 
bestemmelser udarbejder Teknik- og 
Miljøforvaltningen nu et tillæg

Kaffe, natur  
og gode ideer
Lokaludvalg Amager Øst var traditionen tro med til 
Naturens dag på Amager Strand

AF MARTIN HEIN

Der var for meget vind til 
at slå parasollen op, men til 
gengæld var der fuld gang i 
de små papirvindmøller med 
lokaludvalgets logo på.

Som sædvanlig var lo-
kaludvalgets eventcykel på 
plads til Naturens Dag på 
Amager Strand, hvor om-
kring 500 børn og voksne 
fik en naturoplevelse lørdag 
den 9. september. Derfor var 
der også konstant kø ved 
kaffevognen, hvor lokalud-
valget gav en god kop kaffe 
til de store og varm kakao til 
de små. Og mens man vente-
de, var der tid til en snak om, 
hvordan man kan få glæde af 
lokaludvalget – for eksempel 
ved at søge midler til lokal 
aktivitet eller til at udvikle 
større projekter til gavn for 
bydelen.

22.000 BESØGENDE I DE 
SENESTE ÅR
Det var netop det, der i sin 
tid var med til at løbe natur-
centeret i gang, hvor der ale-
ne i det seneste år har været 
omkring 22.000 besøgende 
– godt halvdelen i weeken-
derne. Derfor var det også 

en tilfreds leder fra Natur-
center Amager Strand, der 
igen i år kunne lægge hus de 
mange aktiviteter.

”Med Naturcenteret har vi 
fået helt nye muligheder for 
at blive klarere på, og opleve 
naturen på Amager Strand. 
Det er der masser af børn 
og familier, der har glæde af 
hver dag. På Naturens Dag 
kan vi sammen med alle for-
eningerne i området for al-
vor vise, hvad vi kan her på 
Amager Strand, og det er 
en stor fornøjelse at se så 
mange kaste sig ud i alt fra 
skraldeløb til havkajak,” si-
ger Thomas Ziegler Larsen.

DER MANGLER 600.000 
KR TIL FORTSAT 
WEEKENDÅBNING
Fra nytår er der dog udsigt 
til, at der bliver lukket den 
ene dag i weekenden.  Na-
turcenteret har de seneste 
to år haft en midlertidig be-
villing til at holde åbent alle 
ugens dage, og selvom bud-
getforliget for budget 20019 
betyder en fast bevilling på 
600.000, så mangler der 
omkring en halv million for 
at kunne fastholde fuld åb-
ningstid.

Alt godt fra naturen
AF KATINKA HEIN

I weekenden var jeg med til 
Naturens dag på Amager 
Strand. Man kunne lave alt 
mulig som fx at lave krab-
besuppe gå i vaders og lave 
skraldeløb. Jeg var der med 

min familie min nabo og min 
veninde dernede og vi prø-
vede næsten det hele. Det 
var rigtig sjovt og hyggeligt 
og krabbesuppen var mega 
lækker og sjov at lave! Mig 
og min veninde Dicte fik lov 
til at skære krabberne over 

efter de var døde. De var 
svære at skære over men de 
duftede til gengæld mega 
godt da de skulle koges igen. 
Inde i naturcenteret fik vi lov 
til at holde en melorm og vi 
fik at vide at de på et tids-
punkt blev til biller. Det var 

svært at tro at en stor orm 
blev til en lille Bille på et tids-
punkt. Jeg fik også en rigtig 
lækker varm kakao før jeg 
tog hjem.

Hør om de lokale 
puljer på Amager
AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Onsdag den 24. oktober 
kl. 19-21 kan du blive klo-
gere på, hvordan man sø-
ger puljemidler og få inspi-
ration til lokale aktiviteter. 
De to lokaludvalg på Ama-
ger og Områdefornyelsen 
Sundby er gået sammen 

om at holde en puljeaften 
i BETA, Øresundsvej 6, 
hvor der deles ud af erfa-
ringer og gode råd til alle 
interesserede. Følg med 
på facebook eller hjemme-
sider hos hhv. Amager Øst 
Lokaludvalg, Amager Vest 
Lokaludvalg eller Områ-
defornyelsen Sundby for 
yderligere information. 
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Ny skole på 
Holmbladgade

AF TILLE HELENE 
PANDURO - KOMMUNI-
KATIONSMEDARBEJDER 
- KØBENHAVNS KOM-
MUNE

Udviklingen af den pæda-
gogiske vision for skolen 
blev skudt i gang på en 
workshop i efteråret 2017. 
Her var både kommende 
elever, forældre og bebo-
ere i lokalområdet invite-
ret til workshop, hvor de 
kunne byde ind med idéer 
til, hvordan skolen skulle 
komme til at spille en aktiv 
rolle i lokalområdet. Der 
kom mange gode input, 
som er blevet samlet i det 
byggeprogram for skolen, 
som nu er blevet udbudt til 
et projekt. 

BÅDE LEG OG LÆRING
Et af de primære fokus-
punkter er at skolen både 
skal rumme plads til mo-
derne læringsfaciliteter 
og elevernes mulighed 
for at være aktive i forbin-
delse med deres skoledag. 
Projektets vision er at un-
derstøtte lokalområdets 
mangfoldighed og tilbyde 
variation i oplevelser, læ-
ringssituationer og mø-
der. Skolen vil inspirere 
til aktivitet og bevægelse 
hele dagen og danne en 
tryg ramme om leg og 
læring for alle elever. Den 
pædagogiske vision byg-
ger på fem kerneværdier, 
som den nye skole skal 
støtte op om. Værdierne 
er:  Åbenhed, bæredyg-
tighed, fællesskaber, sam-
menhæng og fremtidens 
kompetencer. 

EN CENTRAL SPILLER I 
LOKALOMRÅDET
Skolen bliver placeret på 
en forholdsvis begrænset 

matrikel, Holmbladsgade 
113. Derfor kommer der 
også i den videre planlæg-
ning til at være fokus på, 
hvordan de omkringlig-
gende kulturinstitutioner 
og arealer som Kløvermar-
ken og Amager Strand kan 
komme til at blive integre-
ret i undervisningen. Og 
for at få en vekselvirkning 
mellem skole og lokalom-
rådet får nogle af de lokale 
kulturtilbud også mulig-
hed for at benytte en del af 
de faciliteter, der etableres 
i forbindelse med byggeri-
et. En lokal arbejdsgruppe 
med bl.a. repræsentan-
ter fra lokaludvalget, skal 
frem mod byggeriet står 
færdigt arbejde med at 
løse denne ambition. 

STARTER FRA 
SKOLESTART 2019
Da der allerede er begyndt 
at være børn nok i område 
starter skolen op med de 
første 0. klasser allerede 
fra skoleåret 2019. Indtil 
den nye bygning er klar 
skal elever og lærer bo 
på Skolen på Amagerbro, 
hvor der bliver indrettet 
en særskilt afdeling til den 
nye skole. Forvaltningen 
er i gang med at ansætte 
de nye lærere og en dag-
lig leder, som skal starte 
skolen op. Lige nu er pro-
jektet i udbud og forven-
tet går selve byggeriet på 
grunden så småt i gang 
fra starten af det nye år. Et 
optimistisk bud er, at den 
færdige skole og idrætshal 
er klar til brug fra skole-
start 2022. Men Køben-
havns Kommune kender 
først den endelige tids-
plan, når udbuddet er af-
sluttet og entreprenøren, 
som skal bygge skolen, er 
fundet. 

I budgetaftale 2019 har politikerne 
på Københavns Rådhus bevilliget 
midler til at opføre en ny skole på 
Holmbladsgade 113. Skolen skal 
have plads til 750 elever og kommer 
desuden til at rumme fritidsordning 
samt en idrætshal, der både kan 
bruges af skolen og lokale foreninger

AF SUSANNE 
PALUSZEWSKI-HAU

LOKALPLANFORSLAGET 
I KORTE TRÆK
Lokalplanforslagets formål 
er, at give mulighed for ud-
videlsen af Skolen ved Sun-
det med et 4. skolespor til 
udskoling og udvidelse af 
fritidshjemmets kapacitet 
ved nybyggeri. Derudover 
skal der med bestemmelser 
for friarealernes udformning 
og beplantning gives mulig-
hed for varierede, grønne 
arealer til ophold og aktivi-
teter. Københavns Kommu-
nes Borgerrepræsentation 
bevilgede i Budget 2016 
midler til en helhedsreno-
vering af den fredede skole 
(Hovedskolen og Frilufts-
skolen), samt udbygning af 
fritidshjemmet. Børne- og 
Ungdomsforvaltningen har 
siden ønsket at udbygge 
skolen med et ekstra sko-
lespor. Således blev det i 
Budget 2018 besluttet, at 
etablere et 4. skolespor, 
skolemadsordning samt en 

udbygning af fritidshjem-
met til yderligere 112 børn.

ET NYT FÆLLES 
MØDESTED I OMRÅDET
Lokaludvalget er glade for, 
at projektet vil åbne skolens 
bygninger og grønne arealer 
for offentligheden, så flere 
kan få adgang til skolen – 
også uden for skolens nor-
male åbningstid.

Der er blandt borgerne 
i området et stort ønske 
om flere lokale mødeste-
der, hvor man kan mødes 
i både uformelle og mere 
organiserede fællesskaber. 
Lokaludvalget opfordrer 
derfor til, at de nye byg-
ninger anlægges og ind-
rettes på en sådan måde, 
at de er let tilgængelige 
for offentligheden uden 
for skoletid – eksempelvis 
i forbindelse med møder, 
fællespisningsarrangemen-
ter og foreningsaktiviteter. I 
den forbindelse er det også 
vigtigt at området fremstår 
lyst og åbent, så alle kan 
færdes trygt på fællesarea-

lerne –  også efter mørkets 
frembrud.

TRAFIKALE 
UDFORDRINGER
Amager Øst Lokaludvalg har 
kunnet konstatere, at der er 
store udfordringer med bil-
trafik omkring Skolen ved 
Sundet og heraf følgende 
utryghed for gående og cyk-
lende elever til og fra skolen. 
Lokaludvalget kan konstate-
re, at problemerne kun i min-
dre omfang er løst i lokalpla-
nen, som eksempelvis ved 
at etablere et ”kiss and ride” 
afleverings- og opsamlings-
sted på Backersvej, samt at 
lukke skolens matrikel af for 
handicapbusser. Lokaludval-
get opfordrer derfor til, at 
der i forbindelse med vedta-
gelsen af lokalplanen afsæt-
tes ressourcer til udarbejdel-
se af en sammenhængende 
plan for afviklingen af trafik 
til og fra skolen samt de nær-
liggende daginstitutioner på 
Backersvej. 

Lokaludvalget ønsker, at 
der kommer øget fokus på at 

sikre gode forhold for cyk-
lister og gående, således at 
flest mulige elever cykler el-
ler går til og fra skole. Derfor 
bør biltrafikken begrænses 
og primært holdes på de of-
fentlige veje, (Backersvej, 
Engvej og Italiensvej), og 
ikke på de små villaveje om-
kring skolen. 

KLIMATILPASNING PÅ 
LOKALE VILLAVEJE
Der hersker blandt naboer-
ne til skolen bekymring for, 
om regn- og skybrudsvand 
kan håndteres på skolens 
matrikel, idet der på flere af 
de omkringliggende veje i 
forvejen er problemer med 
vand i kældrene i forbindelse 
med skybrud. Lokaludvalget 
opfordrer derfor til, at der 
laves en fremtidssikret løs-
ning, som ikke er til gene for 
områdets beboere.

Hvis man vil læse lo-
kaludvalgets samlede 
høringssvar kan dette 
findes på: www.aoelu.
dk under ”høringer”

Skolen Ved Sundet skal  
være en 4-sporet skole 
med nye grønne udearealer
På en varm augustaften holdt Amager Øst Lokaludvalg i samarbejde med 
Teknik og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Skolen Ved Sundet 
et borgermøde om planerne for en udvidelse af skolen. Der var fokus på 
mødesteder, de trafikale udfordringer og klimatilpasninger. Deltagerne på 
mødet var en blanding af naboer og forældre til børn på skolen
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Over 1.000 børn og unge til 
håndboldstævne på Amager 
Lørdag og søndag den 25. og 26. august, var over 1.000 børn og unge 
samlet til Håndboldstævne i 9 forskellige haller på Amager, heriblandt de to 
Sundbyøster haller og Prismen

AF RUNE HANSEN

Det var håndboldklubber-
ne Amager SK og Tårnby 
HK, der sammen med DGI 
bød velkommen til den 
anden udgave af Amager 
Cup, hvor 94 hold dystede 
om medaljer og pokaler til 
dette to dages opstarts-
stævne. Holdene kom fra 
hele Sjælland, og der var 
endda fornemt besøg fra 
den anden side af sundet, 
da 4 svenske hold, også 
deltog i stævnet. 

Stævnet er på rekord tid 
blevet en stor succes, og 
med en fremdrift på over 

28% fra første til andet år i 
forhold til holdtilmeldinger, 
er stævnet helt klart kom-
met for at blive. 

POSITIV OMTALE AF 
AMAGER
Klubberne er meget posi-
tivt overrasket over, hvor 
hurtigt klubberne har for-
mået at stable et velbesøgt 
stævne på benene, særligt i 
en periode hvor der er kom-
met flere opstartsstævner at 
konkurrere med. Charlotte 
Melton Amager SK’s  kom-
munikationsansvarlige siger: 
”Det er utrolig vigtigt, at et 
nyt stævne som Amager 

Cup får succes fra start, da 
konkurrencen mellem stæv-
ner er intens, især i opstarts-
fasen. Ved at have stablet 
dette stævne på benene, 
promoverer vi ikke blot 
Amager SK og Tårnby HK, 
men også Amager, og ska-
ber forhåbentlig en masse 
positiv omtale omkring klub-
berne og øen”.  

Ideen bag Amager Cup er, 
at det skal være billigt at del-
tage, så alle kan være med. 

Samtidig opfordres træ-
nerne i de deltagende klub-
ber til at bruge stævnet til at 
foretage en realistisk styrke-
vurdering af deres hold, så 
turneringsplanen matcher 
holdenes niveau. 

Da stævnet ligger før 
håndboldsæsonen, er det 
også et godt redskab for 
trænerne efter en lang som-
merferie, så de har noget at 
arbejde ud fra i den forestå-
ende sæson. 

U10 Pige A  – Tårnby HK 
U10 Pige B  – Brøndby HK 
U10 Drenge  – HK73 Frederikssund
U12 Pige A  – Tårnby HK
U12 Pige B  – Freja HK 
U12 Drenge  – HK73 Frederikssund
U14 Pige A  – Fjordbyerne Håndbold
U14 Pige B  – Fjordbyernes Håndbold
U14 Drenge A  – Amager Håndbold 
U14 Drenge B  – Freja HK 
U16 Pige A  – Herlev/Hjorten Håndbold
U16 Pige B  – Staffanstorp HK (Sverige)   

RESULTATER FRA AMAGER CUP 2018: 

      U10 Pigerne fra Tårnby HK får overrakt medaljer og pokal som 
vinder af Amager Cup 2018, i Prismen Foto: Poul-Jesper Hansen

Frivilligprisen 2018
Igen i år uddeler Amager Øst Lokaludvalg en Frivilligpris på 25.000 kr. til en 
af bydelens foreninger, organisationer eller institutioner, der primært drives af 
frivillige, og som udfører en særlig påskønnelsesværdig indsats

AF IBEN LINDEMARK, 
MEDLEM AF AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Lokaludvalget har siden 2011 
uddelt Frivilligprisen til man-
ge forskellige foreninger, 
blandt andet Musikforenin-
gen 5-øren, Lektiehjælpen 
på Amagerbro, Judoklubben 
Mitani og Søspejdergruppen 
Fribytterne Sø. 

Sidste år gik prisen til den 
nystartede forening Kofoed 
65+, som hovedsageligt hen-
vender sig til tidligere elever 
på Kofoeds Skole, som ikke 
længere kan deltage i sko-
lens aktiviteter og derfor ri-
sikerer at ende i ensomhed. 
Foreningen er drevet af fri-
villige, som arrangerer man-
ge forskellige aktiviteter for 
medlemmerne, hvoraf cirka 
halvdelen ikke har familie el-
ler netværk ud over forenin-
gen.

”Vi har fået rigtig meget 
ud af at modtage Frivilligpri-
sen”, fortæller Lydia Nielsen, 
der er aktiv i foreningen og i 
sin tid indstillede Kofoed 65+ 
til prisen. ”Vi har været rigtig 
glade for at modtage penge-
ne, som vi blandt andet har 
brugt på at købe sangbøger 
og en guitar, samt til at be-
tale en musiklærer for at lave 
musikalske aktiviteter for 
medlemmerne.”

”Det er dog ikke kun pen-
gene, der har bidraget til at 
få foreningen til at blomstre”, 
fortsætter Lydia Nielsen. 
”Det er i lige så høj grad det 
kæmpe klap på skulderen, 
vi fik gennem Frivilligprisen, 
som gav alle os frivillige for-
nyet energi. Det er jo et stort 
arbejde at opstarte og drive 
en forening, så det betyder 
rigtig meget, at det bliver 
værdsat og anerkendt – også 
af andre end medlemmerne.”

Lydia Nielsen fortæller, at 
både medlemstallet og akti-
vitetsniveauet i Kofoed 65+ 

er steget siden foreningen 
modtog Frivilligprisen. ”Vi 
har blandt andet startet et 
samarbejde med beboerne i 
Bikubens Kollegie, som laver 
mad til os en gang om måne-
den. På den måde vokser vo-
res netværk, og efterhånden 
opstår der også venskaber 
på kryds og tværs af med-
lemmerne, som tager sig af 
hinanden, også uden for for-
eningsaktiviteterne. Så vi er 
bestemt kommet godt fra 
start, og det er blandt andet 
på grund af Frivilligprisen”, 
slutter Lydia Nielsen. 

Amager Øst Lokaludvalg 
opfordrer alle borgere til 
at indstille lokale forenin-
ger, organisationer eller 
institutioner, der fortjener 
et skulderklap for de-
res arbejde i bydelen. 

Forslag sendes til info@ao-
elu.dk med en begrundelse 
for, hvorfor netop denne 
forening skal have prisen. 
Fristen for at indsende 
forslag til Frivilligprisen 
er d. 22. oktober 2018, 
og vinderen offentliggø-
res d. 31. oktober 2018. 

      Lydia Nielsen modtog sidste års Frivilligpris på vegne af Kofoed 65+

Bliv frivillig i 
Elektronikværkstedet 
på Amager

AF LOTTE ANGELICA 
KRISTENSEN - STUDEN-
TERMEDHJÆLPER - MIL-
JØPUNKT AMAGER

Der vil henover efteråret 
blive afholdt nogle mindre 
workshops i værkstedet, 
hvor alle der har lyst kan 
komme og lære om elek-
tronik og at reparere selv, 
så hold også øje med vo-
res hjemmeside og face-
bookside, hvor det vil blive 
annonceret. 

Elektronikværkstedet 
er startet af Miljøpunkt 
Amager i samarbejde med 
frivillige borgere og an-
dre aktører på Amager. 
Værkstedet er støttet med 
midler fra Genanvendel-
sespuljen fra Københavns 
Kommune, Tuborgfondet, 
Amager Øst Lokaludvalg 

samt Pelican Self Storage, 
der stiller lokaler til rådig-
hed. 

Er du interesseret i at 
blive frivillig? Så kontakt: 
post@miljopunkt-amager.
dk eller kig forbi værkste-
det på Prags Boulevard 
43, lokale 5009. Vi holder 
åbent for interesserede 
nye frivillige den første 
lørdag hver måned kl.14-
15. Du kan også møde os 
til Frivillig Fredag Ama-
ger d.28. sep. kl. 14-18.00 
på Amagerbro Torv kl.14-
18.00. 

Find os online: 
Hjemmeside:  
www.elektronikvaer-
kstedetamager.dk
Facebook:  
www.facebook.com/
elektronikvaerkstedet/

Elektronikværkstedet på Amager er 
et værksted, hvor du kan få repareret 
dine elektriske ting og sager af frivillige. 
Værkstedet åbnede i april 2018 og vi 
har meget at lave og søger derfor flere 
frivillige, der har lyst til at hjælpe os 
med at reparere. Så hvis du har lyst til 
at blive del af et reparationsfællesskab 
og kan finde ud af eller har interesse i 
at reparere forskellige elektriske ting, så 
hører vi meget gerne fra dig

Forfalden bygning  
får nyt liv

AF FRIDA JANS 
- AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

I årevis har beboere på 
Amager undret sig over 
hvorfor den forfaldne byg-
ning fik lov til at stå. Nu 
sker der endelig noget. Le-
jerbo har solgt grunden til 
Gefion Group, der har pla-
ner om at omdanne byg-
ningen til ungdomsboliger. 
Udvikleren vil lave de ca. 

2700 kvm om til godt 80 
studieboliger. Herudover 
skal den også have et al-
vorligt ansigtsløft i form af 
en ny facadebeklædning 
og flere vinduer, så den 
åbnes op for sollys.

Gefion Group overtager 
bygningen pr. 1. septem-
ber, og når byggetilladel-
sen er i hus, forventer eje-
ren at det vil tage omkring 
to år før de nye beboere 
kan flytte ind. 

Den tomme og hærgede ejendom på 
Oliebladsgade 8 går nye tider i møde

      Foto: Ole Pedersen
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Arbejdsdag i Hundegården 
På en varm og lys efterårsdag d. 14. september efter arbejdstid samledes 
omkring 20 hundevenner til en arbejdsdag i Sundby Kirkegårds Hundegård, 
som ligger ved Bredegrund. Foreningen Sundby Kirkegårds Hundevenner 
(forkortet SKH) havde søgt og fået økonomisk støtte fra Amager Øst 
Lokaludvalg til nye haveredskaber og havde indkaldt til en arbejdsdag

AF COLETTE ALBRIGHT

Haveredskaberne blev flit-
tigt brugt til at dække huller 
til, slå græsset, luge ukrudt, 
fjerne plastaffald mellem 
bladene og trimme de om-
givende hække og buske. 
Alt dette skabte den ønske-
de plads til at hundene kan 
løbe i hele hundegården og 
nu står hundegården rigtig 
pæn. Der var også blevet 
købt og opsat 2 skilte med 
opfordring til at samle op 
efter sin hund samt et fug-
levandbad i granit, som nu 
bliver brugt som vandfad til 
hundene. Sundby Stenhug-
geri havde sponsoreret fragt 
og nedstøbningen af det nye 
vandfad.

DER BLEV TALT OM 
HUNDEGÅRDENS 
FREMTID
Hundene boltrede sig og le-
gede, imens hundevennerne 
arbejdede, og efter veludført 
arbejde var det tid til en for-
friskning og en godbid både 
til hundevennerne og deres 
hunde. Der blev bl.a. talt om 
hundegårdens fremtid, om 
ønsker om at få vendt en af 
indgangslågerne, så hunde-
ne ikke løber ud, når andre 
kommer ind, etablering af 
en sandkasse, hvori hundene 
kan grave, og et par agility 
redskaber til at aktivere hun-
dene, hvilket også er en af 
SKH’s formål. Der var også 
ønsker om, at kommunen of-
tere tømmer hundegårdens 
skraldespand, hvor de fleste 
hundevenner flittigt smider 
deres høm-høm poser. Der 
blev også talt om, at der 
også ind i mellem er nødven-
digt at samle cigaretskodder 
og andet affald op efter an-
dre, som ikke altid kommer 
med hunde. Hundevennerne 
vil også meget gerne styrke 
deres forhold med kommu-
nen og afventer p.t. opsæt-
ning af et skilt, som kommu-
nen har lovet dem. På skiltet 
byder SKH velkommen til 
hundegården og informerer 

om at her kan hunde løbe frit 
uden snor og oplyser, hvor-
dan man kan komme i kon-
takt med SKH.

HVAD STÅR SKH FOR?
SKH er en frivillig borgerdre-
vet forening, som arbejder 
for at bevare et grønt ind-
hegnet areal i Sundby om-
rådet, hvor hunde kan løbe 
frit, og både hundene og 
deres ejere kan mødes med 
andre. Derfor har forenin-
gen en samarbejdsaftale 
med Københavns Kommu-
nes Teknik- og Miljøforvalt-
ning, hvori klart står, hvilke 
forventninger kommunen 
og hundevennerne i Hunde-
gården har til hinanden. SKH 
har hvert år et møde med 
kommunen, hvor aktiviteter 
vedrørende hundegården 
evalueres. Vedligeholdelse 
af hundegårdens grønne 
areal er en af betingelserne 
for at beholde hundegården, 
og alle hundevenner var gla-
de for, at der nu var kommet 
nye haveredskaber til hun-
degården, som de ind imel-

lem arbejdsdagene har fået 
lov til at opbevare indelåst i 
kommunens materielgård. 

UDDELING AF “GOODIE 
POOPIE BAGS”
SKH arbejder også for tryg-
ge og respektfulde venska-
ber og god hundelufterad-
færd, hvor hundevenner 
samler op efter deres hunde 
og holder dem i snor udenfor 
Hundegården. I den anled-
ning havde Den Grønne Pote 
på Amagerbrogade sponso-
reret ”Goodie Poopie Bags” 
med godbidder til hundene 
i en Høm-høm pose, som 
bagefter kunne bruges til 
at samle op. Disse ”Goodie 
Poopie Bags” blev uddelt til 
både de arbejdende hunde-
venner og forbipasserende 
hundevenner ude på tur med 
deres hunde.

SKH VIL FØLGE MED I 
LOKALPLANERNE
SKH deltager sammen med 
hundevenner gode og sag-
lige debatter om bl.a. ad-
færd og gode tips om hunde 

på foreningens kommuni-
kationsplatform, Facebook 
gruppen ”Hundegården ved 
Sundby Kirkegård”. Forenin-
gen er kontingentfri og på 
arbejdsdagen blev hunde-
vennerne enige om, at det 
skulle foreningen fortsat 
være, og at hundevenner 
via Facebook kan starte ind-
samlinger til evt. indkøb af 
småting, som Hundegården 
mangler. SKH vil også følge 
med i lokalplanerne, for at 
sikre, at der i fremtiden vil 
være mindst et indhegnet 
areal – og gerne flere area-
ler - til glæde for hundeven-
nerne og deres hunde.

Mange børn og unge 
til Kaffemøde ved 
Femøren station

AF SVEN LØNTOFT

Torsdag den 13. septem-
ber var Lokaludvalget på 
pletten ved Femøren sta-
tion, da lokale borgere, 
pendlere og skolebørn fra 
skolerne på Engvej kom 
forbi. Mange standsede 
op og fik en kop kaffe eller 

chokolade, mens de hørte 
om udviklingsplanerne for 
området. Der var tilfreds-
hed med udsigt til mere liv 
omkring stationen, og det 
var positivt, at så mange 
børn og unge gav deres 
besyv med, bl.a. med øn-
sker om en mere sikker 
skolevej. 

Mindre affald på 
stranden, trods en 
rekordvarm sommer

AF TINNE RIIS 
MIKKELSEN, 
BYRUMSFORVALTER 
FOR DRIFT SYD. 

Vi var nødt til at lave lidt 
småjusteringer I løbet af 
sommeren – vi startede 
med aflåste låg, hvor man 
skulle smide affaldet ind 
via flapperne i låget. Det 
virkede ikke, så nu kan 
man åbne låget de fleste 
steder.

Fra vores side af bordet 
har det været en kæmpe 
succes. Vi har ikke oplevet 
mere løst affald – nærmere 
mindre, efter lågene blev 
låst op – og vi har endda 
modtaget ros. Det er ikke 
så tit københavnerne hu-
sker at melde den slags 
ind. 

EN SÆSON MED 
FORANDRINGER
Succesen bliver ikke min-
dre af, at vi har haft den 
bedste sommer i årevis 
(set med strandbriller og 
bestemt ikke med land-

mands- eller grill-briller) 
og har oplevet en massiv, 
daglig brug af parken. 

Derudover har det væ-
ret en sæson med en del 
forandringer. Den nye le-
geplads er overleveret til 
os fra leverandøren. Der 
er kommet lidt mere sand 
på beachsportsområdet – 
det har vi forsøgt siden vi 
overtog driften af strand-
parken. Spunsvæggen 
langs den gamle kystlinie 
har vi fjernet lidt over halv-
delen af og regner med at 
tage anden halvdel næste 
forår. Og den nordligste 
bid af asfaltstien langs Ti-
øren mod Kanalen arbej-
der vi på at renovere, men 
vi mangler penge, så det 
er endnu uvist hvornår det 
bliver (asfalten er kraftigt 
undermineret flere steder, 
som følge af sidste storm-
sæsons forhøjede vand-
stande). 

Alt I alt en god som-
mer, og vi glæder os 
til næste sæson. 

Al tilvænning er svær, således også 
med den nye affaldsordning på 
Amager Strandpark. Vi fik rigtig 
mange klager i starten, men det aftog 
heldigvis efterhånden som de fleste 
kunne se, at det ikke var så slemt at 
transportere sit affald en lille stykke og 
at langt de fleste gjorde netop det

Mærk Verden - Gå dig glad
Brug byens naturen som stressdæmper 
- Gåtur og nærvær i naturen med 
Ecoguide Tina Jensen

AF METTE KIRK - 
STRESSFORENINGEN

Har du stress eller har du 
haft det, eller mærker du 
bare symptomer på stress 
i din hverdag. Så har du nu 
mulighed for at lære meto-
der til at dæmpe stress og 
blive bedre til at slappe af i 
din lokale bynatur.

Vi afholder i alt 7 ture i ef-
teråret med fokus på nærvær 

og at finde ro i naturen. Her 
kan du møde andre der også 
kender til stress og belast-
ning i hverdagen. Du får in-
spiration til hvordan du alene 
eller sammen med andre kan 
bruge din lokale bynatur på 
en ny måde, når du har brug 
for at lade batterierne op og 
tage en pause i din hverdag. 

Du har også mulighed for 
at dele erfaringer med de 
andre deltagere og tale med 

en frivillig fra Stress-forenin-
gen om stress.
 
Tilmelding på Facebook: 
StressforeningenDanmark 
eller på sms: 29 87 78 77
Arrangementgerne gen-
nemføres med støtte fra 
Amager Øst og Ama-
ger Vest Lokaludvalg.

Amager Fælled
Torsdag d. 4.10 kl. 16 – 18  
Mødested Metro St DR Byen
Lørdag d. 7.10 kl. 14 – 16  
Mødested Metro St DR Byen
Torsdag d. 25.10 kl. 8 – 10  
Mødested Metro St DR Byen
Lørdag d. 3.11 kl. 10 – 12  
Mødested Metro St DR Byen

Amager Strand
Lørdag d. 7.10  kl. 10 – 12   
Mødested Metro St Femøren
Torsdag d. 1.11  kl. 8 – 10  
Mødested Metro St Femøren
Lørdag d. 3.11 kl. 14 - 16  
Mødested Metro St Femøren

PROGRAM: 
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Naturlegepladsen er landet 
Uden pomp og pragt blev den nye naturlegeplads på Amager Strand gjort færdig i september. Den ligger på 
landsiden af kilometerbroen – lige ud for Italiensvej

AF RASMUS STEENBERGER

Sidste år blev Amager Strand 
Parkbrugerråd enige om at 
bruge den årlige udviklings-
pulje til at bygge en naturle-
geplads - til erstatning for det 
gamle legeområde, som var 
blevet afviklet af tidens tand 
og vejr og vind. Legepladsen 
skal fungere som mødested 
for de mange nye beboere 
og besøge i området, som er 
blevet tæt befolket efter den 
kraftige udbygning af kvarte-
ret mellem Krimsvej og Ama-
ger Strandvej.

Legepladsen er lavet af 
robuste materialer, som kan 
holde til det barske miljø nær 
kysten, og de mange tusinde 
børn som forventes at lege 
på den hvert år. Den er holdt 
i naturlige materialer, så den 
ikke skæmmer strandens ud-
tryk, og giver en rolig ople-
velse for brugerne.

Den nye legeplads er i øje-
blikket kun 2/3 færdig. På 
grund af en manglende til-
ladelse fra kystdirektoratet 
er den del af legepladsen 
som ligger ud i vandet blevet 
forsinket, og vil blive opført 
senere. I planlægningen af 
legepladsen. blev der også 

diskuteret muligheden for en 
madpakkehytte med åbne 
sider, hvor børnehavebørn 

og andre kunne søge ly for 
regnen. Den var der dog ikke 
penge til i denne omgang.

TOILETTET DER 
FORSVANDT

Ved siden af naturlegeplad-
sen har der indtil 2017 været 

et toilet i en af strandpar-
kens gamle toiletbygninger. 
Det er desværre lukket, da 
forvaltningen mener det er i 
uforsvarlig sundhedsmæssig 
stand, ligesom de to andre 

gamle toiletbygninger på 
den gamle del af stranden. 
Ved placeringen af naturle-
gepladsen var det ellers tan-
ken at her netop skulle være 
god sammenhæng mellem 

toilet og naturlegeplads, til 
gavn for børn og voksne.

Brugerrådet har længe 
diskuteret behovet for nye 
toiletter, men har ikke selv 
råd til at finansiere dem, el-

ler sætte de eksisterende i 
stand. Det er derfor op til 
politikerne i Københavns 
Borgerrepræsentation at 
finde penge til nye toilet-
ter, hvilket koster ca. 3 mio. 
kr. Ønsket om nye toiletter 
var bl.a. ét af de seks bud-
getønsker fra Amager Øst 
Lokaludvalg til de kommu-
nale budgetforhandlinger 
for 2019. Desværre blev der 
ikke penge i dette budget – 
selvom behovet er stort, og 
stigende.

Teknik- og 
Miljøfor-
valtningen har 
ved en grundig 
gennemgang 
af toiletterne i 
foråret 2018 vur-
deret, at disse 
ikke længere er i 
forsvarlig stand 
og ikke længere 
kan holdes i 
drift, hvorfor toi-
letterne efterføl-
gende har været 
aflåst.

 ❚ Brugerrådet har hvert år 
ca. 400.000 kr. som kan 
disponeres til udvikling 
af stranden – indenfor 
fredningens bestemmel-
ser og øvrige kommunale 
rammer. År for år bliver 
rammen mindre, da hvert 
nyt anlæg koster drifts-
midler, som skal afholdes 
indenfor rammen.

FAKTA

Nedlukning af 
den midlertidige 
Trafiklegeplads
Igennem de sidste 2½ år har områdets børn nydt godt af 
Trafiklegepladsen på hjørnet af Backersvej og Formosavej, 
som frivillige har været med til at stable på benene og 
vedligeholde. Nu lukker pladsen imidlertid ned, men det 
er heldigvis, fordi Københavns Kommune i starten af 2019 
begynder at bygge en permanent cykellegeplads på stedet

AF IBEN LINDEMARK, 
FORMAND FOR 
TRAFIKLEGEPLADSENS 
VENNER

Derfor afholder Trafiklege-
pladsens Venner en kombi-
neret arbejdsdag og ned-
lukningsfest søndag d. 28. 
oktober kl. 10-12, hvor vi hå-
ber, at brugere og venner af 
pladsen vil komme og give 
en hånd med. Her skal alle 
de midlertidige elementer på 
pladsen nemlig fjernes ved 
fælles hjælp, og så takker vi 
af for denne gang med varm 
kakao og kage.  

Den nye cykellegeplads 
forventes at stå færdig til næ-
ste sommer, og selv om den 
primært etableres af professi-
onelle, vil der stadig være ar-
bejdsdage og arrangementer, 
så legepladsen også fremover 
kan danne rammen om et fæl-
lesskab for områdets børne-
familier. I den mellemliggende 
periode kan man donere sine 

aflagte børnecykler til det 
kommende børnecykelbib-
liotek, som bliver indrettet i 

en bygning på pladsen. Bør-
necyklerne kan afleveres på 
Kongovej 11 eller Delosvej 27.

      Billede fra den allerførste arbejdsdag på Trafiklegepladsen i 
april 2016

Liv i gaden - Amager 
Majfest 2019
Den 25. maj 2019 er det tredje gang Amager Majfest 
skal afholdes på Amagerbrogade og de nærliggende 
handelsgader. Arbejdsgruppen er trukket i arbejdstøjet, 
men vi kan altid bruge flere idéer, skøre hjerner og 
hænder skruet godt på

AF MAJKEN ASTRUP, 
FRIVILLIG I AMAGER 
MAJFEST

I midten af september trådte 
arbejdsgruppen sammen 
for første gang efter en vel 
overstået Majfest fire måne-
der tidligere. Den 26. maj i år 
afholdt vi en gadefest med 
dans, musik, vilde tilbud i bu-
tikkerne, skattejagt til unger-
ne, kormusik, kunstfernise-
ring og alskens andre sjove 
og spændende aktiviteter. 
Til næste år vil vi gerne lave 
endnu flere tilbud og aktivi-
teter til de mange nysgerrige 
lokale – og vi vil gerne skabe 
interesse på den anden side 
af broerne. Vi er allerede 

mange butikker, organisa-
tioner og foreninger, men vi 
vil gerne nå endnu længere 
ud – få hele Amagerbrogade 
med – og gang i gaden.

HAR DU EN GOD IDÉ?
Eller har du lyst til at hoppe 
med på andres gode idéer, 
være med til at organisere 
et event, en skattejagt, en 
række tilbud på tværs af bu-
tikkerne eller måske noget 
helt femte? Er du butiksdri-
vende og vil du gerne støtte 
op om et bedre, hyggeligere 
og mere indbringende Ama-
gerbrogade? Er du spejder 
og har du lyst til at lave et 
loppemarked? Er du frisør 
og har du lyst til at lave spe-

cialtilbud lige præcis den 
25. maj 2019? Eller vil du 
bare gerne servere ekstra 
lækker mad på din restau-
rant, hænge lyslamper op i 
træerne og måske booke et 
band til at spille covernumre 
af George Michael udenfor? 
Så kontakt os og vær med til 
at gøre Danmarks længste 
handelsstrøg til et levende 
mekka af gøgl, lækre tilbud 
og uimodståelige arrange-
menter til Amagers Majfest 
2019.

Skriv til Mona Isabel 
Andersen fra Øhelse, 
monaisabel2000@gmail.
com, hvis du vil være med.

       Foto: Majken Astrup
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Amager Lille Skole 
fejrer 50 års jubilæum

AF BESTYRELSEN PÅ 
AMAGER LILLE SKOLE

Det vil også være muligt 
at købe aftensmad og 
drikkevarer, inden familie-
programmet slutter ca. kl. 
19.30. Herefter er der fest 
for de voksne, hvor nuvæ-
rende og tidligere foræl-
dre, gamle elever, ansatte 
og venner af skolen er vel-
komne. 

AMAGER 
LILLESKOLE - EN 
“BØRNECENTRERET” 
SKOLE
Jubilæumsprogrammet 
tager udgangspunkt i de 
fem årtier, der er gået, si-
den det første møde om 
oprettelsen af Amager 
Lille Skole blev afholdt i 
oktober 1968. Det var op-
rindeligt en gruppe ven-
streorienterede forældre, 
der fik ideen til at skabe 
en skole ud fra devisen, at 
hvis vi skal ændre verden 
til det bedre, må vi starte 

med vores egne børn. Der-
for blev Amager Lille Skole 
en såkaldt ”børnecentre-
ret skole”, hvor fokus var 
på at lave skole for bør-
nenes skyld, og hvor både 
børn og forældre havde 
stor indflydelse på skolens 
pædagogik og udvikling. 
Samtidig var det vigtigt, at 
det var en lille skole, så alle 
elever, lærere og forældre 
kendte hinanden og indgik 
i et forpligtende fælles-
skab omkring skolen. 

Bortset fra at Amager 
Lille Skole i dag er apoli-
tisk, har skolen bevaret de 
grundlæggende værdier. 
Det er således stadig fæl-
lesskabet, engagementet 
og kreativiteten, der er 
de bærende elementer på 
skolen. Det har man mu-
lighed for ved selvsyn at 
opleve til jubilæumsfesten 
d. 6. oktober. Tilmelding 
er ikke nødvendig, så man 
kan bare møde op på sko-
len, som ligger på Rodos-
vej 47.

I anledning af at det er 50 år siden, 
Amager Lille Skole blev stiftet, holder 
skolen en stor jubilæumsfest lørdag d. 
6. oktober. Arrangementet starter kl. 
15, og i løbet af eftermiddagen vil der 
være optræden, udstillinger og boder 
for hele familien, hvor man kan opleve 
Amager Lille Skole før og nu

     I begyndelsen af 1980’erne købte skolen den nedlagte 
lakridsfabrik på Rodosvej, og elever og forældre stod selv for at 
bygge den om til en skole.

Den er gal med det mentale 
helbred i Amager Øst bydel
En stor gruppe borgere i Amager Øst vurderer selv at de har et dårligt mentalt 
helbred. Det viser rapporten Sundhedsprofil, som Hovedstadsregionen har 
udgivet. Bydelen har de dårligste tal i hele regionen, når det gælder mentalt 
helbred

AF OLE MELDGAARD

Borgere i alle kommuner 
i regionen og i bydelene i 
København er blevet spurgt 
til deres sundhed, og på 
flere områder er der plads 
til forbedringer i Amager 
Øst. Borgerne ønsker også 
at leve sundere og få hjælp 
dertil, viser rapporten. 

19 pct. af borgerne i Ama-
ger Øst vurderer de har et 
dårligt mentalt helbred. 

Det er en stigning fra 12 
pct. i 2010. Selv om der i sto-
re dele af regionen har været 
en stigning i rapportering af 
et dårligt mentalt helbred er 
den største stigning sket i 
Amager Øst, som kommer ud 
med den højeste procentsats 
i hele regionen. Gennemsnit-
tet for regionen er 14 pct. 
Generelt har flere kvinder 
end mænd et dårligt mentalt 
helbred, og andelen er størst 
blandt yngre borgere.

I Sundhedsprofilen tages 
der udgangspunkt i WHO’s 

definition af mental sund-
hed, som ”en tilstand af triv-
sel, hvor individet kan ud-
folde sine evner, håndtere 
dagligdags udfordringer og 
stress samt indgå i fælles-
skaber med andre menne-
sker”. Den mentale sundhed 
påvirkes bl.a. af manglende 
omsorg, familiebegivenhe-
der, sygdom, mobning og 
diskrimination, uafsluttet 
skolegang, arbejdsløshed og 
et belastende arbejdsmiljø, 
fysisk inaktivitet og svage 
sociale relationer. 

ØNSKER AT LEVE 
SUNDERE
En anden tendens i Sund-
hedsprofilen er usunde va-
ner. I Amager Øst er ande-
len af borgere med usunde 
vaner større end gennem-
snittet for København sam-
let set for fem ud af seks 
risikofaktorer. Imidlertid 
ønsker borgerne i Amager 
Øst at leve sundere og mo-
tionere mere og drikke og 

ryge mindre. Og de ønsker 
hjælp til det.

13 pct. har et usundt kost-
mønster. For ofte spiser 
de fastfood og slik og drik-
ker for mange sodavand. 
De spiser ikke nok grønt og 
frugt. 35 pct. spiser fastfood 
mindst én gang om ugen, og 
96 pct. oplyser at de har let 
adgang til fastfood i lokal-
området. Hvilket i regionen 
er helt i top. Men hele 73 pct. 
af borgerne med usunde 
kostmønstre ønsker at spise 
sundere. 24 pct. motionerer 
ikke nok. Heraf ønsker 75 
pct. at være mere fysisk ak-
tive, og 52 pct. ønsker hjælp 
hertil. 

FOR MEGET ALKOHOL 
OG FOR STOR 
OVERVÆGT
32 pct. er moderat overvæg-
tige, og 12 pct. er svær over-
vægtige. Af dem ønsker 83 
pct. at tabe sig, og 49 pct. 
ønsker hjælp til vægttabet. 

Også på alkoholområdet 

er den gal for mange bor-
gere. 18 pct. har tegn på al-
koholafhængighed, og 9 pct. 
har et storforbrug af alkohol. 
18 pct. rusdrikker. 13 pct. af 
borgere med børn i hjemmet 
har en risikabel alkoholad-
færd svarende til 1.300 men-
nesker. 20 pct. ryger dagligt, 
og 8.7 pct. storryger. Også 
her ønskes der hjælp. 77 pct. 
af dagligrygerne ønsker ry-
gestop, og 34 pct. ønsker 
hjælp hertil. 

28 pct. af de unge i by-
delen har brugt hash eller 
andre euforiserende stof-
fer inden for det seneste år. 
Amager Øst stikker især ud 
på unge med et højt forbrug 
af stoffer (10+ gange inden 
for et år) med 8.9 pct. I hele 
regionen ligger kun Vester-
bro/Kongens Enghave hø-
jere med 10.8 pct.

Alt i alt tegner rapporten 
et billede af en bydel med 
sundhedsmæssige udfor-
dringer men også med ønske 
om at forbedre sundheden. 

Lad lokalhistorien og 
aktiviteter danne ramme 
for fællesskabet på 
Amagerbro 
Hvorfor er en forening som Amagerbanens Venner med i Amager Øst 
Lokaludvalg? De vil være med til at sætte fokus på hvordan det eksisterende 
lokalmiljø kan danne ramme for flere folkelige arrangementer. Derfor stillede 
de op til valget til Lokaludvalget Amager Øst i marts, hvor forenin-gens 
repræsentant, den 31. årige  Maj Tellefsen blev valgt ind.valgt ind, med håb om 
at bevare noget af den Amagerbro’ske lokalhistorie

AF OLE PEDERSEN

Maj Tellefsen fortæller:”Med 
vores stemme i lokaludvalget 
ønsker vi både at se tilbage 
på den spændende histo-
rie, som Amagerbro har og 
som vi skal værne om, men 
samtidig er det vigtigt at se 
fremad og dyrke den driftig-
hed der er i Amager Øst hos 
både fællesskabet og iværk-
sætteriet.”. 

Det var specielt visioner-
ne for Amagerbanen, dens 
bevaringsværdighed og lo-
kale interesse, som dannede 
grundlag for at tænke visio-
nært: ”De ildsjæle vi ser hos 
Amagerbanens Venner og de 
man-ge som er kommet forbi 
for at prøve banen til Kultur-
natten og om sommeren, 
vidner om at Amager-banen 
har lokalmiljøets interesse. 
Den interesse skal vi værne 
om”, mener Maj Tellefsen, og 

fort-sætter: ”Derfor vil jeg 
også i lokaludvalget arbejde 
for at fremme initiativer som 
kan give den lokale borger 
flere oplevelser og mere at 
være sammen om”. 

Maj Tellefsen vil som re-
præsentant i lokaludvalget 
forsøge at samle det store 
udvalg af aktiviteter fra 
ildsjæle og sætte fokus på 
at samskabelse, mellem for-
skellige foreninger og iværk-
sættere, kan skabe nye mu-
ligheder i lokalmiljøet: ”Om 
det er en haveforening som 
vil skabe urbane havekasser 
til leje i banemiljøet, eller de 
lokale kunstnere vil holde 
kunstmarked, eller noget 
helt tredje, det vil tiden vise. 
Men vi håber på at kunne 
skabe et miljø, hvor vi kan 
udfordre mulighederne og 
samtidig give plads til alle i 
et område som er under stor 
forandring”.

      Maj Tellefsen er født og opvokset i Hjørring, har en 
kandidatuddannelse i kommunikation og fransk fra Aarhus 
Universitet, været bosiddende i Frankrig og Bruxelles, men har de 
seneste 4 år boet på Amagerbro.

Tesla dag på 
Skramloteket
AF YVONNE 
HERGUTH NYGAARD - 
SKRAMLOTEKET

I år har Skramloteket valgt 
at åbne dørene for et hold 
øst Amager´kanere. Så 
hvis du drømmer om at 
prøve at lodde din egen 
lille Tesla spole, så har du 
muligheden nu.

Mandag den 29 Oktober 
2018, kl 16-19, kan et hold 
på 24 personer, fra 14 år 
og op, besøge Skramlote-
ket. Forløbet vil bestå af 
en introduktion til lodning, 
lodning og montering af 
en lille Tesla spole samt et 

foredrag om Tesla og hans 
opfindelser.

Tilmelding er efter først 
til mølle princippet og kan 
ske på mail tesla@skram-
loteket.dk.

Arrangementet er gratis 
og støttet af Amager øst 
lokaludvalg.

Vi glæder os til at åbne 
dørene for jer
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Flere bygninger på stranden?
Københavns Kommune barsler med en plan om flere bygninger til foreningslivet på stranden. De nye bygninger vil 
bryde horisontlinjen på dele af stranden, alt afhængig af, hvor man befinder sig

AF RASMUS 
STEENBERGER, MEDLEM 
AF AMAGER STRAND 
PARKBRUGERRÅD

I et nyt forslag, som er offent-
liggjort på dagsordenen for 
Teknik og Miljøudvalget den 
17. september, vil den samle-
de bebyggelse på stranden 
stige ca. 68%.  Det skal bl.a. 
gøre det muligt at bygge 
omkring 6 nye foreningsbyg-
ninger midt på strand-øen, 
ud for Strandstation 3. Des-
uden vil der langs havkajak-
vej blive mulighed for at fær-
diggøre bebyggelsen hele 
vejen ned til Strandstation 
5, i strand-øens sydligste 
ende. Derudover to særligt 
arkitektoniske bygninger i 
området omkring cafébåden 
og en. ekstra bygning på den 
nordlige spids af stranden

STRANDEN SOM 
NATUROPLEVELSE ER 
VIGTIG
I Amager Strand Parkbru-
gerråd har foreningslivets 
behov for plads været disku-
teret mange gang, og rådets 
medlemmer har forskellige 
holdninger. En holdning er, at 

byggefeltet midt på strand-
øen ikke bør bebygges mere 
end det er nu. Her er netop 
overgangen til den naturlig 
del af stranden, og den skal 
nydes som den er. Her kan 
man nyde udsigten til vig-
tige pejlemærker på vandet: 
Prøvestenen, Havmøllerne, 
Flakfortet, Saltholm, Øre-
sundsbroen og Lufthavnen. 
Samme udfordring vil kom-
me langs Havkajakvej, hvor 
der lægges op til tæt byggeri 
med ét enkelt brud midtpå.

Der er også indvendinger 
mod at tillade tagterras-
ser på bebyggelserne ved 
havkajakvej. Der er allerede 
opført ét hus med tagetage, 
og det viser desværre, hvor-
dan strandens rolige æsteti-
ske udtryk bliver brudt med 
denne form for bebyggelse. 
Her er det bedre at holde 
sig til tegningerne i design-
manualen, som fokuserer på 
grønne tage og sikrer et ro-
ligt, æstetisk udtryk for hele 
strandparken. 

Den nye lokalplan risikerer 
således at reducere naturop-
levelsen i hele strandparken 
- gennem både byggeriets 
omfang og udformning. 

NYT HJEM TIL 
FORENINGER NORD FOR 
STRANDPARKEN
Hvis der ikke bliver politisk 
flertal for lokalplanen, er 
det vigtigt at finde plads til 
foreningslivet andre steder. 
Der bliver fortsat bygget på 
Nordøstamager, så behovet 

for fritidsaktiviteter vil stige i 
de kommende år, og vil lagt 
overstige hvad der er mu-
ligt at få plads til på Amager 
Strandpark, som er fredet og 
derfor rummer begrænsede 
muligheder. To oplagte ste-
der til at huse foreninger er 
Amager Strandvej 3 og Prø-
vestenen Syd. Begge arealer 
kan kommunen disponere 
over, og der kan være plads til 
mane gange mere forenings-
liv end på strandparken. Om-
råderne kan ikke anvendes til 
beboelse på grund af nærhe-
den til benzindepoterne på 
Prøvestenen, men kan anven-
des til lav foreningsbebyg-
gelse, som vil ligge beskyttet 
bag den jordvold der er op-
ført på Prøvestenen.

Amager Øst Lokaludvalg 
havde i foråret en dialog 
med By og Havn om mulig-
hederne for at bruge Prøve-
stenen Syd, som er ejet af By 
og Havn og udlagt til rekrea-
tivt areal. By og Havn har 
ingen planer for området, 
og ser positivt på, hvis Kø-
benhavns Kommune finan-
sierer en tilgængeliggørelse 
af området for fx vandring, 
vandsport, mv. Det har Ama-

ger Øst Lokaludvalg bakket 
op om, senest i forbindelse 
med budgetønsker til bud-
get 2019, hvor der desværre 
ikke blev afsat penge til Prø-
vestenen Syd men dog til en 
grøn arealplan der skal sikre 
udbygningen af rekreative 
områder i takt med befolk-
ningstilvæksten i Køben-
havn. Det vil i den forbin-
delse være oplagt også at 
afdække mulighederne for 
foreningsliv på den gamle 
gasværksgrund på Amager 
Strandvej 3, som ligger lige 
overfor Prøvestenen Syd. Så 
kan de to områder udvikles i 
en samlet rekreativ plan, til 
gavn for alle de nye borgere, 
foreninger og besøgende på 
Nordøstamager. Det vil være 
fint i tråd med konklusioner-
ne på Lokaludvalgets meget 
velbesøgte borgermøde om 
Nordøstamager før sommer

Følg med på blivhoert.
kk.dk når lokalplanen 
går i høring - og giv 
din mening til kende.
Materialet kan indtil videre 
ses her: kk.dk/indhold/
teknik-og-miljoudval-
gets-modemateriale

Nye borgmestre besøger Amager Øst
Lokaludvalget inviterede i 
begyndelsen af året de nyvalgte 
borgmestre på besøg i Amager 
Øst bydel. Alle sagde de ja tak til 
at komme på tur eller holde møde 
med lokaludvalget. Formålet med 
besøgene var at give borgmestrene 
et indblik i bydelens liv, og styrke 
samarbejdet mellem lokaludvalget og 
de enkelte forvaltninger

AF FRIDA JANS, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Sundheds- og omsorgs-
borgmester Sisse Marie Wel-
ling (F) besøgte lokaludval-
get tilbage i marts måned. 
Mødet foregik på Kofoeds 
Skole, og her deltog også 
foreningen Kofoed 65+, som 

fortalte om deres aktiviteter 
for tidligere elever på Kofo-
eds Skole. Deltagerne fik en 
god snak om aktuelle emner 
som byggeri af plejeboliger 
og hvordan man fremmer 
sundheden gennem både fy-
siske og sociale indsatser. 

Den 29. maj fik lokaludval-
get besøg af beskæftigelses- 
og integrationsborgmester 
Cecilia Lonning-Skovgaard 

(V). Efter en kort rundvis-
ning blev der holdt møde 
i boligforeningen Støberi-
gårdens beboerlokale, hvor 
også lederen af Amagerbro 
Helhedsplan, et par repræ-
sentanter for Fædregruppen 
Amagerbro, og to medlem-
mer af Støberigårdens be-
styrelse bidrog til samtalen.

Børne- og ungdomsborg-
mester Jesper Christen-
sen (A) lagde vejen forbi i 
juni. Her var det emner som 
”Hvordan udvikler vi gode 
tilbud til unge” og mang-
len på institutionspladser 
der var på tapetet. Desuden 
præsenterede lokaludvalget 
et ønske om permanentgø-
relse af Den cyklende Musik-
skole, og opfordrede borg-
mesteren til at tænke på det 
i de forestående budgetfor-
handlinger.

Senere samme måned var 
Teknik- og Miljøborgmester 
Ninna Hedeager Olsen (F) 
med på en cykeltur i den 
nordøstlige bydel. Cykeltu-

ren gik bl.a. forbi Prøveste-
nens rekreative areal, hvor 
der blev talt om mulighe-
derne for at åbne området 
op. Borgmesteren var også 
en tur forbi Amagerbanens 
Venner, hvor hun prøvede en 
tur på en af skinnecyklerne. 
På cykelturen var der også 
fokus på nogle af de trafi-
kale udfordringer på Ama-
ger, bl.a. de manglende cy-
kelstier på Raffinaderivej og 
Strandlodsvej/Lergravsvej.

I august var socialborgme-
ster Mia Nyegaard (R) med 
på cykeltur rundt til nogle 
af bydelens sociale tilbud og 
væresteder. På Vermlands-
gade fortalte social vicevært 
Henning Kristensen om de 
såkaldte skæve boliger, som 
efter planen skal nedlægges 
i 2019, hvor beboerne skal 
flytte til nyopførte boliger i 
Amager Vest. Desuden blev 
der tid til besøg ved skur-
vognen på Prags Boulevard 
og N.A.B.O. Center i Portu-
galsgade, som er et anonymt 

aktivitets- og samværssted 
for københavnere der er 
psykisk sårbare og/eller har 
en psykisk lidelse. 

Den 18. september var det 
kultur- og fritidsborgmester 
Niko Grünfeld (Å), der var 
den sidste rækken af borg-
mestre på besøg. Det blev 
til en snak om kultur, kunst 

og musik i Kvarterhuset, og 
bagefter et besøg i Sundby 
Boldklubs klubhus på Raffi-
naderivej, hvor idrætten var 
hovedemne. Her blev der 
talt om ønsket om en hel-
hedsplan for Kløvermarken 
og hvordan de nyligt afsatte 
budgetmidler kan bidrage til 
den fortsatte udvikling. 

      Cecilia Lonning-Skovgaard (V) møder medlemmer af 
Støberigårdens bestyrelse.

      Ninna Hedeager Olsen (F) på Prøvestenens rekreative areal, hvor 
der blev talt om mulighederne for at åbne området op.

     Socialborgmester Mia Nyegaard (R) på Vermlandsgade , hvor 
social vicevært Henning Kristensen fortalte om de såkaldte skæve 
boliger, som efter planen skal nedlægges i 2019.

     Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å), fik en snak om 
kultur, kunst og musik i Kvarterhuset, og aflagde bagefter et besøg 
i Sundby Boldklubs klubhus. Her blev der talt om ønsket om en 
helhedsplan for Kløvermarken. 
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AF KATRINE 
LUND THANING - 
PROJEKTKOORDINATOR 
- OMRÅDEFORNYELSEN 
SUNDBY

FULD GAS PÅ 
SUNDBYØSTER PLADS
Der er blevet danset, ska-
tet, bokset og solgt legetøj 
samt street food på Sund-
byøster Plads de sidste par 

måneder. Kunstner Roar 
Lerche har derudover lavet 
opsigtsvækkende bænke 
ud af finurlige jernfigurer 
og et byggehegn er blevet 
udsmykket. Børn fra Sund-

byøster Skole har designet 
og bygget farverige by-
rumsmøbler. Alle tiltagene 
har skabt liv og farver på 
pladsen og været en del af 
en undersøgelse af, hvad 
der fungerer på pladsen og 
forskellige eksempler på, 
hvordan Sundbyøster Plads 
bliver et centralt mødested 
i Sundby. 

SUNDBYØSTER PLADS 
SOM CENTRUM 
Pladsen ved den populære 
“Eventyrlegeplads”, foran 
Sundbyøster Hallen og for-
længelsen af Sundbyøster 
Skoles skolegård har nemlig 

aldrig rigtig fundet sin form 
og særlige karakter. Mange 
opfatter den som et tomt 
og trist mellemrum, men 
den har ifølge beboere et 
stort potentiale til at blive et 
centralt mødested i Sundby. 
Derfor er pladsen også en 
del at områdefornyelsen 
Sundbys kvarterplan – dvs. 
et af de projekter område-
fornyelsen skal arbejde med 
frem til 2022.

VISIONSVÆRKSTED 
Projektudviklingsgruppen 
inviterede d. 12. september 
til åbent visionsværksted 
med workshop i cafeteriet 

i Sundbyøsterhallen. Her 
var fremtidens Sundbyøster 
Plads øverst på dagsorde-
nen og mange gode input 
blev samlet ind fra en lille, 
men engageret skare af be-
boere til videre bearbejd-
ning i omdannelsen af plad-
sen.

For at gøre Sundbyøster 
Plads til et centralt mø-
dested i Sundby blev der 
blandt andet talt om:

 ❚ Behovet for et kendetegn 
på pladsen, der kan give 
en særlig identitet.

 ❚ Gode rammer for grønne 
fællesskaber og aktivi-
teter

 ❚ Bedre sammenhæng 
og overgange mellem 
pladsen og skolegården, 
haller, butikker og lege-
pladsen.

NÆSTE SKRIDT
Med rygsækken fuld af gode 
idéer og input går område-
fornyelsen nu videre til at 
skrive et program for om-
dannelsen af Sundbyøster 
Plads. Et program er en op-
gavebeskrivelse til et rådgi-
verhold, der skal give deres 
bud på, hvordan Sundby-
øster Plads bliver et centralt 
mødested i Sundby. 

Vi glæder os til at vise de 
første skitser og få jeres re-
aktioner, når vi i foråret 2019 
inviterer til showcase for en 
ny Sundbyøster Plads.

Penge til ny skole, udvikling af 
Kløvermarken og sikker trafik
I begyndelsen af september indgik syv partier på Københavns Rådhus budgetaftale for København 2019. Amager 
Øst bydel har fået midler til at bygge ny skole i Holmbladsgade og en daginstitution i Lybækgade, der er sat gang i 
udviklingen af Kløvermarken og der er sat penge af til sikre skoleveje ved Backersvej og Skolen ved Sundet

AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Den ny 3-sporede skole med 
tilhørende idrætshal som 
skal bygges på Holmblads-
gade 113 sender i alt 374,7 
mio. kr. til Amager Øst. Sko-
len forventes at være fær-
dig i 2022. For at afhjælpe 
manglen på daginstitutions-
pladser er der afsat 88 mio. 
kr. til etablering af en ny 12 
gruppers daginstitution på 
Lybækgade. Institutionen 
skal ligge der hvor fritidstil-
buddet Buret har ligget i en 
årrække, mens Buret flyttes 
til Prags Boulevard.

PROJEKTER PÅ 
KLØVERMARKEN SAT 
IGANG
I forbindelse med arbejdet 
med at udvikle  Kløvermar-
ken er der afsat 1 mio. kr. 
til en foranalyse vedr. Ket-
sjersportens Hus. Heri ind-
går undersøgelse af mulige 
placeringer, samt af hvor-
dan huset kan udformes 
og finansieres. Desuden er 
der afsat 0,7 mio. kr. til en 
planlægningsbevilling til 
nybyggeri af omklædnings- 

og badefaciliteter i Sundby 
Boldklub i Kløvermarken 
målrette pigeafdelingen.  

SIKKER TRAFIK 
OG BEDRE 
TILGÆNGELIGHED
Politikerne har også afsat 
0,5 mio. kr. til en trafikanaly-
se og et dispositionsforslag 
for sikre skoleveje ved Back-
ersvej og Skolen ved Sun-
det. Desuden er der afsat 5,1 
mio. kr. til Lergravsparken-
ruten hvor der skal skabes 
bedre forhold for trafikanter 
med nedsat funktionsevne. 
Ruten passerer bl.a. ældre-
boligerne Sundparken og 
Lergravsparken metrosta-
tion.

LOKALUDVALGETS 
ØNSKER
Forud for budgetforhandlin-
gerne var Amager Øst Lo-
kaludvalg blevet enige om at 
fremsende seks ønsker til de 
kommunale forhandlinger: 

 ❚ Udvikling af Helhedsplan 
for Kløvermarken

 ❚ Permanentgørelse af 
”Den Cyklende Musik-
skole”

 ❚ Boliger til socialt udsatte

 ❚ Cykelstier/trafiksikker-
hed på Raffinaderivej, 
Strandlodsvej/Engvej og 
Backersvej

 ❚ To nye toiletbygninger på 
den gamle del af Amager 
Strandpark

 ❚ Adgang til Prøvestenen 
Syd

Amager øst lokaludvalgs 
formand Ole Pedersen ser 
både gode og mindre gode 
sider ved budgettet.” Jeg 
er glad for at der nu sættes 
gang i arbejdet med at for-
bedre forholdene for idræt-
ten på Kløvermarken, men 
jeg havde hellere set, at man 
havde sat gang i en egent-
lig helhedsplan. Forholdene 
for den del af idrætten der 
har faciliterer langs Kløver-
marksvej trænger gevaldigt 
til et løft. Jeg håber de kan 
komme med i næste om-
gang”, udtaler Ole Pedersen, 
og fortsætter. 

“Jeg havde også håbet på 
at der blev afsat midler til en 
cykelsti på hele Raffinaderi-
vej. Forholdene for de svage 
trafikanter er simpelthen far-
lige. De projekter vi ikke fik 
igennem denne gang, må vi 
så arbejde videre på”, slutter 
Ole Pedersen.      Her kommer den ny skole til at ligge. I baggrunden ses Kofoeds Skole

Sundbyøster Plads - det nye mødested i Sundby
Dans, street food, lopper og kunst. De sidste par måneder 
har Områdefornyelsen Sundby sat gang i Sundbyøster 
Plads med forskellige aktiviteter. Målet har været at 
undersøge, hvordan Sundbys centrale plads kan blive 
et velkendt mødested, fyldt med liv og gode oplevelser.  
Næste skridt er udarbejdelsen af et program for en ny 
Sundbyøster plads
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Community and 
Ecology at Amager
Many may have heard about the Copenhagen Food Community (KBHFF), 
which has been in existence for more than 10 years. But have you also heard 
of the local department at Amager?

BY JENS / KBHFF AMAGER

KBHFF Amager also has a 
number of years on the bag, 
but we are still open to new 
members. So if you are inter-
ested in organic vegetables, 
sustainability and local com-
munity, KBHFF Amager may 
also be something for you. 
The Copenhagen Food Com-
munity is an association that 
precisely combines the inter-
est in organic vegetables, as 
well as the desire to be part 
of a local community. In short, 
KBHFF consists of 9 local de-
partments covering most of 
Copenhagen. We collect each 
week from organic and biody-
namic agriculture in Zealand, 
so that the members of the 
association have the oppor-
tunity to order a bag of sea-
sonal vegetables for DKK 100 
for pickup on Wednesday be-
tween kl. 16 and 19. The item's 
content changes from week 
to week depending on what 
products the producers can 
offer and what's in season.

3 HOURS OF 
VOLUNTEER WORK 
PER. MONTH
The various tasks are per-
formed by members of the 
association, each of which 
carries out approximately 3 
hours of volunteer work per. 
month. The tasks can, for ex-
ample, be to pack on the joint 
store, to receive the vegeta-
bles in the Amager depart-
ment and to pack the vegeta-
bles in dust bags, to hand over 
the bags and to sell additional 
organic items in the shop. An-
other task is the coordination 
of the voluntary forces. All in 
all, the members not only en-
joy delicious organic vegeta-
bles at a fair price - but also 
the opportunity to meet with 
others in the local area. As a 

new one, it has become pos-
sible to become a member 
of KBHFF and buy the bag 
of the week without commit-
ting to the 3 hours of volun-
teer work per. month. So you 
only pay 125 kr for the bag of 
vegetables instead of 100 kr. 
The more bags we order, the 
better we support the organic 
producers in Zealand, so that 
they can sell as much as pos-
sible at a fair price. Many less 
organic farming is difficult in 
competition with larger farms, 
which can undercut the prices 
of sales to the big supermar-

ket chains. That is why we call 
such a bag for a support bag.

COMMON MEALS AND 
CATERING TEAMS
KBHFF Amager consists of 
approx. 120 active mem-
bers. We are in the address 
Sundholm 8, where we open 
Wednesdays between kl. 
16.00 and 19. 00. The asso-
ciation house is located in 
Amager Vest, but our mem-
bers come from both Amag-
er East and West, Islands 
Brygge and Christianshavn. 
Among the members there 

are students, exchange stu-
dents, families, grandpar-
ents, young and old. We 
hold regular common meals 
where our catering teams of-
fer dishes based on the week 
of the week.

We hold an intro meeting 
for potential new members 
every month - usually the first 
Wednesday of the month at. 
17:30. If you are interested in 
joining the next intro, please 
write to: amager@kbhff.dk 
or click on kbhff.dk and read 
more about the association's 
principles.

New mayors visit Amager East
The local committee invited the newly elected mayors at the beginning of the year to visit the 
Amager East district. Everyone said thank you for going on a trip or meeting the local committee. 
The purpose of the visits was to give the mayors an insight into the city's life and to strengthen 
cooperation between the local council and the individual administrations
BY FRIDA JANS, 
SECRETARIAT OF AMAGER 
EAST LOCAL COMMITTEE

Health and Care Mayor Sisse 
Marie Welling (F) visited 
the local committee back 
in March. The meeting took 
place at Kofoeds School, and 
here also participated in the 
association Kofoed 65+, who 
told about their activities 
for former students at Ko-
foedes School. Participants 
received a good talk about 
current topics like building 
care homes and how to pro-
mote health through both 

physical and social efforts.
On 29. May, the local com-

mittee visited the employ-
ment and integration mayor 
Cecilia Lonning-Skovgaard 
(V). After a brief tour, a 
meeting was held at the 
housing association Støber-
igården’s residents’ room, 
where also the chairman of 
Amagerbro Helhedsplan, a 
couple of representatives 
of the Amagerbro Father 
group, and two members of 
the Støberigård Board con-
tributed to the conversation.

Child and youth mayor 
Jesper Christensen (A) made 

the way by June. Here were 
topics like ”How do we de-
velop good deals for young 
people” and the lack of insti-
tutional places that were on 
the wallet. In addition, the 
local committee presented 
a wish for the permanent es-
tablishment of the Bicycling 
Music School, and invited 
the mayor to think about it in 
the forthcoming budget ne-
gotiations.

Later that same month, 
Technology and Environ-
ment Mayor Ninna Hedeager 
Olsen (F) was on a cycling 
tour of the northeastern part 

of the city. The cycling tour 
included past Prøvestenens 
recreation area, where the 
possibilities of opening the 
area were discussed. The 
mayor was also a walk past 
the Amagerbanens friends, 
where she tried a ride on 
one of the rail bikes. During 
the cycling there was also a 
focus on some of the traf-
fic challenges in Amager, 
among other things. the 
missing cycle paths at Raffi-
naderivej and Strandlodsvej 
/ Lergravsvej.

In August, social mayor 
Mia Nyegaard (R) went on 

a bike ride to some of the 
city’s social services and 
places of residence. On 
Vermlandsgade, social dep-
uty Henning Kristensen told 
about the so-called lean 
homes, which are scheduled 
to be closed in 2019, where 
residents will move to newly 
constructed homes in Amag-
er Vest. In addition, there 
was time for a visit to the 
chariot on Prague Boulevard 
and N.A.B.O. Center in Por-
tugalsgade, an anonymous 
activity and meeting place 
for Copenhageners who are 
mentally vulnerable and /or 

have a mental disorder.
On September 18th, Cul-

ture and Recreation Mayor 
Niko Grünfeld (Å) was the 
last line of mayors visiting. 
There was a talk about cul-
ture, art and music in the 
neighborhood, and after-
wards a visit to Sundby Bold-
klub’s clubhouse at Raffina-
derivej, where sports were 
the main subject. Here was 
a wish for a holistic plan for 
Kløvermarken and how the 
recently allocated budget 
resources could contribute 
to the continued develop-
ment.

Try your local Children’s 
Culture House

LINE FOG MIKKELSEN, 
CHILDREN CULTURE 
CONSULTANT IN 
CHILDREN’S CULTURE 
HOUSE AMA’R

Two Saturdays in Novem-
ber we open up lots of ex-
periences for both eyes, 
ears, body and soul.

EXHIBITION AND 
LOTS OF WORKSHOPS
We fill the house with exhi-
bitions and shows. Some of 
the autumn’s many teams 
show what they have 
worked with, and if you 
want to experiment with 
dance, music, theater, or 
other places, there is also 
plenty of opportunity in 
the many open workshops.

SATURDAY 
WORKSHOP AND 
MUSICAL PLAYROOM
The Children Culture house 
is open every Saturday 
with regular drop-in activi-
ties for the whole family - 
”Open Family Workshop” 
and ”Musical playground 
for the little ones”. 

In connection with the 
Open House days there 
will also be an opportunity 
to try out these activities, 
which today are free for 
all. The program is not the 
same for the two days, so 
it may be a good idea to 
orientate yourself to the 
Children’s Culture House 
website for dates and 
times - especially if there 
are activities that are more 
interested than others. 
But there is a guarantee of 
creative, cultural and cozy 
activities for young and 

old - children and adults - 
both days.

END THE DAY WITH 
THE CONCERT 
Open House Days end with 
a concert for the whole fam-
ily. November 17th you can 
come under the water for 
a party at “Thousand Eyes  
Tivoli”. You can meet the 
sunfish Kalle, hear about the 
fishing school and all the 
other wild songs about the 
amazing fish and animals 
when the Junior Cabinet 
takes you out into the great 
ocean with windy and ener-
getic jazz rock swing music. 
The texts have come into 
Children’s Culture House 
in a dialogue between sto-
ryteller Hans Laurens and 
children from Amager insti-
tutions and schools and the 
songs are composed by An-
dreas Ugorsky. 

Buy tickets for the con-
certs on the Children’s 
Culture House website.

Children’s Culture House 
Ama’r keeps Open House 
Saturday 10 Novem-
ber and Saturday 17 
November at. 10-15.
It is free of participation 
in all activities and work-
shops for Open House. 
Some workshops have 
limited number of seats. 
Fill up after the first mill.
Ticket for the concerts 
Saturday 10.November 
at. 15.00 and Saturday 
17. November at. 15.00 
costs 40 kr. And can 
be purchased via the 
Children’s Culture House 
website - bornekul-
turhusamar.kk.dk

Perhaps you often come to the Children’s 
Culture House because your child goes 
to dance every Monday, maybe you 
have been to a single concert or theater 
performance in the house. Or maybe you 
have never visited the crooked house on 
Øresundsvej before. However, you are 
hereby invited to Open House.
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Et nyt 
centrum  
er født
Et nyt boligområde er ved at forme 
sig på Strandlodsvej med butiksliv, 
børn i gaden og lejlighedskomplekser, 
der skyder op som paddehatte. 
Beboerne er positive, men er der 
plads til alle de nye?

TEKST: MAJKEN ASTRUP, 
FOTO: RIKKE COLBURN.

Strandlodsvej ser slidt ud. 
Der er spredt grus og cykli-
sterne må arbejde sig rundt 
om tung trafik, dybe huller 
og lokale, der lufter bar-
nevognen. Jeg har stillet 
cyklen foran Kvickly og pil-
let Frida på tre ud af barne-
stolen. Vi møder fotografen 
Rikke, og begiver os ind i 
det nye kvarter for at mærke 
hvad vej vinden blæser. For 
de nye byggerier er ikke just 
diskrete - de emmer af stor-
bydrømme, moderne rum 
med vinduer fra gulv til loft, 
trægulve og enkel elegance. 
Et mini-manhattan. Vi kom-
mer fra syd. Husene virker 
uindtagelige med høje trap-
per og løftede niveauer fra 
gadeplan, så vi lægger blødt 
ud på den anden side af ga-
den.

MERE LIV I GADEN
I en cremet, hvid bygning 
med store vinduer i spinkle, 
industrielle rammer ligger 
caféen CUB og kafferiste-
riet Copenhagen Coffee Lab. 
Tykke stålrør baner sig vej 
under det høje loft, gulvet 
er af beton, møblementet 
enkelt og lidt råt. En række 
blanke kobberlamper spre-
der lys. Melissa Schmeltz 
står bag disken og serverer 
kaffe. Det har hun gjort siden 
caféen åbnede i april 2017. ”I 
starten var her stille”, fortæl-
ler Melissa og smiler. ”Men nu 
kommer her både indfødte 
amar’kanere fra Sundparken, 
småbørnsfamilier fra de nye 
lejligheder, ansatte fra virk-
somhederne – og turister”. 
Overfor CUB ligger de nye 
store boligbyggerier, som er 
skudt op i løbet af de sidste 
4-5 år. Før da bestod Strand-
lodsvej primært af industri. I 
løbet af de sidste år er flere 
af bygningerne blevet ind-
taget af de nye beboere. 
”Med de nye byggerier er 
der kommet meget mere liv 
på gaden. Det er fantastisk”, 
forklarer Melissa, mens hun 
stiller to kaffe latte frem til 
en amerikansk kunde.

BØRNERUM I EN TÆT BY
Vi bevæger os ned ad 
Strandlodsvej og møder en 
flok arbejdsomme menne-
sker, der bærer store træ-
stubbe ud fra en gård. Vi li-
ster os ind og møder en oase 
af blomster, grønne planter 
og et leben af børn og voks-
ne. Børnehuset Kirsebær-
gården holder arbejdsdag, 
fortæller stedets administra-
tive leder, Bjarne Lorentzen, 

som vi møder i indgangen. 
Kirsebærgården er en Ru-
dolf Steiner børnehave med 
86 børn og 20 ansatte. For 
syv år siden overtog Bjarne 
bygningen sammen med sin 
kone Lise, som er pædago-
gisk leder på stedet. ”Det var 
en lagerbygning vi overtog. 
Og det føltes som om vi be-
fandt os i udkanten af byen”, 
fortæller Bjarne. Igennem 
årene har de oplevet støt 
stigende interesse og i dag 
er der 140 børn på venteli-
ste. De kan på ingen måde 
kan imødekomme den vold-
somme efterspørgsel efter 
en børnehave med solcel-
ler på taget og intentioner 
om opsamling af regnvand 
og etablering af egen høn-
segård. Bjarne synes ikke 
ligefrem nybyggerierne er 
smukke, men de skaber liv 
og rammer. ”Før var her me-
get åbent, især oppe på le-
gepladsen på taget. Med de 
nye bygninger har vi fået et 
beskyttende værn. Et rum til 
børnene” fortæller Bjarne. 
Både han og Lise er glade 
for det fortættede bymiljø 
de mange nye bygninger 
har skabt. ”Det har været 
et helvede under byggeriet. 
Larmen har været frygtelig 
og vi fik rotter. Men nu er det 
værste overstået og her er 
begyndt at blive hyggeligt 
med butikker og det hele”, 
fortæller Bjarne og Lise.

VIND OG 
BYGGEKLODSER
Efter at have forceret en be-
tontrappe, der i sin udstræk-
ning giver mindelser om 
Den Spanske Trappe i Rom, 
befinder vi os endelig på en 
stor åben plads, mellem de 
høje byggerier. Frida løber 
glædestrålende hen imod 
en legeplads, men skal lige 
finde vej rundt om hegnet. 
En far leger med sine to små 
børn, og fortæller, at her til 
daglig er en institution, men 
efter lukketid må beboerne 
gerne bruge legepladsen. 
Det blæser kraftigt, så vi 
beslutter os for at trække 
gennem området og ned 
på den anden side, længere 
ind imellem bygningerne, op 
langs Amagerbanen. Her er 
tydeligvis stadig gang i byg-
geriet. Stålhegn omkranser 
ufærdige bygninger og store 
gravemaskiner. De færdige 
bygninger skinner i solen, 
som var de lige blevet pak-
ket ud af bobleplast. Alta-
nerne og de små terrasser i 
grundplan har spritnye have-
møbler, men de nyplantede 
hække hænger tjavsede med 
hovedet efter sommerens 

tørke. Bygningerne stiger 
og falder i højde - det føles 
ikke så snævert, og vi kigger 
mere op. Det ligner lidt byg-
geklodser, som er stablet i 
forskellige højder ved siden 
af hinanden. På hver enkelt 
klods er der bygget altaner, 
som ser indbydende og uge-
nerte ud. 

BYGGEROD OG 
PLADSMANGEL
Vi møder nye mennesker: 
Jacob og Marika Schieck 
Bang spiser frokost på en 
picnicbænk. Deres to drenge 
brænder krudt af på løbe-
cykler, motorcykler og hvad 
de ellers kan finde. De har 
boet på Amager i mange år 
og flyttede til den nye lejlig-
hed i foråret 16. ”Vi kom fra 
en toværelses og flyttede ind 
i en af de største lejligheder 
man kan få herude, så det var 
fantastisk” fortæller Marika. 

De er glade for lejligheden 
og området, men byggefor-
løbet har tæret på kræfterne 
med larm, støj og håndvær-
kere, der sjældent overhol-
der arbejdstiderne, fortæller 
Jacob. De konstaterer tørt, 
at de ikke er gode venner 
med bygherren. ”Det vær-
ste er overstået, men der går 
minimum ti år før området er 
helt færdigt. Der er allerede 
kommet mere grønt og un-
gerne har fået en sandkasse, 
selvom vi blev lovet en hel 
legeplads”, fortæller Jacob. 

De har nu sat deres lejlig-
hed til salg fordi den ikke er 
stor nok til en familie med to 
børn – og de ønsker sig en 
have. ”Flere i området står 
i samme situation. De stør-
ste lejligheder er faktisk ikke 
store nok til en familie på 
fire”, forklarer Marika. 

EN BYDEL FOR ALLE?
Da Rikke og jeg går derfra 
diskuterer vi om området 
overhovedet er skabt til bør-
nefamilier. Der går veje mel-
lem alle bygningerne og der 
er kun få steder, hvor børn 
kan lege ugeneret. Kun få 
bygninger har fælleshuse og 
den store fællesplads i an-
densals højde er vindomsust 
og ubeskyttet. Måske er ste-
det mere skabt til par med 
voksne børn - eller ældre 
med hang til god udsigt og 
høje boligpriser. Frida løber 
forbi os og tilbage mod le-
gepladsen – tydeligvis uenig 
i vores ræsonnement. 

Om nogle år kan vi gå tur i 
den næste etape af byudvik-
lingen langs Amagerbanen – 
så må vi se, om erfaringerne 
fra Strandlodsvej kommer til 
at præge de nye kvarterer.
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AF  RASMUS 
STEENBERGER 

Den 25. august holdt en af 
de lokale ildsjæle, Lone, et 
loppemarked på trafikle-
gepladsen – for voksne og 
børn. Amager Øst Lokal-
udvalg havde støttet med 
penge til underholdning til 

de mindste, og det blev et 
tilløbsstykke, med over 30 
boder, kaffe, kage og gøgl.

Lone fortæller: “Jeg har i 3 
år arrangeret loppemarked i 
vores grundejerforening der 
ligger tæt på trafiklegeplad-
sen. I år ville jeg prøve at ar-
rangere et større loppemar-
ked for alle i nærområdet “

Vi var meget heldige med 
vejret holdt tørt selvom de 
havde lovet regnvejr. Så bør-
nene kunne se  Jungle Jim i 
tørvejr. 

“Jeg vil gerne arrangere 
loppemarked igen, da der 
var mange positive tilbage-
meldinger på dagen ” siger 
Lone. 

Loppemarked på 
trafiklegepladsen
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Hvor finder vi den skjulte kunst
AF RANDI SØRENSEN

Kender du steder på Ama-
ger, hvor der hænger spæn-
dende kunst, men som ikke 
almindeligvis er kendt eller 

umiddelbart offentligt til-
gængeligt? På skoler, fa-
brikker, institutioner, kon-
torer, i banker eller andre 
steder?

Hvis du gør, må du me-

get gerne sende en mail til 
Amager Øst lokaludvalg på: 
AMAGEROESTlokaludval@
okf.kk.dk, så kontakter vi 
det pågældende sted, og 
spørger, om de vil have be-

søg af borgere fra Amager 
Øst.

Hvis du ved, at man kan få 
adgang og måske en rund-
visning, må du også meget 
gerne skrive det til os.

Hvis vores søgen giver 
bonus, vil vi arrangere be-
søg for kunstinteresserede 
på Amager.

På Kofoeds Skole hænger 
skønne værker af Heerup og 

Scherfig, men er det mon 
det eneste sted på Amager?

Hjælp os med at gå på 
jagt efter den skjulte kunst.

Klimaløsning med bi-bassin langs Ved Amagerbanen
I august måned har Amager Øst Lokaludvalg haft 
sidste del af klimatilpasningsprojektet (kaldet bi-
bassinet) for det nye grønne og rekreative areal langs 
Ved Amagerbanen i høring. Bi-bassinet er en del af den 
samlede klimatilpasningsløsning, som etableres nord 
for den nye cykel- og gangsti langs Ved Amagerbanen 
mod PragsBoulevard. Klimatilpasningsprojektet etableres 
i sammenhæng med den næsten færdige cykelsti på 
samme strækning

AF SUSANNE 
PALUSZEWSKI-HAU - 
PROJEKTMEDARBEJDER 
I AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Bi-bassinet ønskes anlagt, 
fordi det supplerer regn-
vandsbassinet langs Ved 
Amagerbanen mht. opstuv-
ning af regnvand. Regn-
vandsbassinerne skal mind-
ske oversvømmelse i de 
omkringliggende bolig- og 

erhvervsområder under sky-
brud, samt minimere over-
fladevand på cykelstien ved 
skybrud.

Planerne er blevet ændret 
nogle gange, siden det blev 
besluttet at lægge cykelsti 
på Ved Amagerbanen tilba-
ge i 2012, men nu kan de cyk-
lende borgere på Amager 
se frem til en færdig cykel- 
samt gangsti ved udgangen 
af oktober 2018. Klimatilpas-
ningsprojektet anlægges i 

form af regnvandsbassiner 
samt begrønning med særlig 
klimaresistent beplantning, 
som eksempelvis enggræs-
ser. 

SELVSÅEDE TRÆER 
MÅTTE LADE LIVET
Der anlægges i alt 6 regn-
vandsbassiner på stræk-
ningen, som tilsammen kan 
rumme 6.000 m3 regnvand. 
Regnvandsbassinernes skrå-
ninger og bund beplantes, 

så der skabes et afvekslende 
forløb langs cykelruten.  Der 
er i forbindelse med anlæg-
get af cykelstien fældet 68 
selvsåede træer på stræk-
ningen. Teknik og Miljøfor-
valtningen har vurderet, at 
træerne skulle fældes, da 
anlægget af cykelstien ellers 
ville medføre, at rødderne på 
træerne blev gravet over. In-

gen af træerne var udpeget 
som ikoniske eller bevarings-
værdige. 

Som kompensation for de 
fældede træer plantes i ste-
det 70 nye træer af sorterne 
eg, el og sejlerøn. 

3 M. BRED CYKELSTI
Den nye cykelsti langs Ved 
Amagerbanen kommer til 

at ligge i forlængelse af den 
allerede anlagte cykel- og 
gangrute fra Øresundsvej 
til Lergravsvej. Den nye cy-
kelsti bliver 3 meter bred og 
dertil kommer en 1,3 meter 
bred gangsti i et parallelt 
forløb. Cykelstien kommer til 
at indgå i den 11,5 km lange 
Københavnerrute, som ind-
går Københavns Kommunes 
og omegnskommunernes 
cykelfremkommeligheds-
projekt med anlæg af su-
percykelstier, der skal skabe 
gennemgående ruter mel-
lem omegnskommunerne og 
Københavns Kommune. 

Københavnerruten forlø-
ber fra Svanemøllen Station 
i nord til Øresundsvej i syd 
– og på sigt forventes den 
forlænget ud til Lufthavnen.

Har du fået lyst til at vide 
mere om supercykelstier, 
kan du hoppe ind på siden: 
www.supercykelstier.dk 

Hvordan kan vi sammen 
gøre Amager mere bæredygtig?

Grønne områder

Vedvarende energiKlimatilpasning

Genbrug

Cykelkultur

Bylandbrug

Send dine idéer til:
Post@miljopunkt-amager.dk

kender du en forening der fortjener 
et skulderklap?
så kan du nu nominere den til frivilligprisen på 
25.000 kr.

Forslag sendes til info@aoelu.dk, facebook.com/amageroest 
eller Jemtelandsgade 3, 4. 2300 Kbh. S.

Igen i år giver 
Amager Øst Lokaludvalg en 
ekstra anerkendelse til en 

organisation, forening eller institution 
i Amager Øst, hvis aktiviteter 
primært drives af frivillige.

Skriv til os
senest den 
22. oktober 
og fortæl, hvor-
for netop denne 
forening fortjener 
at blive 
nomineret.

Kandidater 
til prisen kan 

indstilles af alle. 
 En forening eller 

institution må gerne indstille 
sig selv. 

Der kan ikke indstilles 
enkeltpersoner. 

Vinderen annonceres på www.aølu.dk den 31. oktober 2018.
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Både min far og stedfar 
malede. Men de skulle 
begge dø, før jeg fandt 
min pensel
AF GITTAN SARAH

Som barn blev jeg slæbt 
rundt på udstillinger. Man-
ge. Og indimellem var det 
på gallerier, hvor min sted-
far skulle hænge sine egne 
billeder og serigrafier op. 
De var abstrakte - og efter 
min mening dengang, alt 
for flade og kedelige. Jeg 
kunne bedre lide tryk og 
raderinger. Sorte, grønlige, 
blålige og brune farver der 
havde ætset sig ned i papi-
ret og stod op fra papiret i en 
stoflighed, som jeg sansede 
fysisk. Vi havde mange bil-
leder hjemme, købt i opturs-
tider, solgt igen i nedtursti-
der. Men vi havde en kul og 
tuschtegning, foræret min 
mor fra en af deres venner. 
Den havde passepartout og 
var i en sølvramme med glas. 
Den stod jeg ofte foran og 
’faldt’ ind i. Det var et rodet 
billede på en måde, men der 
var noget på færde, der var 
noget, der gerne ville opda-
ges inde i det billede, derfor 
blev pladsen, hvor det hang, 
mit pausested i stuen.

Vi boede nogle gange ste-
der, hvor der var tilknyttet 
værkstedsplads til boligen. 
Det var bedst. Og ofte blev 
stuen inddraget, når store 
arbejder skulle gøres færdig. 
Hvis vi boede steder uden 
værkstedsplads, tørrede 

penslerne af og til helt ind, 
og det samme gjorde stem-
ningen i huset.

DER BLEV EN PLADS 
LEDIG TIL MIG
Jeg skrev digte og historier 
i mange år og troede, at det 
kun var der, jeg havde no-
get på hjerte. Og så tegnede 
jeg, for at få ro og koble af. 
For ca. 5 år siden besluttede 
jeg mig for, at jeg ville prøve 
kræfter med penslerne. Beg-
ge mine fædre var døde nog-
le år forinden, og jeg havde 
på en måde en oplevelse af, 
at der nu var blevet en lille 
plads ledig til mig. Jeg var så 
heldig at falde over et opslag 
om malekurser hos billed-
kunstnerne Maria Wæhrens 
og Linda Bjørnskov, begge 
uddannet på Det Kongelige 
Danske Kunstakademi. Og 
deres gode undervisning fik 
mig i gang med maleriet.

Nu skal jeg så afholde min 
første udstilling med ferni-
sering d.5. oktober 2018 kl. 
15-18 i Kvartershuset, Jemte-
landsgade 3. Og har i den for-
bindelse opdaget en del af, 
”alt det man ikke ved, at man 
ved”.  Det der blev lagret i 
opvæksten, hvor jeg fra side-
linjen så det ene billede efter 
det andet tage form. Og så 
tryk, skabt på store silkeram-
mer blive til hele billeder, når 
filmen på rammen gentagne 

gange blev skiftet ud med et 
andet og farverne trukket på, 
lag efter lag. Jeg har opda-
get, at der var en meget fin 
balance til stede i disse ab-
strakte værker. Og jeg har nu 
selv bevæget mig ud på en 
rejse, for at finde fortællinger 
frem i mine monotryk, som 
jeg efterfølgende bearbejder, 
så trykket løfter sig op igen-
nem farverne, for at fortælle 
mig sin historie. 

Mit udtryk er abstrakt/ fi-
gurativt i trykkene, mens jeg 
på lærrederne arbejder med 
tynde lag af forskelligt mate-
riale for en gennemsigtighed 
og lethed i organiske former.

Min udstilling vil hænge 
i Mellemrummet på 1.sal 
i Kvartershuset frem 
til d.3.november. Og 
du er meget velkom-
men til at kigge forbi.

      ’Bjerget’ Mixedmedia på lærred 90/100 af Gittan Sarah

(U)hyggelig 
eftermiddag i 
Kvarterhuset

AF CECILIE HOELGAARD 
CHRISTENSEN - 
EVENTKOORDINATOR I 
KGU

Den 27. oktober, i tidsrum-
met 15:00-18:00, inviterer 
foreningen Kidz & Girlz 
United (KGU) og Kvarter-
huset alle børn til en gratis 
Halloweenfest. Kvarterhu-
sets lokaler danner ram-
merne for en (u)hyggelig 
fest, hvor nye venskaber 
opstår og dialog og gode 
minder skabes. 

Der vil være sjove ak-
tiviteter både store og 
små; kom på skattejagt i 
Sanserummet, få lagt an-
sigtsmaling eller hør om, 
hvordan Halloween fejres i 
andre lande.  Derudover vil 
der også være masser mu-
sik og dans og mulighed 
for let mad og drikke.

Dertil er alle børn (og 
voksne) mere end velkom-
ne til at komme udklædte!

En sjov og (u)hyggelig 
aften, som dine børn ikke 
må gå glip af!

Festen er et samarbejde 
mellem Kvarterhuset og 
foreningen Kidz & Girlz 
United (KGU). KGU er ude-
lukkende drevet af frivil-
lige kræfter og tilbyder 
kreativt udviklende fritids-
aktiviteter med inklusion, 
mangfoldighed og fælles-
skab i fokus.

Adresse: Jemtelandsga-
de 3, 2300 København S

Halloween for de små; tag børnene i 
hånden og kom med til en eftermiddag 
fyldt med (u)hygge, musik og spas!

Jazzkvinderne kommer
Amagerbro Jazz er klar med sit program for resten af 2018

AF NIELS CHRISTIAN 
BALLING

Som sædvanlig er det et 
overflødighedshorn af de 
bedste danske og udenland-
ske kunstnere, der gæster 
den unikke koncertsal for 
enden af Kvarterhuset i Jem-
telandsgade. Hele 11 kon-
certer bliver det til og over 
halvdelen af dem bliver med 
kvinderne i front.

Der bliver givet fuld gas fra 
start af. Torsdag d. 11. okto-
ber er det med den Walisiske 
sangskriver og pianist Judith 
Owen, der holder så meget 
af koncertsalen og publikum, 
at hun altid gæster Amager-
bro Jazz, når hun er i landet. 
Allerede dagen efter er der 
Kulturnat og der dukker den 
energiske sangerinde Alice 
Carreri op sammen med 
hammondmesteren Kjeld 
Lauritsen og åbner aftenen 
kl. 18.00 med den første af 
to koncerter, som du har 
adgang til ved køb af Kul-
turnatpas. Cafeen har også 
en familiemenu, som du kan 
indtage med ungerne, inden 
du måske styrter videre til de 

mange tilbud rundt omkring 
i København. Men slå endelig 
et sving forbi Kvarterhuset 
igen på vej hjem, for fra kl. 
21.00 giver ti-mandsbandet 
Soul Vaccination DK den fuld 
gas på blæs og rytme og 

med sanger Bjørn Jeppesen i 
front. Husk danseskoene!

JAZZ EFTER 
KIRKETIDEN
Som en forlængelse af suc-
cesen fra foråret har Ama-
gerbro Jazz indlagt to 
søndagsmatinéer. Den 25. 
november hvor man efter 
brunch kan sende ungerne i 
børnebiblioteket - eller tage 
dem med til koncert kl. 15.00. 
Også her er kvinderne i front. 
Først med den danske saxo-
fonist Christina von Bülow, 
der for øvrigt selv har sønnen 
Pelle med på guitar og så den 
9. december med sanger-
inden Ann Farholt foran et 
af landets mest velspillende 
big bands ”A Very Big Band”, 
med maestro Ole Kock Han-
sen som stok svinger.

Mændene kommer dog 
også til fadet. Med danske 
mundharpevirtuos Mathias 
Heise, den italienske gui-
tarist Francesco Cigna og 
amerikanske tenorsaxofonist 
Bob Rockwell er niveauet på 
herresiden også i top.

Gå på Amagerbrojazz ś 
hjemme- eller Facebook side 

for at se hele programmet – 
og husk, at du selv kan være 
med i maskinrummet som 
frivillig – bare kontakt os – 
the more the merrier.
Amagerbro Jazz 
Ministerium

Kvarterhusets 
aktiviteter: i efteråret
Dato/tid Arrangement Titel/info

21/10 kl. 10 Morgenmad-
skoncerten

Klassisk musik og 
morgenmad.

23/10 kl. 19 Live streamet 
Naturvidenska-
beligt foredrag

Dit indre liv med 
billioner af bakterier’

25/10 kl. 15-18 Ulvetimen i 
børnebiblioteket

Hyggelig hallo-
ween’ med lan-
terne workshops og 
sjove aktiviteter.

27/10 kl. 15-18 Halloween fest 
for familier

Aktiviteter og 
underholdning.

30/10 kl. 19 Live streamet 
Naturvidenska-
beligt foredrag

Naturens nyttige 
dræbermolekyler’

1/11 kl. 19 Kunst foredrag af 
Camilla Berner

 Vilde blomster’

4/11 kl. 11 Børneteater Små døde dyr’ 
for de 4-7 årige.

4/11 kl. 
10.30-12.30

Genbrugskrea 
med Marie i 
børnebiblioteket

Værksted hvor 
i bygger ting 
af genbrug.

6/11 kl. 19 Live streamet 
Naturvidenska-
beligt foredrag

Hvorfor ældes vi’

13/11 kl. 19 Live streamet 
Naturvidenska-
beligt foredrag

Vulkaner og 
samfund gen-
nem tiderne’

15/11 kl. 15-18 Ulvetimen i 
børnebiblioteket

Julekort og pe-
bernøder’ med 
julekort værksted 
for hele familien.

18/11 kl. 10 Morgenmad-
skoncerten

Klassisk musik og 
morgenmad.

19/11 kl. 19 Foredrag 
og debat

Tæm Elitens’ forfat-
tere holder oplæg 
og debaterer.

20/11 kl. 19 Live streamet 
Naturvidenska-
beligt foredrag

Antistof’

24/11 kl. 10-16 Kvarterhu-
sets Juledag

Julehygge, teater, 
knas og underhold-
ning hele dagen.
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Filmklubben Nicholson  
– 2018/2019
Filmklubben Nicholson, som holder til i Kvarterhuset på Jemtelandsgade, er 
klar med sæsonens program.  Programmet består af seks dokumentarfilm, 
som dækker forskellige emner af samfundet.  Som altid har filmklubben et 
samarbejde med det lokale Miljøpunkt Amager. Desuden har filmklubben som 
noget nyt i denne sæson lavet et samarbejde med Auteur, som specialiserer 
sig i at skabe unikke og særlige filmoplevelser for tilskueren. Auteur er lokalt 
baseret og laver bl.a. også arrangementer i Prismen under navnet Auteur 
Dinners

AF BENT BJØRNSKOV

OPRØRSKE OLDEMØDRE 
OG ET LIV UDEN 
PLASTIK
Miljøpunkt Amager er med 
indover to film denne sæ-
son. Det drejer sig om filmen 
’Bag It’, en både rørende og 
humoristisk dokumentar, 
hvor man følger den helt al-
mindelige Jeb, som laver en 
omfattende undersøgelse 
af plastik og dets effekt på 
naturen, vores oceaner og 
mennesket selv. I forbindelse 
med visningen af ’Bag It’, vil 
der komme en repræsentant 
fra Plastic Change og holde 
et oplæg. Plastic Change er 
en dansk miljøorganisation, 
som skaber opmærksomhed 
om konsekvenserne af den 
voksende forurening med 
plastik i havene og miljøet 
i det hele taget.  I ’Shirley 
og Hinda – oprørske olde-

mødre’, følger man Shirley 
og Hinda, på henholdsvis 
90 og 84 år. De tager på en 
mission tværs over USA for 
at få svar på, om den økono-
miske vækst kan fortsætte 
for evigt. Den politiske do-
kumentarfilm har fået to nye 
heltinder, som er ligeså char-
merende og ukuelige, som 
de er gigtramte og gangbe-
sværede.  

HÅB, DIGTE OG 
MENNESKER
Filmklubben Nicholson hol-
der tre filmarrangementer 
med Auteur. Den første i 
rækken har også et miljø-
mæssigt aspekt. Det drejer 
sig om filmen ’The Human 
Scale’. Den handler om den 
danske stjerne-arkitekt Jan 
Gehl og hans hold af arkitek-
ter. De har en humanistisk 
mission. De vil generobre 
byerne efter bilernes inva-

sion og indrette byer i men-
neskeskala, så de bygger på 
livskvalitet og bæredygtig-
hed. Og så de passer til fod-
gængere og cyklister frem 
for biler. Filmens instruktør 
Andreas Dalsgaard vil være 
til stede denne aften. Andet 
arrangement bliver på den 
litterære front. Det drejer 
sig om ’Væbnet med ord & 
vinger’, som er et portræt 
af digteren Michael Strunge, 
som døde i en ung alder. 
Filmen indeholder en lang 
række interviews med folk 
som kendte ham, bl.a. for-
fattere og venner. En meget 
bevægende, indsigtsfuld, 
vellykket og sober portræt-
film. Det er instruktør Tor-
ben Skjødt Jensen, som står 
bag filmen og han er gæst i 
filmklubben ved visningen. 
Tredje film i samarbejdet 
med Auteur har indvandrin-
gen til Europa som emne. I 
filmen ’Håbet bag hegnet’ 
følger man en af de mange 
håbefulde afrikanske mi-
granter, der lever med en 
drøm om engang at kunne 
rejse ind i Europa. Abou er 
filmens hovedperson og be-
finder sig i nærheden af Me-
lilla, en spansk enklave ud for 
den Marokkanske kyst ved 
Middelhavet. Han fører selv 
kameraet i de 16 måneder, 
hvor man følger ham og de 
tusindvis af andre migranter, 
som forsøger at forcere det 
stærkt bevogtede hegn ind 

mod Melilla. Denne aften får 
vi besøg af instruktør Este-
phan Wagner.

Den sidste af de seks do-
kumentarer, som vises i lø-
bet af sæsonen, er den dan-
ske film ’Dem vi var’. Den 
handler om den 39-årige 
Kristian, som en dag falder 
om med en blodprop. Han 
er gift med Mette Line og 
de har to børn og har net-
op købt deres drømmehus. 
Her skulle de udleve deres 
mange drømme og forestil-
linger om livet. Hvordan vil 
blodproppen, som ødelæg-
ger 1/3 af Kristians hjerne, få 
indflydelse på deres liv frem-
over? Skaden er uoprettelig 
og livet, som de kendte det, 
er for evigt ovre.

8. oktober:  
The Human Scale
8. november: 
Bag It
6. december: 
Væbnet med ord og vinger 
10. januar: 
Håbet bag hegnet
7. februar: 
’Shirley & Hinda – oprørske 
oldemødre’ 
7. marts: 
’Dem vi var’

Alle forestillinger starter 
kl. 19.00 og foregår i Salen 
i Kvarterhuset i Jemte-
landsgade. Der er gratis 
adgang.

PROGRAM:

      Shirley og Hinda er de oprørske oldemødre

Efterårsferietid  
er teatertid

AF ANNE BØGH

Festivalen åbner søndag 
den 14. oktober på Kultur-
huset Islands Brygge med 
danseforestillingen AI AI 
AI! en humoristisk forestil-
ling om krop og teknologi 
og ikke mindst kroppen i 
teknologien. Tematikkerne 
i forestillingerne er mange 
og strækker sig fra det 
store abstrakte til det al-
lermindste og håndgribe-
lige. Fra sagn og eventyr 
over ABC og historie til fri 
fabuleren om hverdagens 
små mirakler.

I år er der flere danse-
forestillinger på program-
met og får man lyst til 
selv at danse med er der 
mulighed for at deltage i 
forskellige danse- og be-
vægelsesworkshops. I Bør-
nekulturhus Amager er der 
hele uge 42 åbent i værk-
stedet med kreative aktivi-

teter fra teaterets verden; 
masker, kostumer og små 
scenografien. Et nyt tiltag 
for de lidt større børn er tre 
’Teaterdage’ hvor 9 årige 
kan kombinere det at se 
en forestilling med leg, kig 
bag scenen, refleksion og 
teaterøvelser. 

Så kom med til en fan-
tastisk efterårsuge fyldt 
med teatermagi, kreativi-
tet og fælles oplevelser. 

Amager Børneteaterfe-
stival siger tak for støtten 
til Amager Øst Lokalud-
valg, Amager Vest Lokal-
udvalg, Toyota Fonden og 
Københavns Kommune.

Billetter til forestillin-
ger koster 40 kr pr stk 
og købes på festivalens 
side på Billetto.dk Man 
kan følge med i hvad 
der sker på festivalens 
facebook-side www.
facebook.com/amagerbf

For ottende år i træk præsentere otte 
amagerkanske institutioner noget 
af det bedste danske børneteater 
når de sammen inviterer til Amager 
Børneteaterfestival. I hele uge 42 
kan man opleve teater på forskellige 
adresser fordelt over hele 2300. I alt 
bliver det til 26 poetiske, pjattede, 
tankevækkende eller ligefrem alvorlige 
forestillinger for børn i alderen 0 - 16 år 
og deres voksne

Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

14. - 21.
OKTOBER

BØRNE
TEATER
FESTIVAL

AMAGER

2018

Deadline til næste nr. 100 af Ama’røsten 
er fredag den 9. november.
Bladet bliver omdelt den 27. november.

Deadline

Pølsevogn på Sundbyvester Plads:  
et mødested er født
Der har i årevis været dødt på den del af Sundbyvester Plads som vender 
mod Amagerbrogade. Pladsen er mest hjemsted for busser og duer, men 
nu har et par lokale ama’rkanere taget handsken op og åbnet en pølse- og 
kebabvogn på pladsen

AF RASMUS STEENBERGER

Ama’rØstens udsendte tager 
med familien til åbningsdag 
med tilbud på fransk hotdog 
og kebabruller. Vi falder hur-
tigt i snak med de lokale – 
der er nemlig kun ét bord at 
sidde ved. 

Den første der slår sig 
ned, er en ældre dame, som 
har boet i kvarteret siden 
1940’erne og husker den-
gang der var hele to pøl-
sevogne på pladsen, til at 
servere for de mange chauf-
fører fra sporvogne og bus-
ser. Hun husker også under 
krigen, hvor de manglede 

mad og gik rundt mellem vil-
lahaverne og bad om lov til 
at samle nedfaldsfrugt. ”Det 
er en anden tid nu”, smiler 
hun, ”Alle er rigere”.

Lidt efter støder en bus-
chauffør til vores lille bord. 
Hun har kørt via Sundbyve-
ster plads siden 90’erne og 
husker hvordan pølsevog-
nene lukkede én efter en. Så 
hun er glad for at få en vogn 
igen “så man kan få noget 
andet end sin egen madpak-
ke”, som hun siger.

MINDRE LARM OG FLERE 
SIDDEPLADSER ØNSKES
Sundbyvester Plads træn-

ger til en makeover. Senest 
er IRMA lukket, og plad-
sen flankeres af banker og 
ejendomsmæglere. Indret-
ningen omkring pølsevog-
nen mangler en del for at 
være indbydende for det 
moderne publikum: Der er 
kun ét bord med tre stole, 
og al samtale er svær, på 
grund af lyden fra pølse-
vognens benzingenerator 
– der er åbenbart ikke ind-
lagt strøm i pladsen. Osen 
fra generatoren lugtede 
heller ikke så godt. Så op 
på hesten, Københavns 
Kommune. Når man giver 
tilladelse til mobile salgs-

steder, må man også følge 
op med ordentlige forhold 
til kunderne og til de er-
hvervsdrivende.

DEN SIDSTE COCIO
Vi får serveret køleskabets 
sidste Cocio af en af ejerne, 
Zora. Hun har cirkusbag-
grund, og laver events og 
workshops ved siden af den 
nye beskæftigelse som pøl-
semand m/k. Hun smiler, da 
familiens yngste kommer 
med den tomme Cocio-fla-
ske og vil have mere. Der er 
heldigvis masser af andre 
drikkevarer i den lille, prop-
fyldte pølsevogn.
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Fra Vejen kunstmuseum 
til Amager øst bydel 
Et besøg på en højskole, en influenza, som kom på tværs, et spontant besøg 
på Vejen kunstmuseum førte på forunderlig vis til at der nu afholdes foredrag 
af af billedkunstneren Camilla Berner, der nu bor på Amager.  - Kom glad d. 1. 
november  kl. 19.00 i salen med blomster

AF LISBETH RIGET 
PETERSEN

Ved en tilfældighed faldt min 
vej forbi Vejen Kunstmuseum 
tilbage i februar, og der så 
jeg en udstilling, som virke-
lig pirrede min nysgerrighed. 
Egentlig var jeg på højskole, 
men en irriterende influenza 
satte en stopper for min del-
tagelse i de daglange bus-
ture ud i landskabet for at 
kigge på fugle. En eftermid-
dag tog jeg den lokale bus 
ind til Vejen for dog at se en 
smule andet end værelsets 
hvide vægge. Humøret var 
bestemt ikke i top. På min 
vej gennem byen øjede jeg 
et skilt med teksten ”Vejen 
Kunstmuseum” og tænkte, 
at dér kunne jeg sikkert finde 
en stol at hvile mig på, sam-
tidig med, at der måtte være 
noget at se på. En times tid 
senere gik jeg derfra, stadig 
med influenza, men med et 
helt andet humør og en spi-
rende idé. Jeg havde nemlig 
set en udstilling, som lige 
ville være noget for Plante-
klubbens medlemmer og an-
dre naturinteresserede.

HUN PLUKKEDE VILDE 
BLOMSTER PÅ KONGENS 
NYTORV
Udstillingen ”Oversete Ny-
heder” af Camilla Berner 
består af store fotoværker 
af vilde blomster i alle muli-
ge forskellige smukke vaser. 
I avisformat og fotografier 
skabte hun i 2014 ”Oversete 
Nyheder” på grundlag af 
sine registreringer og ind-

samlinger i haveanlægget 
Krinsen på Kongens Nytorv 
i København. Hun smuttede 
simpelthen gennem Metro-
hegnet, inden det blev helt 
spærret af, og plukkede af 
de vilde blomster, som hur-
tigt havde etableret sig. I det 
hele taget er det kendeteg-
nende for Camilla Berners 
værker, at de opstår steds-
specifikt. Gennem neutrale 

registreringer, der resulterer 
i artslister, indsamlinger og 
fotos, undersøger og bear-
bejder hun uventede eller 
oversete vinkler på naturen. 
Som kunstner interesserer 
Camilla Berner sig for vores 
natursyn. Hendes uddan-
nelse favner både viden-
skab og kunst, og hendes 
værker bygger bro imellem 
dem. 

FASCINATION AF VILDE 
BLOMSTER
Det viste sig heldigvis, at Ca-
milla Berner nu bor på Ama-
ger og også har fotograferet 
her lokalt. Det kunne ikke 
lade sig gøre at præsentere 
hele udstillingen – den hø-
rer hjemme på et kunstmu-
seum -  men vi har fået lov til 
at låne to af værkerne, som 
kan ses i Bibliotekshuset og 
Kvarterhuset sammen med 
den avis, som er udgivet om 
udstillingen. Sidst, men ikke 
mindst, kommer Camilla 
Berner selv og fortæller om 
sine oplevelser og fascinati-
on af vilde blomster og natu-
ren. Op til foredraget vil der 
fra uge 41 være friske buket-
ter i Bibliotekshuset og Kvar-
terhuset, samt en workshop 
om blomsterbinding med 
vilde blomster. Foredraget 
er arrangeret af Planteklub-
ben på Amager i samarbejde 
med Bibliotekshuset, Kvar-
terhuset og Miljøpunkt Ama-
ger.

Foredraget er gratis, men 
man må meget gerne med-
bringe en vase fyldt med 
blomster, så vi på denne 
mørke novemberaften kan 
omdanne Salen til et smukt 
blomsterhav.

Camilla Berners foredrag 
er torsdag den 1. november 
kl. 19 i Salen i Kvarterhuset
Arrangeret af Plante-
klubben på Amager og 
Miljøpunkt Amager
Støttet af Amager Øst og 
amager Vest lokaludvalg
Tilmelding: pescha@kk.dk

Konger og springere 
på musiktorvet

AF SVEN LØNTOFT

Mange mennesker kigge-
de forbi Musiktorvet lør-
dag den 18. august, hvor 
Amager Skakforening hav-
de stillet brikkerne frem, 
og alle kunne få afprøvet 
deres evner på de sort/
hvide felter mod Klubbens 
stærke juniorer eller i en 
simultanmatch mod den 
kvindelige landsholdsspil-
ler Marie Frank Nielsen, 

som spillede mod seks 
modstandere på én gang. 

Tirsdag den 21. august 
startede Amagermester-
skabet i skak i Prismen, og 
så er skaksæsonen for al-
vor skudt i gang. 

Alle er velkomne til bør-
netræning hver tirsdag 
fra kl. 17.00 i Prismen 
i kultursalen og fra kl. 
19.00 er det de voksnes 
tur til at flytte brikkerne. 

Rå battle i 
Bryggekælderen

AF OLE PEDERSEN

Den 25. August 2018 blev 
der afholdt ’Breakdance 
i Bryggekælderen’ på Is-
lands Brygge. Arrange-
mentet var delt i to, et for 
børn/unge og et for unge/
voksne. Formålet var at 
”battle” i breakdance og 
finde de bedste breakdan-
cere for dagen/aftenen. 

’Battle’ betyder at kæm-
pe, og er i den forstand 
en kamp uden at man må 
røre hinanden. Man kæm-
per ved at vise sine bedste 
danse-bevægelser - det er 
den eneste måde man kan 
vinde på. 

Der var dansere fra hhv. 
Venezuela, Kroationen, 
Slovenien, Vietnam, Tysk-
land, Norge, Sverige, Dan-
mark, England, Finland og 
Ukraine. Der var 27 hold, 

der stillede op, og vin-
derne blev en sammensat 
duo fra Norge og Sverige, 
Grym og Dogbite (Ola og 
Björn). 

Børnebattlens vindere 
var fra Nordvest, Køben-
havn, Noah og Joy. 

Arrangørerne kalder 
sig Rolig Under Pres eller 
R.U.P (Tunde Adetunji og 
Birgitte Keseler), og de 
forventer at lave mange 
flere arrangementer med 
breakdancen i centrum. 
Derudover at Tunde Ade-
tunji ny udråbt Danmark 
Mester i Breakdance 2018 
som han vandt den 1 sep-
tember 2018. 

Nærmere information: 
Tunde: 31 39 38 65
Birgitte: 28 70 07 49

Bryggekælderen satte de perfekte 
rammer for en dag og aften i 
breakdancens tegn med det rå og 
industrielle udtryk, blødt op med fyldte 
bogreoler. Stemningen var intim og al 
energi blev sendt mod de kæmpende 
dansere. Der var ca 500 deltagende/
tilskuer fordelt over hele dagen

Sommerbogen hitter igen
I løbet af sommeren har 
københavnske børn i aldersgruppen 
1.-7. klasse igen haft mulighed 
for at deltage i læsekampagnen 
”Sommerbogen” på byens mange 
biblioteker. Børnene skulle læse 
og anmelde 3 bøger, hvorefter de 
modtog en præmiebog og en T-shirt 
eller mulepose, samtidig med, at de 
kunne være heldige at vinde ekstra 
præmier i onlineuniverset biblo.dk

AF HELLE MELDGAARD

På Sundby Bibliotek ramte 
man i år plet med i alt 100 
gennemførte, mens Biblio-
tekshuset slog den køben-
havnske rekord med 111. De 
to bibliotekers mange delta-
gere blev efterfølgende invi-
teret med til en afslutnings-
fest på deres bibliotek, hvor 
de kunne møde en forfatter 

og blive forkælet med saft 
og snacks.

På Sundby Bibliotek kig-
gede forfatter Lise Bidstrup 
forbi og fortalte om sit for-
fatterskab og sine mange 
bogudgivelser. Hun har i ti-
dens løb forfattet et væld 
af bøger i mange forskellige 
genrer: krimier, lettere bør-
nebøger, science fiction, gys 
og fantasy.

FORFATTER MED 
STAVEFEJL
Bibliotekshuset fik besøg af 
en anden kendt forfatter - Ni-
cole Boyle Rødtnes - der bl.a. 
kunne underholde med, hvor-
dan hun, på trods af 30 fejl i 
diktat i skoletiden, alligevel 
endte med en karriere som 
forfatter. Hun fortalte også 

om sine mange børnebog-
udgivelser, der tilsammen 
repræsenterer et hav af gen-
rer.Efter oplæggene sluttede 
begge fester af med lodtræk-
ning om flere præmiebøger, 
autografskrivning og guf til 
de mange fremmødte.

Sommerbogen vender til-
bage i 2019. 

      Lise Bidstrup besøgte Sundby Bibliotek til Sommerbogsfest den 
25. august.  Foto: Andreas Damsbo Brix
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Historieklubben  
starter på en ny sæson
Vores første sæson af historiske blandede bolsjer var en 
sådan succes, at vi – Sundby Biblio-tek og Bibliotekshuset 
- kaster os ud i det igen!

AF MORTEN VERNER 
HANSEN

Konceptet er det samme. I 
samarbejde med ”Historie 
og Kunst” – som består af 
Københavns Museum, Thor-
valdsens Museum, Nikolaj 
Kunsthal og Københavns 
Stadsarkiv – afholder vi over 
efteråret og vinteren en 

række arrangementer, der 
burde vække appel hos alle 
historiein-teresserede.  Vi får 
besøg af en blandet skare af 
foredragsholdere – histori-
kere, forfattere, journalister 
og endda også et par musi-
kere – der alle har det tilfæl-
les, at de har en spændende 
historie at fortælle. Men lige-
som sidste år skal vi også ud 

og strække benene lidt - to 
gange tager vi på en lille eks-
kursion ud i byen.

Hvor vi i sidste sæson te-
matisk bevægede os vidt 
omkring – vi var blandt an-
det på Femøren, Guldkysten 
og i Dansk Vestindien – er vi 
i denne omgang en smule 
mere navlepillende og hol-
der os næsten udelukkende 

indenfor bygrænsen.

Programmet med flere 
oplysninger om arran-
gementerne kan afhen-
tes på bibliotekerne.
Priser:  Adgangsbillet 50,-  
/ Medlemskab m. adgang 
til alle arrangementer 150 ,-
Billetsalg foregår på 
www.kvarterhuset.dk

Besøg med eksklusiv rund-
visning på Thorvaldsens 
Museum.
7. november-2018 kl. 16.00 
- sted: Bertel Thorvaldsens 
Plads 2.
Museet åbnede 18 septem-
ber 1848 som den første 
offentlige museumsbygning 
i Danmark. Det blev opført 
for at udstille Thorvaldsens 
livsværk af skulpturer.
Thorvaldsen var en pas-
sioneret samler, så museet 
udstiller også hans omfat-
tende samlinger af malerier 
fra hans egen samtid - og 
kunstværker og genstande 
fra den græske, romerske og 
ægyptiske oldtid.

Oktober 43 – Musikalsk 
dokumentarfortælling med 
Klezmerduo.
5. december-2018 kl. 19.00 - 
sted: Kvarterhuset, Jemte-
landsgade 3.
I en ramme af livsbekræf-
tende jødisk klezmermusik 
fortæller Klezmerduo his-
torien om danske jøder, der 
må flygte over hals og hoved 

og om nogle af de mange, 
der satte livet på spil for at 
hjælpe. Klezmerduo består af 
Henrik Bredholt (sopransax, 
dulcimer, tuba, vokal) og 
Ann-Mai-Britt Fjord (harmon-
ika, percussion, vokal). Begge 
er kendte som meget dygtige 
musikere og fremragende 
formidlere.

Den inderste fare I-II: Om 
Erik Scavenius – Med Bir-
githe Kosovic
14. januar-2019 kl. 19.00 - 
sted: Bibliotekshuset, Rodos-
vej 4.
Alle der interesserer sig for 
Danmark under 2. verden-
skrig har en mening om Erik 
Scavenius! Forfatter Birgithe 
Kosovic har i sine romaner 
”Den inderste fare bd. 1 og 
2” forsøgt at arbejde sig ind 
under huden på ham. 
Kom og hør hende fortælle 
om Romanerne, om at skrive 
fiktion om virkelige hæn-
delser - og om Scavenius, 
personen og politikeren, der 
gennem to verdenskrige 
stod i spidsen for Dan-marks 

udenrigspolitik, og som endte 
med at blive en af de mest 
forkætrede personer i nyere 
danmarkshistorie.

Nazister Under Elmene
18. februar-2019 kl. 19.00 - 
sted: Kvarterhuset, Jemte-
landsgade 3.

Niels-Birger Danielsen 
fortæller med udgangspunkt 
i bogen ”Svend Staal-grup-
pen: nazibe-tjentene der 
infiltrerede dansk politi” om 
det lille men højt motiv-
eret netværk af nazistiske 
danske politibetjente, der 
under besættelsen hjalp 
tyskerne med at bekæmpe 
modstandsbevæ-gelsen. 

Centrum for netværket var 
den daværende Station 4, 
Under Elmene 7.

Besøg på det ny Køben-
havns Museum
18. marts-2019 kl. 16.00 - 
sted: Stormgade 18.
Historieklubben på Amager 
har været tidligt ude og al-
lerede nu fået en aftale på 
plads om en rundvisning på 
det kommende nye Køben-
havns Museum i Stormgade. 
I 2015 lukkede Museets ud-
stillinger på Vesterbrogade 
for publikum. I mellemtiden 
har der været andre aktiv-
iteter i bl.a. Storm20, som 
Historieklubben besøgte i 
foråret.
Københavns Museum åbner 
først for alvor for besøgende 
sommeren 2019, men allerede 
i marts får vi altså adgang til 
en spændende backstageo-
plevelse, hvor vi møder et 
museum, der fortsat er under 
opbygning. 

PROGRAM:

Amager Klassisk tænder lys til 
Allehelgenskoncert med himmelsk 
Bach og nyskrevet musik i en kærlig 
portvinsatmosfære 
Lige når efteråret glider ind i sin mørkeste måned, 
og nogle af os længes efter at gå i hi med bløde 
dyner, inviterer musikforeningen Amager Klassisk til 
Allehelgenskoncert i Nathanaels Kirke på Amager

AF OLE PEDERSEN

Lørdag d. 4. november by-
des der velkommen til lokal 
koncert, hvor man sammen 
kan mindes dem man holder 
af, tænde et lys, nyde et glas 
portvin - eller saft - og give 
sig hen til den underfulde 
kantate ”Actus Tragicus” af J. 
S. Bach. Foruden den gam-
le musik uropføres stykket 
”Evening Prayers” af kom-
ponisten Nick Martin. Ama-
ger Klassisk har samlet en 
gruppe unge musikere, fire 
sangere og seks instrumen-
talister, mange fra Amager, 
med speciale i tidlig musik. 

”Jeg har altid troet på, at 
den klassiske koncert kan 

være mere og andet end 
den normalt får lov at være”, 
fortæller Amager Klassisk's 
forkvinde Yngvild V. H. Ruud, 
som selv spiller orgel og 
cembalo til koncerten. ”Mu-
sikken – og især Bachs – taler 
til os allesammen og giver fra 
første tone en dybde og var-
me som ikke kun kan sætte 
os i kontakt med vores egne 
følelser men også skabe en 
stærk samhørighed i et rum. 
Derfor glæder vi os utrolig 
meget til en aften, hvor vi 
også kan være sammen for 
bare at være det, mindes, 
nyde vin og glæde os med 
hinanden - over lyset, de 
gamle instrumenter og mu-
sikken der klinger fra dem” 

Medvirkende 
Cassandra Lemoine - sopran 
Fanny Kempe - alt
Anders Austad Grunth - 
tenor Roman Tsotsalas -bas 
Yngvild Vivja Haaland Ruud – 
ledelse & continuo 
Lucas Eiby Seidenfaden, 
Kirsten Aage – blokfløjte 
Adam Grauman, Mogens 
Rasmussen – gambe 

Koncert- og  
billetinformation 
Foreningen Amager Klassisk 
med venner 
Nathanaels Kirke, 
Holmbladsgade 18 
2300 København S
Billet kan forhåndskøbes på 
billetto.dk 

Pris: 100,- ordinær, 80,- for 
medlemmer af Amager 
Klassisk og 60,- for unge 
under 18  

Kontaktinformation 
Foreningen Amager 
Klassisk/v Kirsten Aage 
amagerklassisk@gmail.com 
www.amagerklassisk.com
Tlf. v/ Kirsten Aage: 51 20 
83 43 

FAKTA:

Litteraturen slippes 
løs på Amager

AF PERNILLE 
SCHALDEMOSE

Torsdag den 8. november 
kl. 19 åbner Amar:litt dø-
rene til en aften i selskab 
med forfatteren Helle Hel-
le i det smukke kirkerum 
på Sankt Elisabeths Ho-
spital. Helle Helles nyeste 
roman, ”de”, handler om 
en teenagepiges inderste 
tanker i forbindelse med 
morens dødelige sygdom. 
Den er skrevet med hen-
des sædvanlige humor 
og en underliggende tone 
af sorgfuldhed. Samt en 
betagende minimalisme, 
der gør Helle Helle til en 
af Danmarks stærkeste 
prosaforfattere. 

Billetter kan købes på 
billetto.dk. Pris: 80 kr.   

SKINGRENDE SKØR 
OG FULDSTÆNDIG 
FABELAGTIG PÅ EN 
SCENE
Poetry slam vender til-
bage til Amager nærmere 
bestemt på spillestedet 
Beta, Øresundsvej 6. Den-
ne gang får vi blandt andre 
besøg af den amerikanske 
legende og dobbelte po-
etry slam-USA-mester, 
Mighty Mike McGee. Han 
vandt det amerikanske 
poetry slam-mesterskab 
i både 2003 og 2006, og 
så har han turneret land og 
rige rundt i mange år, ud-
givet bøger og lavet shows 
på TV.

Amagers egen dobbelte 
slam-DM-vinder, Sara Hau-
ge, kigger også forbi. Hun 

vandt DM i poetry slam 
i både 2014 og 2018, og 
blev endda KBH-mester i 
2016 og 2018. Hun er sjov, 
vred, vild, skingrende skør 
og fuldstændig fabelagtig 
på en scene!

Peter Dyreborg er af-
tenens vært, der binder 
det hele sammen. Han er 
dansk poetry slams grand 
old man og nestor, ex-
DM-vinder med syv bøger 
bag sig (senest ”Visitkort” 
i 2018), sammen med en 
professionel karriere som 
scenekunst- og spoken 
word-performer, bl.a. på 
Det Kongelige Teater. I 
2018 er han også aktuel 
med soloshowet ”Den 
unge Peter Dyreborgs li-
delser”. 

Undervejs præsenteres 
også tre TBA-slammere 
fra det københavnske 
vækstlag, som får til op-
gave at tema-slamme om 
Amager og alt muligt an-
det, der har med Amager 
at gøre. 

Takket været samar-
bejdet mellem Peter Dy-
reborg & Co., foreningen 
Amar:litt, spillestedet Beta 
- samt støtte fra Statens 
Kunstfond og Amager Øst 
og  Vest lokaludvalg, kan 
du opleve showet helt gra-
tis. Men kom i god tid, hvis 
du vil sidde godt. 

Hele programmet er 
støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg og Ama-
ger Vest Lokaludvalg
Du kan følge os på 
facebook: Amar:litt

Foreningen Amar:litt slipper litteraturen 
løs forskellige steder på Amager – og 
gerne i mødet med andre kulturformer

     Peter Dyreborg, digter og spoken word performer, tidligere 
dansk mester i poetry slam.
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Prøv dit lokale 
Børnekulturhus
Måske kommer du ofte i Børnekulturhuset, fordi dit barn går til dans hver 
mandag, måske har du været til en enkelt koncert eller teaterforestilling 
i huset. Eller måske har du aldrig tidligere besøgt det skæve hus på 
Øresundsvej. Uanset er du hermed inviteret til Åbent Hus

AF LINE FOG MIKKELSEN, 
BØRNEKULTURKONSU-
LENT I BØRNEKULTURHUS 
AMA’R

To lørdage i november åbner 
vi op for masser af oplevel-
ser for både øjne, ører, krop 
og sjæl.

Udstilling og masser af 
workshops

Vi fylder huset med udstil-
linger og opvisninger. Nogle 
af efterårets mange hold 

viser, hvad de har arbejdet 
med, og har man lyst til selv 
at prøve kræfter med dans, 
musik, teater, syværksted 
eller andet, er der også rig 
mulighed for det i de mange 
åbne workshops.   

LØRDAGSVÆRKSTED 
OG MUSIKALSK 
LEGESTUE
Børnekulturhuset holder 
hver lørdag åbent med fa-
ste drop in-aktiviteter for 

hele familien – ”Åbent Fami-
lieværksted” og ”Musikalsk 
legestue for de små”. I for-
bindelse med Åbent hus-
dagene vil der også være 
mulighed for at prøve disse 
aktiviteter, som i dagens 
anledning er gratis for alle. 
Programmet er ikke ens for 
de to dage, så det kan være 
en god ide at orientere sig 
på Børnekulturhusets hjem-
meside for datoer og tids-
punkter – især hvis der er 
aktiviteter, man er mere inte-
resseret i end andre. Men der 
er garanti for kreative, kultu-
relle og hyggelige aktiviteter 
for store og små - børn og 
voksne – begge dage.

SLUT DAGEN AF MED 
KONCERT
Åbent Hus-dagene afrundes 
begge med en koncert for 
hele familien. 17. november 
kan du komme med under 
vandet til fest i Tusind Øjnes 
Tivoli. Du kan møde Klump-
fisken Kalle, høre om fiske-
skolen og alle de andre vilde 
sange om de fantastiske fisk 
og dyr, når JuniorKabinettet 
tager dig med ud i det store 

ocean med råswingende og 
energisk jazz-rock-swing 
musik. Teksterne er blevet 
til i Børnekulturhus Ama’r i 
en dialog mellem historiefor-
tæller Hans Laurens og børn 
fra institutioner og skoler på 
Amager og sangene er kom-
poneret af Andreas Ugorskij. 
Køb billet til koncerterne på 
Børnekulturhusets hjemme-
side.

Børnekulturhus Ama’r 
holder Åbent Hus lørdag 
10. november og lørdag 17. 
november kl. 10-15.

Det er gratis af deltage i alle 
aktiviteter og workshops til 
Åbent hus. Nogle work-
shops har begrænset antal 
pladser. Der fyldes op efter 
først-til-mølle.

Billet til koncerterne lørd-
ag 10. november kl. 15 og 
lørdag 17. november kl. 15 
koster 40 kr. og kan købes 
via Børnekulturhusets 
hjemmeside – bornekul-
turhusamar.kk.dk 

FAKTA:

Kulturnat, Halloween, Alle helgen 
og sorggruppe i Allehelgens- og 
Sundkirken
AF SUZETTE EJDRUP

Nu er sommeren forbi, og ef-
teråret er over os. Og efterår 
er lig med Kulturnat – også 
i vores kirker. Fredag den 12. 
oktober kl. 17.30 begynder 
vi festlighederne med ”Gud, 
det er for børn”, som er en 
kort gudstjeneste for børn 
og deres voksne. Efter guds-
tjenesten byder vi på let af-
tensmad i krypten. 

Kl. 19-22 vil Allehelgens 
Kirke blive fyldt af liv, sang 
og musik, når vi åbner dø-
rene for 10 lokale musikere, 
band og kor. Kom og hør 
musikere i alle aldre udfolde 
sig inden for deres genre – 
der spænder fra kammer-
kor, jazz, pop, rock og klas-
sisk. Man kan komme og gå, 
som man vil, og der er mu-
lighed for at købe snack og 
drikkevarer.

HALLOWEEN OG ALLE 
HELGEN
Efteråret er også tid for Hal-
loween og Alle Helgen. Man-
dag den 29. oktober kl. 18.00 
er der Halloween gudstje-
neste for børn og voksne i 
Sundkirken. Når vi har hørt 
fortællingen om manden, 
der hjælper en mand, som 
ingen andre hjælper, spiser 

vi sammen, og alle er vel-
kommen til en (u)hyggelig 
tur i kirketårnet. Kom gerne 
udklædt!

Alle helgen fejres søndag 
den 4. november kl. 16.00 i 
Allehelgens Kirke. I gudstje-

nesten mindes vi de døde, 
tænder lys, og læser nav-
nene op på de personer, der 
er bisat eller begravet af kir-
kens præster i årets løb. Ef-
ter gudstjenesten spiser vi 
sammen i krypten. 

Og tirsdag den 13. novem-
ber holder vi Alle helgens 
gudstjeneste for børn. Også 
børn mister, sørger og sav-
ner. Det sætter vi ord på i 
denne gudstjeneste og tæn-
der lys for dem, som ikke er 
her mere.

SORGGRUPPE I 
SUNDKIRKEN
Har man mistet et kært 
menneske eller kender en, 
der har mistet et kært men-
neske, og som kunne have 
gavn af at mødes med an-
dre i samme situation, så 
er muligheden for dette i 
sorggruppen i Sundkirken. 
Sorggruppen er et fortro-
ligt sted, hvor man møder 
andre, der har mistet et 
nærtstående menneske. I 
sorggruppen er der mulig-
hed for at tale om svære 
følelser, lytte til andre, som 
er i samme situation og dele 
erfaringer og minder. Alle 
har tavshedspligt. Vi mø-
des hver anden tirsdag kl. 
15-16.30. Hør nærmere ved 
sognepræst Suzette Ejdrup.

På www.metrokirkerne.
dk kan der læses mere om 
de forskellige tiltag samt 
vores øvrige gudstjene-
ster og arrangementer.

Spændende 
efterårssæsonen venter 
i  Bibliotekshuset på 
Rodosvej 

AF INGER 
BRESSENDORFF-
MADSEN

Torsdag den 11. ok-
tober kl. 19:00:
Vi får besøg af filosof Hen-
rik Schøneberg, som skal 
gøre os klogere på tema-
et kunstig intelligens i sit 
foredrag med titlen: ”Et 
kig ind i fremtiden”. 

Kunstig intelligens er 
blevet kaldt det bedste og 
det værste, der potentielt 
kan ske for menneskehe-
den, og de omvæltninger, 
teknologien vil medføre, er 
så omsiggribende, at det 
er blevet sammenlignet 
med overgangen fra land-
brug til industrisamfund. 
Vi ser på, hvorfor kunstig 
intelligens tegner til at 
få så stor indvirkning på 
både vores nære og fjerne 
fremtid, og der lægges op 
til en debat om, hvordan vi 
bedst muligt kan sikre, at 
udviklingen bliver til størst 
muligt gavn for os. 
Foredraget er gratis. 
Tilmelding på mail: 
pescha@kk.dk

Torsdag den 15. og tors-
dag den 22. november:
Der  afholdes to skri-
veworkshops for voksne i 
tidsrummet 19-20:30. Det 
er anden gang, Biblioteks-
huset har valgt at invitere 
Roberta Montanari til at 
afholde skriveværkstedet: 
”Leg og skab med ord”. På 
biosalon.dk præsenterer 
Roberta Montanari værk-
stedet: 

Du behøver ingen skri-
veerfaring - Kan du tænke 
og føle det, kan du skrive 
det!

Kreativ skrivning er en 
simpel og kraftfuld måde 
at afstresse på, komme i 
kontakt med dybere lag 
i dig selv og åbne dine 
sanser. Skrivning skaber 
refleksion, nye perspek-
tiver, sammenhænge og 
mening. Spejling og feed-
back fra et fællesskab i 
øjenhøjde forstærker den 
helende effekt. Du opøver 
evnen til at kommunikere, 
og kommer ind til kernen 
af, hvad der er vigtigt for 
dig. Husk dine yndlings-
skriveredskaber. 
Skriveværkstedet er 
gratis. Tilmelding på 
mail: pescha@kk.dk

Det er hyggeligt og gi-
vende at dele sine læseop-
levelser med andre. Året 
rundt er der i Biblioteks-
huset mulighed for at til-
melde sig en eller flere af 
følgende læseklubber:

DR-romanklubben, Kri-
miklubben, Faglitteratur 
og Romanklubben. Klub-
berne er stort set fyldt op, 
men der er mulighed for at 
blive skrevet på venteliste. 

Måske kender du no-
gen, du har lyst til at starte 
en læseklub op sammen 
med? Måske har du forslag 
til at starte læseklubber 
med andre temaer? Skriv 
en e-mail til: ingerb@kk.dk

Læseklubberne er selv-
kørende. De mødes i Bib-
liotekshuset over en kop 
kaffe/te. Hver klub har en 
kontaktbibliotekar, som 
kan hjælpe med inspira-
tion og bestilling af bøger. 

Vil I hellere mødes pri-
vat, er det også en mulig-
hed.  

Her kommer et lille udpluk af 
arrangementer for voksne

Salon Nathanael, 
sæson 2018-19 - Det, 
der styrer
AF TINA TJØRNER 
-KIRKE- OG 
KULTURMEDARBEJDER 
-NATHANAELS KIRKE

Hvad er det, der styrer 
vores måde at tænke på, 
vores livsstil, måske mere 
eller mindre bevidst eller 
ligefrem for vildt? Hvilken 
rolle spiller moral, sund-
hed, lyst, religion, penge 
og erindring? Det vil vi 
undersøge i en foredrags-
række henover efteråret 
og vinteren. Mellem afte-
nens foredrag og efter-
følgende samtale vil der 
være ost og rødvin.

Program:
25/10-18: Iben Charlotte 
Aamann: Sundhed
29/11-18: Henrik Jen-
sen: Ordentlighed?

31/1-19: Ahmed Ak-
kari: Mod – til at tvivle
28/2-19: Kåre Gade: 
Kulturkristendom
28/3-19: Christian 
Bjørnskov: Tillid

Alle foredrag er i Nathan-
aels Sognegård

PRIS 50 KR. pr aften 
inkl. ost og vin. Billet kø-
bes i døren. Pris for hele 
sæsonen og alle seks fore-
drag er 250 kr. Find ”Salon 
Nathanael” på Facebook 
og læs mere.
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”Det er fedt, når man først er kommet i gang”
Søndag den 7. oktober bliver der atter stemt dørklokker til Røde Kors’ årlige landsindsamling. Blandt indsamlerne, vil 
du højst sandsynligt kunne spotte fem børn og deres to mødre, veninderne Mette og Pernille, som sidste år samlede i 
alt 2398 kroner ind og dermed ramte det højeste beløb på Amager

AF STINE KEHLER

Som indsamler kan man 
blive udsat for lidt af hvert 
– gøende hunde, slikdo-
nationer og regnvejr. Det 
stopper dog ikke sidste års 
bedste indsamlertrup på 
Amager, der troligt bevæ-
ger sig ud i lokalområdets 
stræder den første søndag 
i oktober. 

Flokken består af fem børn 
og de to mødre Mette Bent-
holm og Pernille Ryder. Tra-
ditionen startede i 2007, hvor 
Mette og Pernille, der havde 
gået i samme mødregruppe, 
meldte sig som indsamlere. 
Med babyslynger over armen 
gik de ud på efterårstur, den-
gang på Vesterbro. 

Mette, der allerede på det 
tidspunkt var en garvet ind-
samler, fik ideen om at få 
veninden og børnene med 
ud på tur. Hun fortæller: 

”Vi havde børn, der alli-
gevel skulle ud at gå, og så 
tænkte jeg, jamen vi kunne 
jo gå sammen den søndag. 
Så jeg spurgte Pernille, om 
hun ville med ud at rasle, og 
det var så hyggeligt. Nu har 
vi faktisk bare gjort det lige 
siden, og nu bor vi så også 

begge to på Amager. Børne-
flokken voksede.”

GRUPPEN MØDES PÅ 
LEGEPLADSEN VED 
SMYRNAVEJ
Imens den faste indsam-
lingstradition har holdt ved, 
er Silje og Alfred, de to jævn-
aldrende babyer, vokset ud 
af mødrenes slynger. I dag 
er de 11 år gamle og går selv 
rundt og ringer på. Med åre-
nes løb er der også kommet 
søskende til og indsamler-
truppen er dermed blevet 
større. I dag består den også 
af Carla og Svea på 9 og Hel-
ga på 6 år. 

”Vi har cykler med og så 
går vi. Mette finder altid en 
god rute og så er de i hold, 
to og to. Og Helga hun tager 
med, der hvor hun kan hjæl-
pe mest. Det er altid godt 
med en lille en, så er folk 
mere gavmilde” siger Pernil-
le. Gruppen mødes altid på 
legepladsen ved Smyrnavej 
inden start. ”Det er meget 
fint i forhold til børnene, at vi 
kan tale om nogle forskellige 
ting, og hvad er det for nogle 
ting, som man kan hjælpe 
med,” siger Pernille og fort-
sætter:

”Det er både indland og 
udland, katastrofer og kri-
ge. For eksempel med Sy-
rien - for et par år siden, der 
snakkede vi meget om, at 
det var det, pengene gik til. 
Der havde børnene ligesom 
opfanget, at der var tale om 
andre børn i krig. Nu er det 
blevet mere konkret, fordi 
de også nogle gange snak-
ker om det i skolen” siger 
Mette. 

SØDE SAGER TIL 
INDSAMLERNE
Der er mange bonusser ved 
at deltage i indsamlingen. En 
af dem er de søde sager, som 
kan tilfalde indsamlerne un-
dervejs, både fra Røde Kors 
og de mennesker som åbner 
dørene for dem i lokalområ-
det. I regnvejr, har børnene 
også erfaret, bliver folk end-
nu mere gavmilde.

”Hvis man tvivler på, om 
man skal gøre det, så skal 
man. For det er virkelig fedt, 
når man først er kommet i 
gang,” siger Silje.

”Ja, det er mega sjovt, og 
man får jo oplevelser ud af 
det. Man hjælper andre,” si-
ger Alfred. 

”Og man får slik ud af det” 

bliver der tilføjet fra de yng-
re søskende.  

 ❚ Røde Kors samler ind i 
hele landet søndag d. 7. 
oktober fra kl. 11-14.

 ❚ Sidste år blev der på 
landsplan samlet 18,4 mio. 
kr. ind, mens resultatet på 
Amager blev 192.869 kr.

 ❚ Hver indsamler får i 
gennemsnit 1.000 kr. i 
indsamlingsbøssen. For 
de penge kan Røde Kors 
for eksempel sikre rent 
drikkevand til 37 men-
nesker i et år.

 ❚ Hvis du vil melde dig som 
indsamler, kan du gøre 
det på www.indsamler.
dk eller på telefon 71 10 
00 00

 ❚ Alternativt kan man dukke 
op kl. 10 den 7. oktober i 
enten kantinen på KUA, 
(Emil Holms kanal, bygn-
ing 23) eller gymnastik-
salen på Sundbyøster 
Skole (Smyrnavej 5-7) og 
få en rute på Amager.

 ❚ Du kan allerede nu give 
et bidrag på MobilePay 
på telefonnummer 26 30 
17 17

FAKTA

      På billederne er det fra venstre: Mette Bentholm, Svea (9 år), 
Alfred (11 år), Silje (11 år), Helga (6 år), Carla (9 år) og Pernille Ryder.

Områdefornyelsen Sundby 

 
Københavns Kommune reddede 
Beachvolley DM på Amager Strand
Beachvolley DM er en stor og vigtig begivenhed, men manglende 
sand på stranden truede med et utal af skader. Men heldigvis trådte 
Københavns kommune til og sikrede et perfekt afholdt DM

AF PAU LARSEN - AVK.

Da Beachvolley DM på Ama-
ger Strand blev afholdt i 
august var det, som tidli-
gere år, en stor succes. Men 
det kunne nemt være blevet 
et DM med mange skader 
grundet manglende sand. 
Sandlaget var op til denne 
sommer nået et kritisk lavt 
niveau på beachvolley om-
rådet grundet vind og vejr 
igennem mange år. Og fra 
sæsonstart i maj og op mod 
DM kom der flere og flere 
meldinger om specielt slem-
me knæskader med skade-
stuebesøg og syninger af 
flænger.

STRANDEN STOD  
FLOT OG KLAR
Men to uger før Beachvolley 
DM kom den glædelig mel-
ding fra kommunen at der 

ekstraor-dinært var skaf-
fet en bevilling til at berige 
området med 300m2 sand. 
Der var dog spænding lige 
til dagen før DM, da kørsel 
og udglatning af 300m2 
sand er en stor opgave. 
Omkring 20 lastbillæs blev 
kørt til stranden over flere 
dage. Og det tog ligeledes 
adskillige dage at sprede 
de nytilkomne sandbunker 
ud over området. Stranden 
stod dog flot og klar til op-
sætning af Beachvolley DM 
anlægget.

BRUG FOR FLERE  
FASTE BANER
Arrangørerne Amager Vol-
leyball Klub og Volleyball 
Danmark er meget taknem-
melige for kommunens be-
slutning og hurtige reak-
tion. Resultatet var en flot 
strand og et vellykket DM 

uden en eneste skade. Klub-
ben fik mange henvendelser 
fra glade spillere der havde 
frygtet det værste, men op-
levede det bedste. Der er 
nu et større område med et 
solidt sand niveau. Klubben 
er nu gået i dialog med kom-
munen for at se om vi ikke 
kan udnytte området i hele 
sæsonen med endnu flere 
faste baner.

Beachvolley anlægget på 
Amager Strand er populært 
og der altid optaget på de 
to faste baner når vejret er 
til beachvolley. Og med den 
fantastiske sommer har det 
været næsten konstant i år. 
Amager Volleyball Klub er 
klar til at stå for driften af et 
større anlæg og håber også 
at endnu flere fra Amager 
og omegn kan komme til at 
have glæde af beachvolley 
på Amager Strand.
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AF MARIANNE FREDERIK, 
MEDLEM AF REGIONSRÅDET 
OG ENHEDSLISTEN – 
AMAGER ØST

Akutklinikken (skadestuen) 
på Amager Hospital er truet 
af lukning. Og måske lukker 
hele hospitalet. Dermed skal 
alle Amagers borgere frem-
over helt til Hvidovre Hospital 
hvis du kommer til skade ved 
havearbejde, dit barn kom-
mer til skade, du falder og 
slår hovedet voldsomt osv.

Jeg mener, at der er brug 
for et nærhospital med en 
akutklinik for alle os 186.600, 
der bor på Amager. Jeg vil 
gerne opfordre til, at vi sam-
men kæmper for at bevare 
vort hospital på Amager.

HVAD ER BAGGRUNDEN 
OG HVAD ER DET DER 
SKER?
I Region Hovedstaden skal 
man til at revidere hospi-
talsplanen. Den nye 'Ho-
spitalsplan 2025', der skal 
være færdig om et års tid, 
skal følge nogle principper. 
Sagen har været drøftet i 
regionens forretningsud-
valg, der har besluttet at den 
nye hospitalsplan skal følge 
disse principper i priorite-
ret rækkefølge: 1. Kvalitet. 2. 

Sammenhængende patient-
forløb. 3. Nærhed. 4. Effek-
tivitet. Altså at kvalitet og 
sammenhængende patient-
forløb går forud for nærhed.

Ved et borgermøde om 
hospitalsplanen for hele 
regionen, viste det sig, at 
nærhed vægtes næsthøjest, 
efter kvalitet, når det gælder 
akutbehandling. Mon ikke 
også beboerne på Amager 
mener det?

SKADESTUEN I 
FAREZONEN
Endvidere har forretnings-
udvalget lagt op til, at der 
skal tages beslutning om 
akutområdet (herunder ska-
destuerne), inden den ny ho-
spitalsplan vedtages i sep-
tember 2019, og det er her 
vores akutklinik er kommet 
i spil.

Det sker med følgende ind-
stilling: ”Af hensyn til nybyg-
gerierne er der særligt behov 

for at tage stilling til organi-
seringen af akutområdet på 
Herlev og Gentofte Hospital 
samt Amager og Hvidovre 
Hospital, der ibrugtages i lø-
bet af de kommende år”. 

I regionen sættes der nu 
gang i analyser af den frem-
tidige organisering af den 
akutte behandling. Disse 
analyser vil så blive forelagt 
regionens sundhedsudvalg, 
der på møder allerede d. 3. 
oktober og 31.oktober skal 
tage stilling til organiserin-
gen og mulige placeringer af 
forskellige funktioner. Heref-
ter har Regionsrådet sagen 
på dagsordenen i november, 
hvor den endelige organise-
ring skal besluttes.

HVORFOR NU?
Amager Hospital og Hvid-
ovre Hospital er administra-
tivt ét hospital, men det er 
på Hvidovre der bygges nyt, 
bl.a. en ny stor akutmodta-
gelse. Spørgsmålet er, hvil-
ke konsekvenser det får for 
Amager Hospital, hvor der 
pt. er en akutklinik, en række 
medicinske afdelinger, am-
bulatorier mm. 

Med nybyggeriet på Hvid-
ovre er der stor risiko for, at 
der fremsættes forskellige 
forslag om flytning af opga-

ver fra Amager til Hvidovre, 
da det hedder, at det moder-
ne byggeri vil give et bedre 
og mere effektivt patientfor-
løb, så alle akutte patienter 
kan behandles på Hvidovre. 

Der er også en risiko for, 
at langt de fleste eller alle 
opgaver flyttes til Hvidovre, 
når der nu er brugt så mange 
penge på nybyggeriet, hvor 
der også er krav om øget ef-
fektivitet, hvilket er et krav 
fra regeringens bevillinger til 
nybyggeriet på bl.a. Hvidov-
re Hospital. Det hedder bl.a., 
at den moderne og smartere 
indretning vil medføre en 
større gennemstrømning af 
patienter, dvs. flere patienter 
skal behandles på kortere 
tid, med færre senge og per-
sonale. 

BEVAR AKUTKLINIKKEN 
PÅ AMAGER
I Enhedslisten vil vi gerne 
bevare akutklinikken og 
Amager som nærhospital. 
Vi vil derfor sætte gang i en 
underskriftsindsamling på 
nettet (se mere på ”amager-
oest.enhedslisten.dk”), og vi 
opfordrer andre organisa-
tioner og borgere til også at 
mobilisere modstand mod at 
vores akutklinik lukkes. 
( forkortet af redaktionen)

LÆSERINDLÆG

Bevar skadestuen og 
Amager Hospital

Små slag for 
sikkerheden og 
hyggen
AF RASMUS MUNCH 
SØNDERGAARD – MEDLEM 
AF LOKALUDVALGET I 
AMAGER ØST FOR DANSK 
FOLKEPARTI

Flere og flere børnefamilier, 
og par som også snart bliver 
forældre har fået øjnene op 
for det østlige Amager. Jeg 
er selv fra en sådan familie, 
og vi nyder godt af det dy-
namiske byliv, som bydelen 
tilbyder. Her er spænden-
de butikker, et vidt udvalg 
af spisesteder, hyggelige 
danske villaveje, strand og 
shoppingmuligheder. Det er 
derfor ikke så underligt, at 
folk kommer hertil og stif-
ter familie. Det ændrer ens 
perspektiv på tilværelsen, 
når man tøffer rundt med en 
barnevogn og prøver at få 
passageren til at falde i søvn, 
mens en udmattet partner 
derhjemme får sig noget til-
trængt søvn. Pludseligt føler 
man sig ikke så usårlig i tra-
fikken længere, og hvad der 
før måske føltes som en pe-
titesse bliver nu til et angst-
provokerende problem.Et 
sådant problem er det farli-
ge kryds, hvor Kirkegårdsvej 
skærer ind i Øresundsvej på 
bløde trafikanters rejse mod 

Amagerbro Metrostation. 
Dårligt udsyn og for høje ha-
stigheder er de vilkår, man 
må trodse, når man uden 
hjælp må springe over biler-
nes kørebane.

Jeg har meldt mig ind i lo-
kaludvalget for at gøre mit 
for sikkerheden og hyggen i 
min by, og det her kryds er 
det rigtige sted at starte. Alle 
jeg har snakket med; bilister, 
cyklister, gående og gangbe-
sværede var enige:  Her skal 
der da være et fodgænger-
felt. Som lokaludvalgsmed-
lem vil jeg derfor prøve at få 
kommunen til at opprioritere 
at få løst problemet lige her.
Lad os sammen starte i det 
små. Jeg forestiller mig, at 
der er tusindvis af sådanne 
forbedringer, der ligger lige 
til højrebenet. Så hvis du, 
kære læser, kan se løsnin-
ger, der vil gøre Amager øst 
mere sikker og hyggelig, vil 
jeg gerne høre fra dig. 

Kontakt mig på Facebook 
på Rasmus Munch Sønder-
gaard – Dansk Folkeparti. Så 
kan vi måske sammen slå et 
slag for sikkerheden og hyg-
gen i Amager øst

SF skaber resultater for Amager
Budget 2019 er netop indgået blandt alle partier i 
København Borgerrepræsentation, undtagen Ø og Å

AF ANNA OVERLUND OG 
KASPER NORDBORG KIÆR

SF valgte at gå ind i forliget 
for at begrænse skaderne på 
Amager Fælled og for at sik-
re den bedst mulige sociale 
profil – på trods af at der var 
lagt op til en aftale med de 
borgerlige. Vi havde helst la-
vet forlig med de andre røde 
partier, men dertil var uenig-
heden i rød blok for stor i 
forhold til fælleden.

Vi er et lille parti, men føler 
alligevel at vi har fået mange 
fine aftryk på aftalen – her er 

blot nævnt nogle eksempler 
som er til gavn for os her på 
Amager.
 ❚ Begrænsning af skaderne 

på Amager fælled så det 
er campingpladsgrunden 
frem for strandengen der 
bebygges.

 ❚ Grøn parkplan for de 
kommende år. Herunder 
se på bedre rekreative 
arealer på Nordøstama-
ger (fx prøvestenen syd)

 ❚ Bevarelse af lommepar-
ken på Telemarksgade og 
byhaverne på Sundholm

 ❚ Sikre skoleveje i Ørestad 

og på Backersvej
 ❚ Afklaring af behov for 

fixerum på Sundholm og 
andre steder i byen

Af andre vigtige sager på 
Amager er vi også glade for 
at have medvirket til bevillin-
ger til ketchersportens hus 
og bedre forhold i Sundby 
boldklub, samt den sidste fi-
nansiering af en 3 sporet sko-
le på Holmbladsgade (Nord-
østamager skole). Endelig 
er der fundet en løsning for 
redningsplanen for Amager 
Bakke, og vi forventer at det 

må blive sidste punktum for 
den ærgerlige sag.

(forkortet af redaktionen)

Kastrupvej er 
farlig skolevej
Vi har vedhæftet et foto fra 
en skolemorgen. Det viser 
skolevejen for mindst 60 
skolebørn og deres søsken-
de, dér hvor de skal krydse 
Kastrupvej for at komme til 
Gerbrandskolen. 

Oversigtsforholdene er 
ikke-eksisterende, da Ka-
strupvej svinger lige før Cey-
lonvej.

Så der står vi hver morgen 
med vores børn og cykler og 
håber på, at vi når ud til mid-
ten, inden der kommer en bil, 
eller bus eller lastbil med høj 
fart.

 Det er nervepirrende selv 
for os voksne, så vi tør ikke 
tænke på de små (og større), 
der nu selv cykler, hvis de er 
uopmærksomme i få sekun-
der.

Mange har talt om, at der 
burde være et fodgænger-
felt lige der, men vi har for-
stået, at forvaltningen tidli-
gere har tilkendegivet, at det 
ville give "falsk tryghed".

Men kan vi så ikke skabe 
noget ægte tryghed? 

F.eks. en lysregulering 
man kan trykke på, når man 
skal over, som det ses læn-
gere oppe af Kastrupvej 
(hvor oversigtsforholdene er 
bedre). Eller chikaner, så bi-
lerne bliver nødt til at sænke 
farten.

Vi er glade for, at Ama-
gerbrogade nu gøres mere 
cykelvenlig. Men desværre 
betyder det nok yderligere 
biltrafik på Kastrupvej.

Vi øver og øver og øver på 

trafiklegepladsen på Back-
ersvej for at gøre vores børn 
sikre i trafikken. Men de fær-
reste tør sende dem over Ka-
strupvej. Det er simpelthen 
for farligt, uanset hvor øvet 
man er.

Vi krydser fingre for, at 
lokalpolitikerne og forvalt-
ningen vil hjælpe os med at 
komme sikkert i skole!
Venlig hilsen 
Guri Kærulf Frandsen, 
Charlotte Bloch, Lone Kjær 
Jensen og Thea Halse 
- og andre bekymrede 
forældre på Ceylonvej, 
Kongovej, Arabiensvej, 
Armeniensvej og Syriensvej.
Ceylonvej 32, Kongovej 
21, st. th, Ceylonvej 22 
og Armeniensvej 43
2300 Kbh S
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RETTELSER TIL 
ADRESSEBOGEN PÅ 

TLF. 23314332
ELLER  MAIL:

 info@aoelu.dk

27/9-10/10 Børnefilmfestivalen Buster 
 Program på cphpix.dk/buster 

6/10  Ekskursion til Amager Fælled,
kl.10.30- den gamle strandeng m. Phillip Hahn-
12.30  Petersen, “Vild med vilje”
  Mødested: Metrostation Sundby
  Arr.: Planteklubben på Amager
  Tilm.: sonne.gs@gmail.com  

10/10  “Vilde” blomsterbuketter
kl. 19-20.30 Bibliotekshuset, Rodosvej 4
  m. Frk. Olivia’s. Tag selv blomster og 
  grønt med. Planteklubben på Amager
  Tilm.: pescha@kff.kk.dk 

Uge 42 Amager Børneteaterfestival 2018 

22/10  Ansøgningsfrist til bydelspuljen
  (Behandles på LU-mødet 22/11) 

25/10  Lokaludvalgsmøde
kl. 18.30 (18.30-19: borgernes tid)
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 

27/10  Halloweenfest for familier
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

1/11  “Vilde blomster”
kl. 19-21.30 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3
  Kunstforedrag af Camilla Berner
  Arr.: Planteklubben på Amager
  www.facebook.com/
  planteklubbenamager 

8/11  Mød forfatteren Helle Helle
kl. 19  i nonnernes gamle kirkerum,
  Hans Bogbinders Alle 3
  Arr.: Amar:litt 

13/11  Ansøgningsfrist til bydelspuljen
  (Behandles på LU-mødet 13/12) 

22/11  Lokaludvalgsmøde
kl. 18.30 (18.30-19: borgernes tid)
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 

22/11  Gratis slam poetry i BETA
kl. 19  Amager VS Amerika
  feat. Mighty Mike McGee
  Arr.: Amar:litt 

27/11  Juledekorationer m. Bente S. Lustü
kl. 19  Bibliotekshuset, Rodosvej 4
  Billetter à 40 kr. på billetto.dk 

 

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

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

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

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

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

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu

  

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, s 
om 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.
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



NR. 9924 AMA’RØSTENNYHEDER 

Liv og glade dage i Red 
Barnets genbrugsbutik
AF GRETHE LARSEN

Det går nemlig forrygende 
i butikken. Grunden til dette 
skyldes i høj grad alle vores 
fantastiske kunder; børn som 
voksne. Dels fordi I bringer 
den ene donation efter den 
anden til vores butik og der-
ved er med til at sikre et bredt 
varesortiment og dels fordi I 
er med til at øge vores salg. 
Hvor er det stort og hvor er 
det flot.  TUSIND TAK.

Den megen opbakning 
omkring vores butik betyder 
en del arbejde. Vi klør på og 
gør vores bedste for altid at 
sikre at der er udvalg nok i 
butikken, at varerne er i or-
den og pæne og at butikken 
fremstår ren.  

DER MANGLER FLERE 
HÆNDER
Men da frivillige kommer til 
og frivillige tager afsked. 
Mangler vi virkelig flere 

”hænder” og dermed flere 
frivillige. Vi er derfor hele ti-
den på udkig efter nye kolle-
gaer. Måske er det netop DIG 
vi venter på. 

Vi er en blandet gruppe 
frivillige; unge og ældre af 
forskellig herkomst og med 
vidt forskellig baggrund. Det 
skaber en alsidig gruppe, 

hvor nogle er gode til at få 
idéer, nogle er gode til struk-
tur, nogle er gode til kun-
dekontakt, nogle er gode til 
IT og sociale medier, nogle 
elsker at være initiativta-
gere til fx sociale events osv. 
Fælles er vi en stærk gruppe 
som har lyst til at arbejde for 
den gode sag, nemlig børne-
nes ve og vel på Amager, i 
Danmark og i Verden. 

Vi har spurgt nogle af vores 
frivillige hvorfor de er frivil-
lige hos os:

 ❚ fordi det er rart at mærke 
at man er med til at gøre 
en forskel

 ❚ fordi vores butik er så 
hyggelig og vi sammen 
har det sjovt

 ❚ fordi du dagligt mærker 
glæden ved det arbejde 
du gør for andre

 ❚ fordi der er mulighed for 
nye udfordringer og for 

at prøve noget nyt
 ❚ fordi det at arbejde i en 

butik giver fantastiske 
muligheder for at øve det 
danske sprog

 ❚ fordi der her er mulighed 
for at møde mange enga-
gerede mennesker

 ❚ fordi du mærker at vi alle 
arbejder af lyst for det 
sociale samvær

 ❚ fordi her er der sammen-
hold, glæde og hygge

 ❚ fordi vi taler børnenes 
sag, alle børn har ret til et 
godt børneliv

 
Så har du tid til overs, som 
du gerne vil bruge sam-
men med os, så ring til 
vores leder Lone Lanng på 
tlf. 26152304 eller send 
en mail til genbrugama-
ger@redbarnet.dk. og få 
en uforpligtende snak om 
det at være frivillig. Vi 
glæder os til at byde DIG 
velkommen i gruppen. 

      Sofie er frivillig i Red barnets 
genbrugsbutik, for her er der 
sammenhold, glæde og hygge

Fællesskab og Økologi på Amager
Mange har måske hørt om Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF), som 
efterhånden har eksisteret i mere end 10 år. Men har du også hørt om den 
lokale afdeling på Amager? 

AF JENS/KBHFF AMAGER

KBHFF Amager har også 
en del år på bagen, men vi 
er stadig åbne for nye med-
lemmer. Så hvis du interes-
serer dig for økologiske 
grøntsager, bæredygtighed 
og lokalt fællesskab, så kan 
det være at KBHFF Amager 
også er noget for dig. Kø-
benhavns Fødevarefælles-
skab er en forening, der net-
op kombinerer interessen for 
økologiske grøntsager, samt 
ønsket om at være en del af 
et lokalt fællesskab.

Kort fortalt består KBH-
FF af 9 lokalafdelinger, der 
dækker det meste af Køben-
havn. Vi køber samlet ind 
hver uge fra økologiske og 
biodynamiske landbrug på 
Sjælland, således at forenin-
gens medlemmer har mulig-
hed for at bestille en pose 
med sæsonens grøntsager 
for 100 kr. til afhentning om 
onsdagen mellem kl. 16 og 
19. Posens indhold skifter 
fra uge til uge afhængigt af 
hvilke varer producenterne 
kan tilbyde, og hvad der er i 
sæson. 

3 TIMERS FRIVILLIGT 
ARBEJDE PR. MÅNED
De forskellige opgaver udfø-
res af foreningens medlem-
mer, som hver udfører ca. 3 
timers frivilligt arbejde pr. 
måned. Opgaverne kan ek-
sempelvis være at pakke på 
fælleslageret, at modtage 
grøntsagerne i Amager af-
delingen og pakke grønt-
sagerne i stofposer, at ud-
levere poserne samt sælge 
supplerende økologiske 
varer i “butikken“. En anden 
opgave er selve koordinerin-
gen af de frivillige kræfter. 

Alt i alt får medlemmerne 
ikke bare glæde af lækre 
økologiske grøntsager til en 
fair pris - men også mulighed 
for at mødes med andre i lo-
kalområdet.

Som noget nyt er det ble-
vet muligt at blive medlem af 
KBHFF og købe ugens pose 
uden at forpligte sig til at ud-
føre de 3 timers frivilligt ar-
bejde pr. måned. Så betaler 
man bare 125 kr. for posen 
med grøntsager i stedet for 
100 kr. Jo flere poser vi be-
stiller, jo bedre støtter vi op 
om de økologiske producen-
ter på Sjælland, så de kan af-
sætte så meget som muligt 
til en fair pris. Mange mindre 

økologiske landbrug har det 
svært i konkurrencen med 
større landbrug, som kan un-
derbyde priserne ved salg til 
de store supermarkedskæ-
der. Derfor kalder vi sådan 
en pose for en støtte-pose.

FÆLLESSPISNINGER OG 
MADHOLD
KBHFF Amager består af ca. 
120 aktive medlemmer. Vi 
holder til i Foreningshuset 
Sundholm 8, hvor vi holder 
åbent onsdage mellem kl. 16 
og 19. Foreningshuset ligger 
jo i Amager Vest, men vo-
res medlemmer kommer fra 
både Amager Øst og Vest, 
Islands Brygge samt Chri-

stianshavn. Blandt medlem-
merne er der studerende, 
udvekslingsstuderende, fa-
milier, bedsteforældre, unge 
og ældre. Vi holder løbende 
fællesspisninger, hvor vo-
res madhold byder på retter 
baseret på den pågældende 
uges grøntsager.

Vi holder intromøde for 
potentielle nye medlemmer 
hver måned - som regel den 
første onsdag i måneden kl. 
17:30. Hvis du er interesseret 
i at blive tilmeldt det næst-
kommende intromøde, så 
skriv en mail til :amager@kb-
hff.dk eller klik ind på kbhff.
dk og læs mere om forenin-
gens principper.

Niko Grünfeld besøger 
Amagerbanens 
Venner

AF OLE PEDERSEN

En varm og solrig efter-
middag mødte kultur- og 
fritidsborgmester Niko 
Grünfeld repræsentanter 
for Amagerbanens Venner 
på den grønne og natur-
rige Amagerbane. 

Peter Kristensen og Pe-
ter Sølling fra Amager-
banens Venner gav en 
introduktion til den lidt 
hemme-lige perle, Ama-
gerbanen, om lokale ak-
tiviteter og om forenin-
gens frivillige arbejde med 
skinnecykling og dræsine, 
samt foreningens grønne 
og kreative fingeraftryk på 
det 1,2 km lange nedlagte 
banetracé, som strækker 
sig fra Vermlandsgade til 
Raffinaderivej.

Niko Grünfeld ser det 
som afgørende at bevare 
grønne byrum:“ Bare det 
at have et frirum er vigtigt, 
at kunne finde ro og fred 
i grønne omgivelser og at 
kunne reflektere over livet 
uden at blive stresset af 
trafik”

Der er hele tiden er en 
stor tilstrømning af nye 
københavnere til Amager 
Øst bydel. Her nævner  
Niko Grünfeld Kløver-
marksområdet som et vig-
tigt område, fordi sports-
aktiviteter er en vigtig puls 

for folkesundheden og 
for en stor del af det for-
eningsliv, som bydelen har 
at byde på.

”Kløvermarken skal ind-
gå en i en helhedsplan”, 
siger Niko Grünfeld og 
fortsætter: ”Foreningslivet 
skal styrkes fordi det tilby-
der idræt og samtidig  fæl-
lesskab, samhørighed og 
tolerance”. 

Snakken kommer selv-
følgelig også til at handle 
om det projekt Amagerba-
nens Venner repræsente-
rer. “Cykelkultur matcher 
jo godt med skinnecyk-
ling”, siger Niko Grünfeld  
og fortsætter: “ Jeg ser 
gerne, at København går 
endnu længere med de 
grønne områder, og Ama-
gerbanens Venner har en 
fin og varierende måde at 
skabe kreativitet med kant 
og værdi.”

Du kan besøge Amager-
banens Venner på: http://
www.amagerbanensven-
ner.dk og facebook side:

(Denne artikel er blevet til 
på baggrund af et interview 
af Niko af Grünfeld lavet af 
Maj Tellefsen, Peter Søl-
ling og Peter Kristensen. 
Den oprindelige artikel er 
forkortet af redaktionen.)

Den 4. juni gæstede Niko Grünfeld 
Amagerbanens Venner og det 
blev til en snak om  Nordøstama-
ger, foreningsliv og kultur- og 
fritidsborgmesterens egne værdier og 
ønsker for København S’ ud-vikling

Morgenmadskoncerten 
vender tilbage med Bach’s 
cellosuiter og Schumanns 
Winterreise
Amagers egen koncertse-
rie, Morgenmadskoncerten, 
vender tilbage i oktober, 
og kan byde på et eksklu-
sivt program kombineret 
med morgenkaffe og god 
stemning. Den populære 
koncertserien vil præsente-
re Bach’s cellosuiter, Schu-
manns Winterreise i scenisk 
version og julekoncert med 
fællessang. Som altid vil der 
være ad. lib. kaffe og the in-
kluderet i billetten. Koncert-
serien passer for mennesker 
i alle aldre. Koncertserien 

arrangeres af Foreningen 
Amager Klassisk i samar-
bejde med Kvarterhuset 
Amager.

Billetter forhåndskø-
bes på billetto.dk
21/10  
Morgenmadskoncerten #5 – 
Bachs cellosuiter
18/11
Morgenmadskoncerten #6 – 
Winterreise Staged
16/12
Morgenmadskoncerten #7 
– Noël – franske barokkon-
certer & julesange


