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Amager Bio fejrede 25 år som spillested
Mandag 28. januar var det præcis 25 år siden, at Amager Bio slog dørene op for første gang, og det blev fejret med 
gamle og nye venner af det folkekære koncerthus

AF EMIL SVENDSEN

Amager Bio blev i sin tid 
skabt på baggrund af en 
stor indsats fra lokale 
ildsjæle og græsrødder. 
Med velvilje fra Københavns 
Kommune og Dansk Super-
marked, der dengang ejede 
bygningen, lykkedes det at 
åbne den gamle biograf, 
der ellers var ved at blive til 
et supermarked, som et kul-
tursted. Samarbejdet mel-
lem de lokale græsrødder 
og de mere formelle instan-
ser går stadig igen i driften. 
I dag bookes op til 80 % 
af koncerterne i et samar-
bejde med Musikforeningen 
5-øren. Markedsføring, pro-
duktion og afvikling af kon-
certerne sørger professio-
nelle medarbejdere for, og 
Musikforeningen 5-ørens 
frivillige bemander entré, 
barer, garderobe og sørger 
også for at rydde gulv og 
scene. 

JUBILÆUM FOR FULDE 
HUSE
Der var fuldt hus til jubilæet 
med besøg af både gamle 
og nye venner af Amager 
Bio: Samarbejdspartnere, 
musikere, agenter, kolleger 
fra andre spillesteder, politi-
kere fra kommunen og ikke 
mindst både gamle medar-
bejdere og ledere. Derud-
over var en stor del af Musik-
foreningen 5-ørens frivillige 
selvfølgelig til stede. 

Eva Rehling, chef for Ama-
ger Bio, bød velkommen og 
styrede slagets gang. Hun 
understregede, at man ikke 
bliver 25 år uden hjælp fra 
en masse mennesker. Hun 
takkede teknikerne for den 
gode lyd. ”Intet spillested 
uden god lyd,” som hun 
sagde. Hun takkede også for 
det unikke samarbejde mel-
lem de professionelle med-
arbejdere og Musikforenin-
gen 5-ørens frivillige samt 
de mange musikere, der har 

lagt kræfter i at skabe gode 
live-oplevelser. 

ET UNIKT STED SKABT 
AF FRIVILLIGE KRÆFTER
Den nye kulturborgmester 
i Københavns Kommune, 
Mia Nyegaard, fremhæve-
de Amager Bios evne til at 
favne bredden i repertoiret: 
”Fra Purple Rain med Prince 
til Den knaldrøde Gummibåd 
med Birthe Kjær”, som hun 
udtrykte det. Hun var også 
imponeret over, hvad der 
kan lykkes, når man giver 
mulighed for at skabe ting 
lokalt i bydelene.

Randi Sørensen, formand 
for brugerbestyrelsen i Ama-
ger Kulturpunkt og medlem 
af Amager Øst Lokalud-
valg, var desværre blevet 
syg, men hun sendte en hil-
sen med budskabet om, at 
Amager Bio er et unikt sted, 
skabt af frivillige kræfter fra 
Musikforeningen 5-øren, 
dygtige ansatte, fremsynede 
politikere og en aktiv besty-
relse i Amager Kulturpunkt. 
Hun betonede, at især dét er 
vigtigt at bevare i de kom-
mende forhandlinger om 
Amager Bios fremtid. 

Per Abildtrup, booker i 

Amager Bio gennem alle 25 
år og formand for Musikfor-
eningen 5-øren, fortalte lidt 
om den historiske baggrund, 
blandt andet at der er afvik-
let omkring 2000 koncerter 
siden åbningen i 1997. Han 
fremhævede også, at Ama-
ger Bio var blevet nummer 2 
i en Voxmeter-undersøgelse 
om, hvilket spillested publi-
kum ville anbefale deres fa-
milie eller venner at tage til.

MUSIKERNE I CENTRUM
Der var en del video-hilsner 
fra nogle af de musikere, 
der gennem tiden har væ-

ret forbi Amager Bio: Rock-
ers By Choice, Frede Fup, 
L.I.G.A., Johan Ohlsen fra 
Magtens Korridorer, Bjørn 
Fjæstad fra Baal og endelig 
Mike Andersen. De fortalte 
om at optræde på scenen, 
men også om at være pub-
likum i salen. De takkede 
Amager Bio for at være et 
helt særligt sted at spille, 
og hvor både publikum, 
medarbejderne og de frivil-
lige gennem alle årene har 
gjort koncerterne til en fan-
tastisk oplevelse.

Naturligvis var der også 
live-musikalske indslag  - 

med et af de unge talenter, 
Nicklas Sahl, som med stort 
talent og nærvær fik gæster-
nes udelte opmærksomhed.

Jubilæumsfesten fortsatte 
om aftenen med en koncert, 
der var åben for publikum og 
venner af Amager Bio. Her 
varmede Goss op med et 
både pågående og inderligt 
sæt. Aftenens hovednavn 
var blevet holdt hemmeligt, 
men det skulle vise sig at 
være ingen ringere end Alex 
Vargas, som var i storform 
og viste, hvorfor han be-
tragtes som en af Danmarks 
stærkeste, nutidige sangere.

      Goss varmede op til koncerten om aftenen Foto: Nikolaj Bransholm
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Deadline til Ama’røsten nr. 114 er:  
Fredag d. 20. maj 2022  
Bladet husstandsomdeles: Onsdag d.  
8. juni 2022

Mødekalender og 
Ansøgningsfrister 2022 

Lokaludvalgsmøde torsdag den 17. marts i Prismen
- frist for ansøgning om puljemidler: 17. februar

Lokaludvalgsmøde torsdag den 28. april 
- frist for ansøgning om puljemidler: 28. marts

Lokaludvalgsmøde torsdag den 19. maj 
- frist for ansøgning om puljemidler: 19. april

Lokaludvalgsmøde torsdag den 30. juni 
- frist for ansøgning om puljemidler: 30. maj

Lokaludvalgsmøde torsdag den 25. august 
- frist for ansøgning om puljemidler: 31. juli

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

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

Se dagsorden og referat på 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater 

Søg støtte hos lokaludvalget 
Husk, at du kan søge lokaludvalgets 

bydelspulje om støtte. Hvert år 
uddeles cirka 1.6 millioner kroner 
til dialog- og netværksskabende 

aktiviteter i Amager Øst. 
Bydelspuljen har frist hver måned, 
mens ansøgninger op til 5.000 kr. 
behandles løbende. Læs mere på 

aoelu.kk.dk eller henvend dig til 
lokaludvalgets sekretariat, hvis du 

vil vide mere.

DET HAR VI  STØT-
TET SIDEN SIDST: 
 ❚ AGA works  

“Winter art exhibition” 
with Duncan Paré and 
Timothy Davis:  5.000 kr. 

 ❚ Maria Tauber Wiese 
Workshoppen ”Naturens 
Datter”: 5.000 kr. 

 ❚ Amager Børnemusikfe-
stival 2022: 40.000 kr. 

 ❚ Fonden FABRIKKEN for 
Kunst og Design  
FABRIKKEN Afd. AC 
2022: 20.000 kr. 
Kunstudstilling i Amager 
Centeret.

 ❚ Foreningen Amager 
Revyen  
Amager Revyen 2022 – 
bringer noget på banen: 
50.000 kr.  
 
 

 ❚ Haveforeningen ved 
Amagerbanen  
Historisk information om 
Amagerbanens tracé:  
4.867,50 kr. 

 ❚ Plastikpose-frit Amager: 
4.850 kr. En forening 
hvor frivillige syr stofpo-
ser, som udlånes på for 
eksempel biblioteker og i 
kulturhuse. 

 ❚ Kaffebaren på Amager, 
Æblestien 2 
Kaffebaren efter lukketid: 
4.000 kr. En koncertrække 
4 fredage i marts og april. 

 ❚ Københavns Kogræs-
serlaug 
Udvidet naturpleje på 
Amager Fælled: 10.000 
kr.  Etablering af vildhe-
stehegn ved vestfoldens 
nuværende kvæghegn, 
så vildheste og kvæg kan 
gå sammen.

 ❚ Leif Sylvester  
Sokkel til skulptur til 
Nordøstamager Skole: 
108.000 kr. 

 ❚ AmarGetON 
En tværgående musik- og 
kulturhistorisk hiphop-
festival: 45.000 kr. 

 ❚ Amar:litt  
Litteratur-arrangementer 
på Amager: 20.300 kr. 

 ❚ CPH:DOX  
Filmvisninger og debat i 
Kvarterhuset i forbindelse 
med CPH:DOX: 10.000 kr. 

 ❚ Naturcenter Amager 
Strand  
Stære i kassen, stærepæl 
på Amager Strand 2022: 
5.000 kr. Arrangement 
for børnefamilier, som 
skal samle og opsætte 30 
stærekasser.  
 

 ❚ The Commedia School  
Forestillingen ” 10 kroppe 
- 100 historier”: 5.000 kr. 

 ❚ Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening  
Træflis til stierne på Prø-
vestenen Syd: 4.999 kr. 

 ❚ Biodiversitet på Store 
Mølle Vej: 4.986 kr.  
Genetablering af biodi-
versitets-bed på Store 
Møllevej. 

 ❚ Los Amigos de la Casa 
de la Guitarra   
Koncertrække ”Tilbage til 
livet”: 4.000 kr. 

 ❚ Loppemarkedet Itali-
ensvej  
Musik af Tobias Trier og 
hans Trio på Italiensvejs 
traditionelle loppemar-
ked: 4.000 kr. 

Deadline til Ama’røsten nr. 114 er:  
den 20.5
Bladet husstandsomdeles  
den 8.6

Deadline

Børnerefugiet
Nyt legested for de mindste åbner på kirkepladsen bag Sundby Kirke

AF OLE PEDERSEN

Tirsdag den 5. april er der 
snoreklipning bag Sundby 
Kirke, når kvarterets mindste 
får deres helt eget refugium. 
Refugium er latin og betyder 
tilflugtssted. De fleste vil nok 
genkende børnerefugiet som 
en legeplads, men enhver 
god legeplads skal også have 
et godt navn. Det bageste 
hjørne af kirkepladsen har al-
lerede i flere år været popu-
lært blandt de mindste børn. 
Det er sjovt at lege på de 
små bakker bag kirken, som 
egentlig er gamle beskyttel-
sesrum. Man kan ikke søge 
tilflugt nede i dem længere, 
men oven på dem kælker de 
mindste om vinteren og klat-
rer på dem om sommeren.

Nu er pletten opgraderet 
med kombinerede sidde-og 
legemøbler og et fuglebad 
med flotte mosaikker. Kirken 
vil bruge børne-refugiet til 
ulvetimer og andre børne-
arrangementer, og resten af 
tiden står anlægget til fri af-
benyttelse.

TAK TIL ALLE 
BIDRAGYDERNE
Børnerefugiet er tegnet af 
designer Henrique Figueira, 
som er tilknyttet Tinker Tank-
værkstederne på Hørhusvej, 
der har produceret møbler-
ne. Og de smukke mosaik-
ker på fuglebadet er lavet af 
Pia Skak Mortensen fra Glad 

Sol i Holmbladsgade. Inden 
møblerne blev samlet, fik 
Corona-tidens hjemsendte 
konfirmander hver et bræt 
med sig hjem, så det kunne 
blive malet. Sundby Kirke vil 
gerne sige tak til alle bidrag-
ydere, ikke mindst Amager 
Øst Lokaludvalg, som har 
støttet projektet økonomisk.

Kirkepladsen har stadig 
plads til flere brugere, og 
den nye indretning af hjørnet 
var oprindelig tænkt som en 
af måderne at fejre kirkens 

150-års jubilæum i efteråret 
2020. Men åbningen blev 
forsinket. Først af en pande-
mi, siden af en indvendig re-
novering af kirken, der gjor-
de det nødvendigt at spærre 
kirkepladsen af som bygge-
plads. Men nu sker det.

Vuggestuerne i nærområ-
det er inviteret til at deltage 
i den officielle åbning tirsdag 
den 5. april kl. 10, og alle an-
dre er også velkomne. Der 
bliver børne-champagne, ta-
ler og hvad der ellers hører til 

en festlig åbning. Derefter er 
der fri leg for kvarterets børn. 

Kirken håber, børnerefugi-
et bliver et populært sted at 
gå hen for småbørnsfamilier, 
vuggestuer og dagplejere. 
Og om aftenen er kvarterets 
unge også velkomne til at 
hænge ud.

For yderligere infor-
mation: kontakt
sognepræst Line Hage 
på 3036 4013 
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Lokaludvalget  
takker for indsatsen

AF SUSANNE 
MØLLER, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
FORMAND

Lokaludvalget er midt i 
en valgproces. Nogle øn-
sker at stoppe, nogle øn-
sker at fortsætte, og helt 
nye ønsker heldigvis også 
at blive en del af det nye 
lokaludvalg. 4 år er gået, 
og det har været givende 
og inspirerende at være 
en del af lokaludvalget. 
Jeg vil gerne takke alle for 
den indsats, de har ydet til 
gavn for vores bydel.

HVEM SIGER VI 
FARVEL TIL
Ole Meldgaard har været 
med fra lokaludvalgets 
begyndelse i 2007, repræ-
senterende Kofoeds skole. 
Ole Meldgaard var næst-
formand 8 år indtil for et 
par år siden, hvor for-
mandskabet selv ønskede 
at træde et skridt tilbage. 
Ole Meldgaard har gen-
nem årene gjort en stor 
indsats i lokaludvalget. Ny 
næstformand blev Rasmus 
Steenberger, som de sid-
ste 2 perioder har ydet en 
aktiv indsats i lokaludval-
get både som suppleant 
og ordinært medlem. Ras-
mus Steenberger trådte 
ud af lokaludvalget ved 
årsskiftet, da han trådte 
ind i Borgerrepræsentati-
onen efter et flot kommu-
nalvalg. Iben Lindemark, 
Nanna Tofte, Keith Gray, 
Ane Jette Thomsen, Han-
ne Kusiak og Hans Møller. 
Rene Steinvig træder også 

et skridt tilbage men fort-
sætter som suppleant. Der 
skal lyde en stor tak for 
jeres indsats i Lokaludval-
get.

DER BLIVER LYTTET 
PÅ RÅDHUSET
Det kan føles, som om der 
er langt til politikerne og 
forvaltningerne på Rådhu-
set. Jeg synes, vi har haft 
god kontakt, og inten-
tionen på Rådhuset er da 
også større borgerinddra-
gelse. Det, at man bliver 
inddraget, er ikke ensbe-
tydende med, at man får 
sin vilje. Men i flere tilfælde 
har vi været meget til-
fredse med resultatet. Der 
skal ikke herske tvivl om, 
at gennemslagskraften er 
en kombination af formelle 
kontakter mellem lokalud-
valg og forvaltninger og 
de politisk udpegede re-
præsentanters kontakter 
i deres respektive partier. 
Det, håber jeg, vil fort-
sætte.

Det gamle lokaludvalg takker af, nogle 
medlemmer stopper, men heldigvis 
kommer nye til

Nyt snedkerværksted  
i Sundparken
Ældre Sagen Amager2300 og Hjemmeplejen Amager åbner 1. april et 
nyt fælles aktivitetstilbud til medlemmer af Ældre Sagen og til beboerne i 
ældreboligerne i Sundparken

AF PALLE SKOV, 
FORMAND ÆLDRE SAGEN 
AMAGER2300

Der sker noget spændende 
på Amager. En privat donati-
on af værktøj og mindre ma-
skiner gør det muligt at rea-
lisere en drøm, som både vi 
i Ældre Sagen Amager2300 
og i Hjemmeplejen Ama-
ger har haft i flere år. Sam-
men åbner og driver vi en ny 
fælles aktivitet, et snedker-
værksted, hvor medlemmer 
af Ældre Sagen og beboere i 
ældreboligerne Sundparken 
kan mødes om træsløjd og 
husflidsarbejder og få nogle 
forhåbentlig hyggelige og 
kreative timer sammen.

“SLIP  
HJEMMEPLEJEN FRI”
Hjemmeplejen Amagers 
engagement er forankret i 
København Kommunes pro-
jekter 'Slip hjemmeplejen fri' 
og ’Tryghedsboliger i Sund-
parken’. I 'Slip hjemmeplejen 
fri' etablerer Københavns 
Kommune helt konkret to 
nye selvstyrende, tværfagli-
ge hjemmepleje-teams, hvor 
medarbejderne får frihed 
til at planlægge og udføre 
arbejdet ud fra borgerens 
aktuelle situation og behov. 
’Tryghedsboliger i Sundpar-
ken’ er et nyt boligtilbud i 
Københavns Kommune. Man 
kan søge om en tryghedsbo-
lig, hvis man føler sig utryg 
og ensom i en grad, der 
begrænser en i hverdagen, 
uden at man har et stort be-

hov for pleje. Det er planen 
at der i 2022 åbnes 25 tryg-
hedsboliger i Sundparken.

Den konkrete donation er 
givet til Amager2300, og 
vi i Amager2300 er meget 
glade for, at vores i forve-
jen meget gode samarbejde 
med Hjemmeplejen Amager 
omkring 'Danmark spiser 
sammen' udvides til at om-
fatte snedkerværkstedet. 
Lokalet til værkstedet har 
Hjemmeplejen Amager fun-
det i Sundparken.

Projektet er i skrivende 
stund – ultimo februar – sta-
dig under udarbejdelse, så 
alle detaljer er endnu ikke 
helt på plads. Med forbehold 
for ændringer er rammerne 
for værkstedet disse:
 ❚ Værkstedet vil kunne 

rumme op til fire pers-

doner, der kan arbejde 
samtidig

 ❚ Værkstedet holder åbent 
hver uge mandag-fredag

 ❚ Værkstedet åbner 1. april 
2022

 ❚ Der etableres en form for 
tidsbestilling, så man ikke 
går forgæves

Brugerne skal selv medbrin-
ge de materialer, de vil arbej-
de med på værkstedet. Det 
er endnu ikke afgjort, om der 
skal indføres en form for et 
brugergebyr.

Se venligst Ældre Sagen 
Amager2300 s hjemmeside 
for opdaterede oplysninger 
http://æs.dk/amager2300 

DANMARK  
SPISER SAMMEN
Sidste års vellykkede sam-

arbejde om ‘Danmark Spi-
ser Sammen’ mellem Hjem-
meplejen Amager og Ældre 
Sagen Amager2300 fort-
sætter i 2022. Planlægnin-
gen af uge 17 er i fuld gang 
efter samme koncept som 
sidste år: Ældre Sagen Ama-
ger2300 står for mad, drik-
kevarer og bordpynt; Hjem-
meplejen Amager udsender 
invitationer, finder lokaler, 
sørger for eventuel trans-
port samt byder på en kage 
til kaffen. Værtskabet for 
den enkelte frokost løftes 
i fællesskab af frivillige fra 
Ældre Sagen Amager2300 
og af medarbejdere i hjem-
meplejen. Der planlægges 
ud fra en forventning om, at 
der kan arrangeres mindst 
én frokost hver af dagene 
mandag-fredag i uge 17.

Fire nye tidsbegrænsede 
parkeringszoner i Amager Øst 
I forhandlingerne om budget 2022 for København 
blev det blandt andet besluttet at indføre nye 
tidsbegrænsede parkeringszoner i Amager Øst 
bydel. I løbet af foråret 2022 får du mulighed for at 
komme med input til de nye zoner 

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

I forlængelse af budgetafta-
len for 2022 har Teknik- og 
Miljøforvaltningen igang-
sat en proces for at etab-
lere 15 nye parkeringszoner 
i København, hvoraf syv nye 
zoner skal etableres ved 
udgangen af 2022. Otte zo-
ner etableres i marts 2023, 
herunder de fire forslag til 
nye tidsbegrænsede zoner i 
Amager Øst.

DEN KOMMENDE 
POLITISKE PROCES
Allerede i juni 2022 skal Tek-
nik- og Miljøudvalget tage 
stilling til afgrænsning af de 
første syv zoner, ligesom de 
skal godkende en ny model 
for gæste-licenser, som vil 
gælde i alle nuværende og 
kommende tidsbegrænsede 
zoner.

Afgrænsningen af de re-
sterende otte zoner (herun-
der de fire i Amager Øst), 
samt i hvilket tidsrum, der 
skal gælde tidsbegrænsning, 
vil Teknik- og Miljøudvalget 
vedtage i september 2022. 

Den politiske godkendelse i 
september er en forudsæt-
ning for, at de otte zoner kan 
træde i kraft i marts 2023.

ØRESUNDSVEJ, AMAGER 
STRANDVEJ, KRIMSVEJ 
OG STRANDLODSVEJ 
Flere specifikke stræknin-
ger ved Øresundsvej, Ama-
ger Strandvej, Krimsvej og 
Strandlodsvej indgår som 
udgangspunkt ikke i de zo-
ne-forslag, der er fremlagt. 
Områderne er defineret som 
byudviklingsområder, hvor 
lokalplaner sætter rammer-
ne for parkering, og hvor der 

etableres et begrænset antal 
parkeringspladser på gade-
plan, der kan indgå i de kom-
munale parkeringszoner. 
Ligeledes er et større antal 
af områderne allerede om-
fattet af privat parkerings-
kontrol.

Forvaltningen vil i for-
bindelse med den endelige 
afgrænsning af zonerne un-
dersøge, om der er behov 
for at udvide de tidsbe-
grænsede parkeringszoner 
i Amager Øst til at omfatte 
enkelte eller flere stræknin-
ger ved Øresundsvej, Ama-
ger Strandvej, Krimsvej og 

Strandlodsvej. Det kan med-
føre mindre justeringer. 

DIALOG OM 
PARKERINGSZONERNE
Forvaltningen vil i samarbej-
de med Amager Øst Lokal-
udvalg inddrage borgerne i 
Amager Øst i foråret 2022 i 
forbindelse med den offent-
lige høring af de nye tidsbe-
grænsede parkeringszoner. 
Her vil det være muligt for 
alle at komme med input til 
de nye zoner, herunder den 
endelige afgrænsning. 

I marts 2022 vil forvaltnin-
gen foretage en spørgeun-

dersøgelse om erfaringerne 
med de nuværende tidsbe-
grænsede zoner. De bor-
gere, er der er berørt af de 
nuværende zoner, vil mod-
tage spørgeundersøgelsen i 
e-boks. 

Hold øje med Amager 
Øst Lokaludvalgs forskellige 
kommunikationskanaler, hvis 
du er interesseret i de nye 
parkeringszoner og ønsker 
at deltage i de kommende 
aktiviteter.
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Fire spændende år for ny 
boligsocial helhedsplan
Den nye boligsociale helhedsplan "Amagerplanen“ er skudt i gang i områderne 
omkring Holmbladsgade og Urbanplanen. 24. februar kunne de nye 
medarbejdere endelig byde samarbejdspartnere og beboere velkomne

AF VINCENT BYAKIKA, 
AMAGERPLANEN

“Dejligt du kunne komme 
forbi i dag. Jeg glæder mig 
til, at vi kan få vores samar-
bejde i gang”. De sætninger 
blev sagt talrige gange, da 
den nye boligsociale hel-
hedsplan, Amagerplanen, 
slog dørene op for venner 
af huset torsdag den 24. fe-
bruar. Det var ud over en 
velkomst og præsentation af 
den nye helhedsplan første 
mulighed for at se de 12 nye 
medarbejdere i øjnene efter 
de to helhedsplaner "Part-
nerskabet’ i Urbanplanen og 
Hørgården” og "Amagerbro 
Helhedsplan" fra området 

omkring Holmbladsgade og 
Sundholmskvarteret er ble-
vet samlet. 

De to nu opløste helheds-
planer har haft en del projek-
ter kørende, og de fortsætter 
med en blanding af erfarne 
og nye kræfter, som nu ud-
gør et helt nyt sammensat 
team med Julie Abitz i spid-
sen som boligsocial leder af 
Amagerplanen. 

“Vi glæder os rigtig me-
get over, at det er lykkedes 
os at samle et så stærkt hold 
til at sætte gang i vores fire-
årige helhedsplan. Det bliver 
fire spændende år. At vi så 
samtidig kan fortsætte en 
masse gode samarbejder og 
partnerskaber kommer til at 

gøre en forskel for vores be-
boere”, siger Julie Abitz.

SPREDER SIG OVER 
INDRE AMAGER
Helhedsplanen dækker 19 
boligafdelinger, der til sam-
men har 4.135 lejemål og lidt 
over 9.000 beboere. Områ-
det strækker sig fra den syd-
lige del af Urbanplanen, hvor 
Dyvekevænget og Remis-
evænget Vest ligger, til den 
nordligste del af Amagerbro, 
hvor Hessengården er den 
yderste afdeling ved Holm-
bladsgade. 

Amagerplanen har fået 
base på førstesalen i A-Huset 
i Hørgården ved Amagerfæl-
ledvej 73, hvor der også var 

reception den 24. februar.
 “Det gik rigtig godt, og 

der kom flere og hilste på 
og fik en rundvisning, end vi 
havde forventet. Man kunne 
mærke, at der var meget at 
tale om, og at det at have 
et netværk viste sig fra sin 
absolut bedste side. Der var 
rigtig mange gode snakke 
om muligheder og samar-
bejde”, siger Julie Abitz og 
fortsætter:   

“Alle i vores nye team er 
så småt kommet i gang, 
men det har også været lidt 
svært på grund af Corona. 
Nu begynder der at ske no-
get, så vi kan møde både nye 
og gamle beboere og sætte 
gang i vores projekter med 

samarbejdspartnerne. Vi skal 
også gøre en stor indsats for 
at finde nye frivillige”, siger 
den boligsociale leder.

MANGE PROJEKTER 
En af de kommende store 
begivenheder er åbningen 
af en helt ny, social nær-
genbrugsstation, som skal 
hedde Lykkebazaren. 

“Vi vil gerne skabe et gen-
brugshus med fokus på det 
sociale, hvor der også er 
bytteaktiviteter, fordi man 
kan aflevere ting, som an-
dre personer en anden dag 
kan hente, fordi det er blevet 
repareret eller på anden vis 
har fået nyt liv. Det kommer 
til at blive et meget levende 

hus”, siger grøn projektleder 
i Amagerplanen, Simon Chri-
stopher Hansen, som også 
håber på, at der er masser 
af frivillige, foreninger og 
samarbejdspartnere, som vil 
være en del af projektet.

Samtidig er der også man-
ge projekter i gang, som skal 
støtte børn og  unge på vej 
ud over kanten, familier med 
sociale problemer, voksne 
i social isolation og mange 
andre, som har svært ved at 
navigere i det offentlige sy-
stem. 

Amagerplanen er finan-
sieret af Landsbyggefonden, 
Københavns Kommune og 
de involverede boligselska-
ber i området.

      Der var rig mulighed for at nætværke, og det blev udnyttet til fulde. Her er det den boligsociale leder af Amagerplanen Julie Abitz i dyb samtale.  Foto: Vincent Byakika
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En dobbeltrettet cykel- og gangsti 
skal gøre Raffinaderivej trafiksikker
Teknik- og Miljøudvalget skal i april tage stilling til etablering af en ny dobbeltrettet cykel- og 
gangsti på Raffinaderivej, der skal bidrage til at øge trafiksikkerheden og trygheden 

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Raffinaderivej opleves af 
mange, specielt cyklister og 
fodgængere, som utryg, da 
der er mange tunge køretø-
jer på strækningen - og flere 
af dem kører endda hurtigt. 
Desuden færdes flere børn, 
der skal til og fra Sundby 
Boldklub, også langs Raffi-
naderivej.

Mellem Sundby Boldklub 

og Prags Boulevard er der 
i dag etableret en dobbelt-
rettet cykel- og gangsti. 
Konkret foreslår Teknik- og 
Miljøforvaltningen, at der 
etableres en dobbeltret-
tet cykelsti i 3,5 meters 
bredde og en 1,5 meter 
bred gangsti på stræknin-
gen fra Sundby Boldklub til 
Kløvermarksvej. Planen er, 
at cykelstien og gangstien 
slynges lidt over stræknin-
gen for at give et mere re-
kreativt udtryk, samtidig 
med, at der langs rabatten 

foreslås opsat cirka 15 lave 
belysningsmaster. 

Projektforslaget fasthol-
der antallet af parkerings-
pladser, og det er planen, at 
der plantes 9 nye træer på 
strækningen. Da plantning 
af nye træer på strækningen 
er underlagt fredningsbe-
stemmelser, kan nye træer 
kun plantes, hvor der er ek-
sisterende bebyggelse eller 
andet, som stikker op. For-
slaget er baseret på input fra 
bydelens borgere gennem 
sociale medier og mails samt 

en følgegruppe og input fra 
interessenter. 

LOKALUDVALGETS 
VISIONER
Amager Øst Lokaludvalg 
havde i januar 2022 projektet 
i intern høring, hvor der i hø-
ringssvaret til forvaltningen 
blev udvist stor tilfredshed 
med projektets udformning, 
som i den grad vil øge tra-
fiksikkerheden for fremtidige 
cyklister og fodgængere. 

Lokaludvalget ser dog 
gerne, at der etableres 

græsarmeringsunderlag un-
der parkeringspladserne på 
strækningen. Flere planter 
og mere varieret grønt på 
strækningen er også et øn-
ske, da det kan øge biodi-
versiteten og den rekreative 
værdi. Særligt nu når der 
ikke kan plantes flere træer. 

Lokaludvalget ser des-
uden cykel- og gangstien 
som et skridt i den rigtige 
retning mod lokaludvalgets 
vision om etablering af en 
grøn og rekreativ aktivitets-
sti rundt om Kløvermarken. 

DEN VIDERE PROCES 
Næste skridt i processen er, 
at Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen justerer projektet med 
afsæt i den interne høring 
og de faglige vurderinger. 
Herefter behandler Teknik- 
og Miljøudvalget 4. april 
2022 projektet med henblik 
på den endelige beslutning 
samt frigivelse af anlægs-
midler.

Ama’r for fuld musik
En ny stjernespækket historisk byvandring går i 
fodsporet på Amagers musikalske fyrtårne. Du 
stifter bekendtskab med øens historie i et musikalsk 
perspektiv og opdager nye sider af 
øen. Ikke mindst de kulinariske

AF MAJKEN ASTRUP

En tidlig vinteraften går vi 
ned ad Frankrigsgade, dre-
jer ind igennem en lille port 
og samles i den indre gård. 
Jeg fortæller om Amagers 
bondehistorie, om de hol-
landske bønder, der kom til 
øen i 1521 og vendte op og 
ned på det hele. Om den 
stolthed, de bragte med sig, 
og som efterhånden spredte 
sig til hele øen. Så tager to 
jazzmusikere over. De spiller 
Amagers nationalsang Åh, 
Amagerland i vintermørket. 
Folk står i en cirkel omkring 
musikerne, lytter og vugger 
til tonerne. De tager hinan-
den under armen og synger 
med. Trafikken fra Amager-
brogade er næsten uhørlig. 
De sprøde stemmer, saxofo-
nen og kontrabassen flyder 
op mod den mørke himmel. 
Den musikalske byvandring 
er i gang.

AMAGERS MUSIKALSKE 
FODSPOR
Bøndernes historie og Åh, 
Amagerland er startpunktet 
for en vandring om den ama-
gerske musikhistorie. Samti-
dig er det en vandring, som 
kobler musikken sammen 
med øens øvrige historie. Vi 
støder på den feterede skue-
spillerinde Johanne Luise 
Heiberg, der vandrede lange 
ture på det flade Amager i 
midten af 1800-tallet. Vi går 
igennem arbejderkvarterer 
og hører om fabrikker, der 
skød op for mere end 100 år 
siden og om økonomiske op- 
og nedture i hovedstaden og 
på Amager. Undervejs hører 
vi musikalske eksempler på 
musikere, sangere eller san-
ge med en dyb tilknytning 
til øen og dens historie. Det 
være sig John Mogensen, 
Grethe Ingmann, Kim Larsen 
eller Natasja.

GOURMETMAD OG 
LIVEJAZZ
Da den sidste tone er for-
stummet trækker vi indenfor 
i varmen hos Øens Spisested. 
En lille restaurant, som ligger i 
Prismen. Et langbord er dæk-
ket op til de 25 vandrende. 
Til lyden af blød livejazz får 
gæsterne serveret dådyr fra 
Fælleden, fisk fra Øresund, 
rødder fra St. Magleby og 
gåsebryst fra Ullerup. Efter-
hånden kommer musikerne 
ned til bordet, hvor snakken 
allerede går livligt. Det er ikke 
til at se, at mange ikke kendte 
hinanden for tre timer siden. 
Der bliver snakket om Ama-
gers historie, om musikken 
og ikke mindst om den lokale 
mad, som bliver serveret i en 
lind strøm. Kontrabassisten 
Ida Hvid havde egentlig tænkt 
sig at tage hjem efter hoved-
retten, fordi hun var træt. Men 
hun blev siddende, da hun så 
næste ret blive båret ind.

 ❚ Podcastafsnittet Ama’r 
for fuld musik fortæller 
øens musikhistorie via 
podcast-serien Stemmer 
fra Ama’r og kan høres i 
de fleste podcasta-pps og 
på Amager Radio.

 ❚ Øens historie fortælles 
af historiker og journalist 
Majken Astrup. Musikken 
fortolkes af Jesper Løvdal 
på saxofon og Ida Hvid 
på kontrabas. Vandrin-
ger og podcast-afsnit er 
støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg, Amager Vest 
Lokaludvalg og Områ-
defornyelsen Sundby. 
De seneste vandringer 
er lavet i et samarbejde 
med Prismen og Øens 
Spisested. Da vandringen 
er udsolgt, forsøger vi at 
stable flere på benene. Vil 
du opdateres, så skriv en 
mail til majken@astrup.
media.

FAKTA
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Lokaludvalget 
har mange ønsker 
til kommunens 
ubrugte midler
Snart skal politikerne på Rådhuset fordele 
de ubrugte midler fra 2021. Lokaludvalget 
har ni ønsker til projekter, vi ønsker støttet

AF OLE PEDERSEN, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Hvert år i marts fordeler poli-
tikerne på Rådhuset de over-
skydende midler fra året før. 
Vi har sendt dem ni ønsker 
til, hvordan midlerne kan for-
deles. Inden for kultur og fri-
tid ønsker vi midler til drift af 
og trygheds-medarbejdere 
til multihallen i Jenagade. En 
aktivitets-sti rundt om Klø-
vermarken er også på ønske-
listen. På teknik- og miljøom-
rådet har vi en række ønsker 
til trafik, et enkelt toilet, en 
sti og en bro. Frugttræer og 
vilde blomster ønsker vi her-
udover.

DRIFT OG TRYGHED I 
MULTIHALLEN 
I forbindelse med Køben-
havns Kommunes hjemta-
gelse af driften af multihallen 
i Jenagade, er der ikke fulgt 
driftsmidler med. Driften har 
tidligere været varetaget af 
Kofoeds Skole. Midler til fi-
nansiering af hallens drift vil 
være en væsentlig støtte for 
udviklingen af hallens store 
potentiale for såvel Kofoeds 
Skoles brugere, ungdommen 
og nærområdet, herunder 
de skæve boliger, som plan-
lægges opført som nabo til 
hallen.

AKTIVITETS-STI RUNDT 
OM KLØVERMARKEN
Lokaludvalget ønsker midler 
afsat til for-projektering af en 
grøn aktivitets-sti med små 

træer og buske hele vejen 
rundt om Kløvermarken. Sti-
en vil rumme aktivitets-felter 
med forskellige udfordringer 

af legende og idrætslig ka-
rakter. Den vil kunne bruges 
af Kløvermarkens primære 
brugere som et supplement 

til de aktiviteter, de i forve-
jen kommer til. Den vil også 
kunne bruges af motionister 
i bred forstand og områdets 
nuværende og kommende 
skoler og daginstitutioner 
som et supplement til de ak-
tiviteter, disse institutioner 
normalt kan tilbyde.

BEDRE CYKELFORHOLD 
PÅ LERGRAVSVEJ, 
ELBAGADE, ENGVEJ, 
WIBRANDTSVEJ OG 
HEDEGAARDSVEJ
I Amager Øst mangler der 
cykelstier, som kan sikre, at 
cyklisterne kan færdes sik-
kert. I sammenhæng med 
etablering af cykelstier øn-
sker vi midler til plantning 
af træer eller natur- og kli-
mavenlige barrierer, der kan 
medvirke til at højne tra-
fiksikkerheden og mindske 
luftforureningen for bløde 
trafikanter.

TOILET PÅ AMAGER 
STRAND VED 
STRANDSTATION 4
På grund af udfordringer 
med at følge design-ma-
nualen, der bruges i forbin-
delse med anlæg på Amager 

Strand, findes der ikke et toi-
let ved strandstation 4. Lo-
kaludvalget ønsker, på trods 
af design-manualen, at der 
bliver etableret toiletter ved 
strandstation 4.

PLANLÆGNING AF 
PRØVESTIEN OG BRO 
TIL PRØVESTENEN SYD
Lokaludvalget har i en år-
række arbejdet for at få Prø-
vestenen Syds rekreative 
område, der nu har været 
åben siden sommeren 2020, 
åbnet for offentligheden. 
Det betyder, at et tidligere 
projektforslag fra Amager 
Øst nu bliver aktuelt, nemlig 
etableringen af en stiforbin-
delse fra Amager Strandpark 
nordpå og med en brofor-
bindelse for bløde trafikan-
ter til Prøvestenen Syd.

TRAFIKANALYSE 
OG -PLAN FOR HELE 
AMAGER ØST  
Vi ønsker midler til at udar-
bejde et udkast til en trafik-
plan for Amager Øst bydel. 
Som grundlag for udarbej-
delsen af trafikplanen vil der 
være behov for en trafi-
kanalyse. Trafikanalysen vil 

kortlægge de nuværende 
forhold, og hvilken effekt 
forskellige udvalgte tiltag 
vil have på trafikbelastning, 
støj, sikkerhed og klima. 
Udarbejdelsen af udkastet 
til trafikplanen skal ske med 
involvering af lokaludvalget. 

LYSKRYDS VED 
LAPLANDSGADE/
UPLANDSGADE
Uplandsgade er en vej med 
meget tung trafik, og vi øn-
sker derfor et lyskryds, der 
vil gøre det mere sikkert at 
krydse vejen over til Kløver-
marken. Den grønne cykel-
rute til Inderhavns-broen, via 
Christiania, er en meget an-
vendt rute for cykelpendlere 
fra Amager Øst bydel.

TRAFIKSIKRING AF 
AMAGER STRANDVEJ
Lokaludvalget har fået 
mange borgerhenvendelser 
om usikre forhold, når man 
krydser Amager Strandvej, 
særligt ud for Sundby Sejl-
forening og Filipskolen. På 
de to steder ønskes lysregu-
lering. Børne- og ungdoms-
sejlklubberne finder det 
utrygt, at børnene skal kryd-
se Amager Strandvej uden 
lysregulering eller fodgæn-
gerfelt. Vejen er kendeteg-
net ved meget, og stigende, 
tung trafik og høj hastighed 
frem til næste lyskryds samt 
dårlige oversigtsforhold på 
grund af parkerede biler. 
Der er derfor brug for en ny 
helhedsorienteret indret-
ning af Amager Strandvej, 
med fokus på bløde trafi-
kanter.

FRUGTTRÆER OG 
VILDE BLOMSTER 
VED LERGRAVSSTIEN 
UD MOD AMAGER 
STRANDVEJ
I forbindelse med at byud-
viklingen mellem Amager 
Strandvej og Ved Amager-
banen er ved at være færdig 
i den sydlige ende, er lokal-
udvalget blevet kontaktet 
af flere borgere, der mener, 
at udearealerne mangler 
kærlighed. De peger blandt 
andet på "Lergravsstien", 
som ligger i forlængelse af 
Lergravsvej mellem Amager 
Strandvej og Ved Amager-
banen. Vi er bekymrede for, 
at den brede grønne stribe 
langs stien ender med at bli-
ve en tætklippet græsørken. 
Derfor ønsker vi, den officielt 
omdannes til en oase med 
frugttræer og vilde blomster 
i overensstemmelse med de 
vedtagne politikker og stra-
tegier i kommunen.

      Nyt og gammelt møder hinanden i det nordøstlige Amager Foto: Laura Stamer

      Der ønskes bedre cykelforhold på Engvej og trafiksikring på amager Strandvej
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Offentlig høring  
om Lynetteholm

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Transportministeriet har 
igangsat en strategisk 
miljøvurdering af infra-
strukturen (metro, østlig 
ringvej og cykelforbin-
delser) og byudvikling på 
Lynetteholm på baggrund 
af vedtagelsen af anlægs-
loven for Lynetteholm. 
Den strategiske miljøvur-
dering bliver gennemført 
i et samarbejde mellem 
Metroselskabet, A/S Øre-
sund, By & Havn, Trans-
portministeriet og Køben-
havns Kommune. 

Miljøvurderingen skal 
kortlægge, hvad der kan 
være af miljø- og klima-
påvirkninger på tværs af 
projekterne, herunder me-
tro, østlig ringvej, byudvik-
ling med videre. Enkelte 
lokaludvalg efterspurgte 
i deres høringssvar til an-
lægsloven for Lynetteholm 
denne samlede undersø-

gelse, der nu gennemfø-
res. 

Den strategiske miljø-
vurdering er i høring pa-
rallelt med den indledende 
idéfase-høring for den 
kommende metroforbin-
delse til Lynetteholm. 

BORGERNE  
KOMMER PÅ BANEN
Den strategiske miljøvur-
dering sendes i offentlig 
høring i løbet af foråret 
2022, og der vil i forbin-
delse med høringen blive 
gennemført flere borger-
rettede aktiviteter, hvor 
formålet er at indsamle 
ideer og ønsker til de næ-
ste skridt i Lynetteholm-
projektet, såsom byudvik-
ling, stormflodssikring og 
infrastruktur. Det er også 
her, du kan komme på ba-
nen. 

Hold øje med Amager 
Øst Lokaludvalgs forskel-
lige kommunikations-plat-
forme, hvor både høringen 
og de borgerrettede akti-
viteter videreformidles.

I løbet af foråret 2022 kan du 
give dine input til. den offentlige 
høring af strategisk miljøvurdering 
af byudvikling og infrastruktur på 
Lynetteholm

Udsigt til øget 
trafiksikkerhed på 
Backersvej 
Backersvej, etape 2, skal være 
med til at øge trafiksikkerheden 
og trygheden på Backersvej-
strækningen fra Samosvej til 
Kastrupvej/Hedegaardsvej. Planen for 
forbedringerne er nu udarbejdet, og 
lokaludvalget har i januar 2022 haft 
projektet i intern høring 

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Amager Øst Lokaludvalg 
har i mange år haft et stort 
ønske om at øge trafiksik-
kerheden og trygheden 
på hele Backersvej-stræk-
ningen. Det er nu et skridt 
tættere på at blive virkelig-
gjort. 

I Budget 2021 blev der af-
sat 29 mio. kr. til anden etape 
af forbedring af trafiksikker-
heden på Backersvej, og nu 
er der udformet et projekt-
forslag, der skal vedtages 

endeligt politisk, inden det 
kan igangsættes. 

Forslaget er udarbejdet i 
samarbejde med borgere i 
lokalområdet og Amager Øst 
Lokaludvalg, der blandt an-
det blev inddraget i efteråret 
2022 gennem en byvandring, 
møder og et borgermøde. 

BACKERSVEJ I 
FREMTIDEN
Backersvej, fase 2, omfatter 
cirka 1 km og fungerer blandt 
andet som skolevej for elever 
til og fra Skolen ved Sundet, 
og der ligger også en lang 
række fritidsinstitutioner i 
området. 

I projektforslaget foreslås 
følgende tiltag etableret: 
 ❚ På hele strækningen 

etableres enkeltrettede 
cykelstier, gennemførte 
fortove og hævede over-
kørsler. Hertil etableres 
busperroner mellem 
cykelsti og fortov.

 ❚ På strækningen etableres 
fire støttepunkter og en 
række grønne midter- og 
sideheller, samt pude-
bump.

 ❚ Hastighedszonen ændres 
fra 50 km/t til 40 km/t, 
kørebanen indsnævres til 
en minimumsbredde på 
3,25 meter og vejforløbet 
forskydes.

 ❚ I krydset Backersvej/Ka-
strupvej/Hedegaardsvej 
bliver signalmaster og 
belægning placeret og 
udformet med henblik på 
tilgængelighed og trafik-
sikkerhed.

 ❚ Der plantes 27 vejtræer 
og etableres grønne bede 
i parkeringsspor og støt-
tepunkter. Der etableres 
byrumsinventar i form af 
bus-læskærme, bænke 
og skraldespande.

 ❚ Projektet har ingen 
konsekvens for antallet af 
bilparkeringspladser. Det 
har dog vist sig nød-
vendigt at omdisponere 
bilparkeringspladser på 
strækningen. 

DEN VIDERE PROCES
Lokaludvalget var i sit hø-
ringssvar utrolig positive 
over for den lokale inddra-
gelse, der har været gennem 
hele processen, og ser nu 
frem til den endelige politi-
ske vedtagelse. 

Teknik- og Miljøudvalget 
skal behandle projektet 
i 1. kvartal af 2022. Her-
efter indstilles forslaget 
til godkendelse i Økono-
miudvalget og derefter i 
Borgerrepræsentationen. 
Projektforslaget forventes 
endeligt vedtaget primo 
maj 2022. 

Når projektforslaget er en-
deligt vedtaget, igangsætter 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen færdigprojektering og 
anlæg af projektet. Forven-
tet fysisk anlægsstart er me-
dio 2023 med ibrugtagning i 
juli 2024.

Mangfoldig kultur i Prismen
Prismens kulturprogram byder igennem foråret på både loppemarkeder, 
familie-bevægelse, madklub og meget mere

AF ROSA SOFIE HALL

ER DU VAKS VED 
HAVELÅGEN?
- så kan du gøre en god han-
del på loppemarkedet. Hele 
Prismens store arena fyldes 
6 gange årligt med entusia-
stiske ”lopper”, og bunkevis 
af gæster kigger forbi. Du 
kan finde alt fra fiskeblink 
til fastelavnskostumer, og 
der er altid mulighed for at 
slå en god handel af. Øens 
Spisested serverer dejlig 
frokost, kaffe og kage. Det 
koster kun 10 kr. i entré, og 
de er hurtigt tjent hjem, hvis 
du er en god krejler. Næste 
loppemarked er søndag 
den 6. april.

FORTÆLLINGER OG 
INDSIGT
På en byvandring guider 
dygtige og engagerede for-
midlere dig rundt på Ama-
ger, med øens historie og 
kultur som omdrejnings-
punkt.  

”En byvandring er et helt 
særligt format til at få spæn-
dende viden serveret på en 
anderledes måde’ fortæl-
ler en deltager, der var med 
på vandringen ’Gaden uden 
nåde’, hvor den lokale kul-
turchef og formidler Bjarne 
Fey, tager dig med på tur i 
Holmbladsgade-kvarteret 
med områdets morderiske 
historie som udgangspunkt. 

De musikalske byvandringer 
har ligeledes være et stort 
hit. Kombinationen af frisk 
luft og skarp formidling er i 
høj kurs.

Fælles for de efterspurgte 
arrangementer er, at de slut-
ter i Øens Spisested, hvor der 

bydes på en udsøgt middag 
med temaet ”Øen rundt”, 
hvor alle råvarer kommer lo-
kalt fra Amager. 

Det samme gør sig gæl-
dende for litteratur-arran-
gementer, som arrangeres i 
samarbejde med foreningen 

Amar:litt. Oplæg ved forfat-
tere, oplæsning og poesi-
banko gør sig utrolig godt i 
kombinationen med lækker 
mad. Det ligger op til en her-
lig og let løssluppen stem-
ning.  Der er gode, livlige 
snakke på tværs af gæster-

ne, hen over den særdeles 
lækre mad. 

Du kan glæde dig til end-
nu flere byvandringer både 
med musik, lokalhistorie og 
andre interessante temaer. 
Hold øje med kulturS.kk.dk/
Prismen. 

FÆLLESLEG OG 
BEVÆGELSE FOR 
FAMILIER
På udvalgte lørdage invite-
rer vi indenfor til åben hal. 
Det er fri leg for familier, 
hvor vi tumler og hygger 
med alle de fede redskaber 
og bolde. 

Hver lørdag fra kl. 9-10.30 
er der far og barn-hygge, 
hvor man mødes til selvor-
ganiseret lege-time.

Der er desuden masser af 
gode tilbud til bevægelse 
både med og uden børn på 
Prismens mange hold. Du 
kan se dem alle sammen på 
hjemmesiden kulturS.kk.dk/
prismen.

MENS DU VENTER
Hver mandag og tirsdag er 
der madklub hos Øens Spi-
sested. Så mens poderne 
træner miniput-fodbold, ba-
sket eller dans, kan du nyde 
en lækker middag. Maden 
er også til børn, så de også 
kan tanke op på energien, 
når anstrengelserne er over-
stået.

Hvis du har ideer til et kul-
turarrangement, er du vel-
kommen til at sende en mail 
til kulturmedarbejder rosa.
sofie.hall@kk.dk

Du kan finde info om alle 
Prismens arrangementer 
på kulturS.kk.dk/prismen
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Læserindlæg - fra politikerne

Brug for en gangbro til  
og fra Prøvestenen Syd

NYHEDER/LÆSERINDLÆG

Kastrupvej bliver mere sikker for skolebørn
Borgere og særligt børnefamilier kan begynde at glæde sig over de forandringer, der 
kommer til at ske på Kastrupvej. I forbindelse med genopretningen af Kastrupvej har 
Teknik- og Miljøforvaltningen, Amager Øst Lokaludvalg og flere borgere henvendt sig 
med ønsker om bedre sikkerhed for skolebørn på vejen

AF KAMILLA STOFFREGEN, 
SEKRETARIATET 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

 
Borgerrepræsentationen har 
nu givet grønt lys til de føl-
gende syv tiltag, der rækker 
udover den planlagte ge-
nerelle genopretning af Ka-
strupvej.

For at imødekomme de far-
lige og utrygge krydsninger 
skolebørn kan opleve på vej 
til Gerbrandskolen og Sund-
byøsterskole, har forvaltnin-
gen udarbejdet syv konkrete 
løsningstiltag. Som en del af 
løsningerne, skal bl.a. midter- 
og sideheller skabe bedre 
oversigt for krydsende børn 
og andre bløde trafikanter. 
Hellerne skal også virke ha-
stighedsdæmpende for biler 
på Kastrupvej. 

SYV TRAFIKTILTAG
1) To sidestøtteheller ved 
krydsningen Kretavej/Ka-
strupvej. Hellerne skal sikre 
bedre oversigtsforhold for 
bløde trafikanter, der ønsker 
at krydse Kastrupvej. I dag er 
oversigten stærkt begrænset 
af de parkerede biler langs 
begge vejsider. Den nordlige 
del af de to heller forventes 
kombineret med et træbed.

2) Krydsningen ved Samos-
vej/Rodosvej/Kastrupvej 
suppleres med en ekstra mid-

terhelle. Med to midterheller 
dannes der et område i mid-
ten, som giver bedre tryghed 
for de bløde trafikanter, så-
fremt krydsningen foretages 
ad to omgange.

I forbindelse med tiltaget 
flyttes to parkeringspladser 
fra den vestlige side af vejen 
til den østlige side. Der op-
sættes tavle med ”højresvin-
gende lastbiler forbudt” på 
Samosvej.

3) Ved krydsningen Cey-
lonvej/Volosvej/Kastrup-
vej og Milosvej/Kongovej/
Kastrupvej udvides den ek-
sisterende indsnævring af 
vejen rundt i kurven. De to 
eksisterende midterheller 
ved Ceylonvej/Volosvej gø-
res bredere og spærrefladen 
udvides.

Dertil etableres en eks-
tra midterhelle ved Milos-
vej/Kongovej krydsningen. 

Denne integreres i en sam-
let spærreflade rundt i kur-
ven. Der suppleres med ad-
varselstavler for krydsende 
børn. Disse opsættes på 
skilte og males på kørebane-
belægningen. Der opsættes 
tavler med ”højresvingende 
lastbiler forbudt” på både 
Ceylonvej og Volosvej. Tilta-
gets indsnævring af vejprofi-
let vil medføre lavere hastig-
hed for den kørende trafik og 

give bedre muligheder for at 
foretage krydsningen af Ka-
strupvej ad to omgange.

4) Ved krydsningen Bir-
mavej/Athensvej/Kastrupvej 
etableres en ny midterhelle. 
Indsnævringen af vejprofilet 
forstærkes af etableringen af 
to sideheller med vejtræer.

Sidehellen er forskudt 
mod Athensvej for at sikre 
svingmuligheder for lastbiler 
fra Birmavej. På Athensvej 
opsættes tavle med ”højre-
svingende lastbiler forbudt”. 
Tiltaget giver lavere hastig-
hed pga. indsnævringen og 
giver de bløde trafikanter 
mulighed for at foretage 
krydsningen af Kastrupvej 
ad to omgange.

5) Ved krydsningen Itali-
ensvej/Kastrupvej forbedres 
forholdene for venstresvin-
gende cyklister på Kastrupvej 
uden væsentlig forringelse 
af fremkommeligheden. Der 
etableres en venstresvings-
bane på cykelstien, som der 
skabes plads til ved at rykke 
kantstenen længere ud i kø-
rebanen. Det giver samtidig 
en lille ekstra indsnævring af 
vejprofilet. Venstresvingsba-
nen giver cyklisterne ro til at 
orientere sig forud for kryds-
ningen af Kastrupvej.

6) Ved krydsningen Elba-
gade/Kastrupvej laves lige-
ledes en venstresvingsbane 
for cyklister, som skal fra Ka-

strupvej til Elbagade. Der er 
her ikke umiddelbar mulig-
hed for at flytte kantstenen 
og udvide cykelstien. Derfor 
foretages udelukkende æn-
dring i vejafmærkningen.

7) Der bliver tilføjet så-
kaldte pudebump, der skal 
påvirke de bilister, der kører 
hurtigere end den tilladte 
hastighed. Pudebumpene 
kommer ikke til at genere 
buschaufførerne. 

TIDSPLAN OG BUDGET
De syv tiltag til at højne sik-
kerheden på Kastrupvej vur-
derer Teknik- og Miljøforvalt-
ningen bliver holdt inden for 
budgettet for genopretnin-
gen af Kastrupvej. Den sam-
lede tidsplan for genopret-
ningen af Kastrupvej bliver 
overholdt, uden at blive på-
virket af de syv trafiktiltag. 
Kastrupvej vil være klar til 
brug med udgangen af 2022.        

Genopretningsprojektet 
på Kastrupvej har et samlet 
anlægsbudget på ca. 57 mio. 
kr., hvoraf de syv forbed-
ringstiltag vil have en for-
ventet samlet omkostning 
på ca. 0,5 mio. kr.

VIDERE PROCES  
Beboerne på Kastrupvej og 
Amager Øst Lokaludvalg vil 
modtage et informations-
brev i foråret 2022 inden ar-
bejdet begynder på vejen. 

ønsker alle 
sine læsere 
en god påske 
og et dejligt 
solskinsmættet 
forår.

Planerne om en ny havn, mere metro og østlig ringvej gør det mere og mere 
tydeligt, at der er brug for en rekreativ adgangsvej for de bløde trafikanter til 
og fra naturområdet på Prøvestenen

AF RASMUS STEENBER-
GER, MEDLEM AF BORGER-
REPRÆSENTATIONEN FOR 
SF

I lokalområdet har der længe 
været et ønske om at skabe 
”Prøvestien”, som skal for-
binde Amager Strandpark 
og Prøvestenen Syd. En sti 
langs kysten, afsluttet med 
en bro for cykler og gående, 
over kanalen ud for Amager 
Strandvej 3, for at skabe en 
sammenhæng mellem de to 
store rekreative områder.

Nu er broen pludselig me-
get aktuel, efter at tegninger 
over et metro-klargørings-
anlæg på Prøvestenen er 
blevet udgivet. Metroselska-
bet foreslår, at en kommen-
de ny metrolinje fra Køben-
havn H via Nordøstamager 
til Lynetteholm skal have sin 
oplagringsplads på Prøve-
stenen nord for jordvolden. 
Af praktiske årsager fore-
slås det i den forbindelse at 
lade metro-skinnerne køre 
gennem det areal, som i dag 

udgør indgangen til naturen 
på Prøvestenen Syd. Det vil 
gøre det svært at komme 
ud og ind af naturområdet. 
Ikke mindst når der på et 
tidspunkt bliver etableret en 
lystbådehavn, som i sig selv 
vil tiltrække en del trafik. Og 
hvis der på et senere tids-
punkt kommer en opkørsels-

rampe fra østlig ringvej på 
ydersiden af Prøvestenen.

Derfor mener jeg, det er 
på høje tid, at vi sætter gang 
i planlægningen af ”Prøve-
stien”, så vi kan få etableret 
den helt nødvendige bro for 
cykler og gående til Prø-
vestenen Syd. Broen kan i 
udformning minde om den 

nuværende ”kilometerbro” 
ud for Italiensvej, gerne med 
nogle små anløbsbroer i 
hver side til kajakker og an-
dre småfartøjer, og børn, der 
gerne vil fiske.

Broen skal gøre det let-
tere for børn og voksne fra 
strandkvarteret og det øvri-
ge Amager at komme til na-
turen på Prøvestenen uden 
at blive generet af de 350 
daglige lastbiler med jord til 
og fra Lynetteholm og trafik-
ken til og fra østlig ringvej 
og en kommende ny lystbå-
dehavn.

Jeg håber derfor at få op-
bakning på Rådhuset til, at 
vi sætter gang i planlægnin-
gen, så vi kan blive klogere 
på den bedste udformning 
og den endelige pris for 
broen og den øvrige del af 
”Prøvestien”. Det er rettidig 
omhu, fordi det er vigtigt at 
få alle behov kvalificeret og 
bragt ind på bordet, inden 
planerne om metro og øst-
lig ringvej bliver endeligt af-
gjort.
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Social udsathed på dagsordenen
Amager Øst Lokaludvalgs store mål er at medvirke til at skabe en bydel med 
plads til det gode hverdagsliv, hvor alle borgere i bydelen trives i et fællesskab. 
Derfor har lokaludvalget udviklet en social bydelsplan med det formål at skabe 
et bedre netværk mellem lokale aktører

AF SUSANNE MØLLER, 
FORMAND FOR AMAGER 
ØST LOKALUDVALG 
OG NICOLE SCHMITT, 
SUPPLEANT TIL AMAGER 
ØST LOKALUDVALG 
OG MEDLEM AF SOSU-
ARBEJDSGRUPPEN UNDER 
LOKALUDVALGET

Lokaludvalget udarbejder 
bydelsplaner i hver valgpe-
riode, oftest med fokus på 
fysisk planlægning, bebyg-
gelser, trafik og grønne, re-
kreative områder. I de sid-
ste to år har lokaludvalgets 
arbejdsgruppe ”Socialt ar-
bejde, Ældre, Sundhed og 
Integration” (SOSU) imidler-
tid sat fokus på de grupper i 
bydelen, der har særlige ud-
fordringer, og har i den an-
ledning udarbejdet en social 
bydelsplan.

FOKUS PÅ 
NETVÆRKSSKABENDE 
AKTIVITETER 
Formålet med den sociale 
bydelsplan er at skabe et 
bedre netværk mellem lo-
kale aktører på det sociale 
område og skabe en over-
sigt over, hvem der agerer 
over for hvilke målgrupper. 
SOSU-arbejdsgruppen har 
holdt møder med en række 
lokale aktører og organise-
ret to meget roste minikon-
ferencer om socialt udsatte 

i bydelen. Alt input er blevet 
brugt til at skrive den sociale 
bydelsplan, som nu forelig-
ger frisk fra trykkeriet.

BASIS FOR DRØFTELSER 
MED POLITIKERE
Lokaludvalget har sendt 
den sociale bydelsplan til 
medlemmerne i Borger-
repræsentationens Social-
udvalg, Sundhedsudvalg, 
Børne-og-Unge-udvalg og 
Beskæftigelses- og Integra-
tionsudvalg. De første nye 
borgermestre har allerede 
inviteret sig selv til besøg i 
Amager Øst i foråret 2022. 
SOSU-gruppen vil benytte 
lejligheden til at drøfte den 
sociale bydelsplan og til at 
inspirere vores politikere til 
nye tiltag, hvor der kunne 
være et behov.

DYNAMISK PLAN
Den sociale bydelsplan er et 
levende dokument, som af-
spejler det sociale område i 
Amager Øst. Den sociale by-
delsplan kan læses som hel-
hed, eller man kan fokusere 
på de emner, man er særligt 
interesseret i. I hvert kapitel 
giver vi baggrunds-informa-
tion, fremfører udfordringer, 
præsenterer de lokale aktø-
rer og lokaludvalgets ind-
satsområder. 

Dokumentet kan downloa-
des som PDF fra lokaludval-

gets hjemmeside eller rekvi-
reres som trykt eksemplar 
fra sekretariatet. Input og 
kommentar modtages gerne 
på aoelu.kk.dk.

Lokaludvalget støtter 

også gerne arrangementer 
og initiativer, der øger fæl-
lesskaber og social sammen-
hængskraft i bydelen blandt 
andet gennem vores pulje-
midler.

Idéfase-høring af M5-
metro til Lynetteholm 
på trapperne

AF CLARA DROWE 
ANDREASEN, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

IDÉFASE-HØRING
Bydelens borgere kan i lø-
bet af foråret 2022 se frem 
til at kunne give input til 
idéfase-høringen i forbin-
delse med M5-metro til Ly-
netteholm. 

I høringen kan borgerne 
give input til: 1, placering 
af stationer og foretrukne 
metrolinjer inden for de 
givne rammer, 2, generelle 
ideer til metroforbindel-
serne samt 3, hvad der bør 
belyses i en kommende 
miljøundersøgelse af M5- 
metro til Lynetteholm. 

MILJØUNDERSØGELSE 
AF METROEN
Efter idéfase-høringen 
skal Borgerrepræsentatio-
nen og Folketinget beslut-
te, hvilken metrolinje, der 
skal udarbejdes en VVM-
redegørelse for (Vurde-
ring af Virkninger for Mil-

jøet). Således vil det være 
efter høringen, at ’feltet’ 
indsnævres i forhold til en 
mulig metrolinje. 

En miljøundersøgelse af 
den kommende metro vil 
fokusere på forholdene 
under metroens anlægsfa-
se, men også i driftsfasen. 
Støjpåvirkning, metro-ar-
bejdspladser med videre 
er blandt andet forhold, 
der indgår i undersøgel-
sen. Planen er, at miljøun-
dersøgelsen kommer i hø-
ring i 2024. 

Den strategiske miljø-
vurdering af byudvikling 
og infrastruktur i forbin-
delse med Lynetteholm 
vil desuden komme i 
høring i løbet af foråret 
2022. 

ER DU FULD AF 
METRO-IDEER? 
Hold øje med Amager Øst 
Lokaludvalgs forskellige 
kommunikationskanaler 
i løbet af foråret, hvis du 
ønsker at give input til idé-
fase-høringen. 

Lynetteholm skal på sigt udvikles til en 
bydel i København med metrolinjer, 
østlig ringvej og med plads til boliger 
og arbejdspladser. Sammen med 
kapacitets-problemet over havne-
snittet er det én af årsagerne til, at 
muligheden for mere metro nu bliver 
undersøgt 

Renoveringen af  
Sundbyøster Plads er i fuld gang
Sundbyøster Plads er nu pakket ind i byggepladshegn. Når det fjernes igen 
til sommer, har Sundby fået et nyt grønt mødested. Det kommende byrum er 
skabt i tæt samarbejde med lokale borgere og brugere 

AF JAN KYRSTING, 
AMA’RØSTEN

Om et halvt år står Sund-
byøster Plads færdig som 
et markant grønt byrum og 
et helt nyt mødested for 
kvarteret. Projektet er et af 
Områdefornyelsen Sundbys 
mange projekter. Pladsen 
er skabt i tæt samarbejde 
mellem beboere og lokale 
aktører. Det er netop så-
dan, teknik- og miljøborg-
mester Line Barfod (En-
hedslisten) gerne vil udvikle 
byen:“Områdefornyelserne 
er en rigtig god måde at få 
alle med i processen, og jeg 
glæder mig til at se frugten 
af det fælles arbejde, når den 
nye Sundbyøster Plads står 
færdig”, siger hun.

Den nye plads indrettes 
i en række mindre grønne 
øer med hver sit design. 
Pladsens nye indretning vil 
skabe bedre sammenhæng 
til legepladsen og styrke 
forbindelserne og syner-
gien imellem de forskellige 
tilstødende funktioner, her-

under skolen og idrætshal-
len. Pladsen indrammes 
af nogle unikke kanter af 
kalksten, der skaber flere 

opholdsmuligheder og gi-
ver pladsen en helt særlig 
identitet.

Processen for den nye 

plads begyndte i 2018, hvor 
Områdefornyelsen Sundby 
nedsatte en gruppe bestå-
ende af beboere og aktører 

omkring pladsen. Pladsen 
tager afsæt i ideerne fra 
workshops, møder og af-
prøvninger, som gruppen 

har organiseret sammen 
med arkitektvirksomheden 
BOGL, der har været rådgi-
ver på processen og desig-
net pladsen.

Også Ole Pedersen, der er 
en del af formandskabet for 
Områdefornyelsen Sundby, 
er tilfreds med projektet og 
glæder sig til at få nye ram-
mer omkring både velkendte 
og nye aktiviteter:

“De sidste to år har der for 
eksempel i december været 
juletræ på pladsen, som er 
blevet taget godt imod. Det, 
håber vi, fortsætter. Der-
udover kunne der afholdes 
fastelavn om vinteren og i 
løbet af sommeren mindre 
musikarrangementer, marke-
der og så videre. Det ser jeg 
meget frem til”, siger han.

Første arrangement på 
den nye Sundbyøster Plads 
bliver indvielsen til sommer.

Læs mere om projektet 
og om Områdefornyel-
sen Sundby på https://
www.kk.dk/omraade-
fornyelsesundby
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Red Barnet gør det nu muligt 
for kunderne at handle 
udenfor normal åbningstid
Tirsdag 22. februar kl. 8 lancerede butikken på Holmbladsgade 99, 2300 Kbh. 
S ,et nyt selvbetjenings-koncept, således at børnefamilierne på Amager nu 
kan handle kvalitets-genbrug til familiens yngste, når det passer dem. Det 
er således nu muligt at låse sig ind i butikken uden for butikkens normale 
åbningstid med enkle klik på telefonen

AF MAI-BRITT 
HVAM KROGH, 
UDVIKLINGSKONSULENTI 
RED BARNET

Børnefamilier har ofte en me-
get travl dagligdag med job, 
hente og bringe børn, ind-
køb, madlavning, lektier med 
mere, hvilket gør det svært 
for dem at handle i den åb-
ningstid, vores butikker har. 
Nu tilbyder Red Barnet som 
den første NGO-butikskæde 
i København, måske i Dan-
mark, at børnefamilier på 
Amager kan handle fra kl. 8 
morgen til kl. 20 aften, og det 
er ikke utænkeligt, at disse 
tidspunkter udvides, hvis be-
hovet viser sig at være der – 
og det er ej heller utænkeligt 
at dette udbredes til alle Red 
Barnets øvrige 15 butikker.

OVERSKUD GÅR TIL 
AKTIVITETER TIL BØRN
Denne nye selvbetjenings-
mulighed kan og skal ikke 

erstatte de mange ildsjæle, 
som hver uge holder butik-
ken åben i dagtimerne, men 
bidrage til at kunderne får ud-
videt mulighed for at handle 
kvalitets-genbrug. I sidste 
ende er det børn i udsatte po-
sitioner både lokalt og natio-
nal, som Red Barnet har i tan-
kerne, når de lancerer dette 
nye koncept, da overskuddet 
fra butikkerne går til aktivite-
ter og tiltag for disse børn. 

Red Barnet håber, at det-
te tiltag vil blive taget godt 
imod hos børnefamilier og 
budt velkommen som en 
ekstra service til de familier, 
der ønsker at kunne handle i 
ro og mag uden stress.

Med meget få klik på tele-
fonen låser man sig ind med 
sit NemID/MitID, og beta-
lingen foregår med Mobile-
Pay. På butikkens dør mødes 
kunderne af en plakat, som 

punkt for punkt guider kun-
derne igennem, hvordan de 
låser sig ind. Foran disken 
finder man en selvbetje-
nings-disk, hvorpå der er in-
formation om betaling. 

Systemet er udviklet og le-
veret af HV Låseteknik. 

Kontakt: Udviklingskonsu-
lent i Red Barnet, Mai-
Britt Hvam Krogh, mbk@
redbarnet.dk, 452 9361.

Find et frivilligt fællesskab
De sidste par år med Corona har været hårde for mange foreninger og organisationer, som er baseret på frivillige 
kræfter.  Mange har mistet medlemmer og frivillige, da nedlukninger og skiftende restriktioner har det gjort det 
svært at holde aktiviteter i gang og bibeholde tilhørsforholdet til foreningen eller organisationen. Samtidig har mange 
mennesker også skruet ned for deres aktiviteter og prioriteret hjemmet og de nære relationer, og dermed er det 
frivillige arbejde blevet valgt fra 

AF GRETHE KILDEGAARD 
NIELSEN, FRIVILLIGCENTER 
AMAGER

Frivilligjob.dk, som er en stor 
platform for frivillig-opslag, 
skrev om udfordringerne i en 
udgivelse i september 2021, 
og Frivilligcenter Amager, 
der støtter og udvikler fri-
villigheden på Amager, får 
også tilbagemeldinger fra 
sine medlemsforeninger, om 
at de har færre frivillige, og 
at Corona har haft en nega-
tiv indvirkning på fællesska-
berne.

FORENINGER LEDER 
EFTER FRIVILLIGE
På opslagstavlen hos Fri-
villigcenter Amager og på 
deres hjemmeside er der 
mange spændende mulighe-
der for til at blive frivillig på 
Amager: bestyrelsesarbejde, 
træner i forskellige sports-
grene, medhjælper i gen-
brugsbutikker, økonomisk 
rådgiver, støtte til skolebørn 
og unge under uddannelse, 
SoMe-redaktør (sociale me-
dier) samt besøgsvenner til 
ældre og støtte til menne-
sker med psykisk sårbarhed. 

Endnu flere muligheder er 
der, hvis man kaster et blik 
på de mange foreninger, 
som har deres virke på Ama-
ger, og du kan finde en god 
del af foreningerne i Frivillig-
center Amagers forenings-
guide. Hvis du brænder for 
en sag eller har nogle evner 
og kompetencer, du gerne 
vil bringe i spil, er den nær-
meste forening eller organi-
sation sjældent længere end 
et telefonopkald, en e-mail 
eller et besøg væk. 

FRIVILLIGT ARBEJDE, 
DER GIVER IGEN
Der er mange forskellige 
grunde til at lave frivilligt ar-
bejde. Nogle vil gerne have 
noget ekstra erfaring på 
CV’et, andre er dybt engage-
rede i en sag eller ønsker at 
udvide deres netværk eller 
træde ind i et interesse-fæl-
lesskab. Den ene grund ude-
lukker ikke den anden, og 
ens sted i livet har betydning 
for, hvilket frivilligt arbejde, 
der giver mening for den en-
kelte. Frivilligt arbejde giver 
mulighed for at afprøve an-
dre sider af sig selv, det kan 
give en meningsfuldhed at 

hjælpe andre og  indhold i et 
pensionist- eller fritidsliv og 
lokalt netværk.  

Uanset hvilket frivilligt ar-
bejde, du er på udkig efter, 
er det godt at gøre sig tan-

ker om, hvad du har lyst til 
at lave, hvad du trives med, 
hvor mange timer du kan 
lægge, hvor langt væk frivil-
ligjobbet skal være, og hvad 
der motiverer dig til det.

Hvis du har tid og lyst til 
at lave frivilligt arbejde, men 
de mange muligheder virker 
uoverskuelige, eller du ikke 
helt ved, hvad du leder efter, 
kan du have brug for spar-

ring til at finde et frivilligjob. 
Her er du velkommen til at 
booke en uforpligtende sam-
tale hos Frivilligcenter Ama-
ger, som bor i Foreningshu-
set, Sundholm 8.

Mindedag 
for Amagers 
frihedskæmpere

AF FLEMMING 
LAMBERTH, SUNDBY 
LOKALHISTORISKE 
ARKIV

 
Siden 1949 har der hvert år 
den 5. maj været afholdt et 
lille arrangement på Chri-
stmas Møllers Plads til ære 
for de frihedskæmpere, 
der faldt under anden ver-
denskrig.

5. maj 2022 afholdes ar-

rangementet kl. 16 og tra-
ditionen tro vil der være 
sang, musik, taler og ned-
lægning af blomster ved 
mindesmærket.

Alle er velkomne til at 
deltage. Der kræves ikke 
tilmelding, og det er gratis 
at deltage.

Arrangementet forven-
tes at vare cirka en halv 
time.

Vel mødt.

      Foto: Flemming Lamberth / SULFA
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Treårig bevilling til at realisere 
kulturhus i Maskinhallen 
Midt på Sundholm står Maskinhallen, der som leverandør af lys og varme 
til Sundholm var en central bygning på området. Nu skal et nyt samarbejde 
puste liv i bygningen. Den skal være samlingspunkt for sociale og kulturelle 
aktiviteter og arrangementer som folkekøkken, koncerter, foredrag, 
byttemarkeder og meget andet. Maskinhallen har et barområde og et 
professionelt køkken, der gør stedet egnet til mange forskellige slags 
aktiviteter og arrangementer 

AF GRETHE KILDEGAARD 
NIELSEN

Bygningen bliver et nyt kul-
turhus for lokalområdet, og 
det bliver muligt gennem 
en treårig bevilling fra Kul-
tur- og Fritidsudvalget. Det 
er Sundholm 8, Frivilligcen-
ter Amager, Lille storbytea-
tret GLiMT Amager, Kirkens 
Korshær og Amager Vest 
Lokaludvalg, der har indgået 
et samarbejde.

TOMME LOKALER MED 
MANGE MULIGHEDER 
Maskinhallen stod uudlejet 

hen, men i samarbejdet kun-
ne de se mange muligheder 
for stedet og lokalområdet. 
Amager Vest Lokaludvalg fi-
nansierede lejen i pilotperio-
den i 2021 for at sikre, at Kø-
benhavns Ejendomme ikke 
fandt nogle andre interes-
serede i mellemtiden. Samti-
dig var det en mulighed for 
at vise, hvad stedet kan – på 
trods af Corona. 

GLiMT Amager øver og vi-
ser forestillinger, SAND har 
holdt juleaften for hjemløse, 
og der har været Grund-
lovsarrangement og Frivil-
lig Fredag i den smukke hal 

med højt til loftet, gamle 
loftsbjælker og malerier på 
væggene.  

Til Grundlovsarrangemen-
tet var der inviteret politike-
re fra alle partierne med til at 
deltage i debatten – og til at 
se potentialet i Maskinhallen. 

VOKSEVÆRK FØRER TIL 
NYE BEHOV
Foreningshuset Sundholm 
8 bliver brugt til omkring 
tusinde aktiviteter om året, 
og der er omkring 50 med-
lemmer, så foreningshuset 
har brug for mere plads til at 
udfolde sig. Men hvor Sund-

holm 8 også bliver brugt til 
foreningernes lukkede akti-
viteter, vil Maskinhallen kun 
være åben for offentlige ar-
rangementer, som medlems-
foreningerne holder. 

Tanken bag er, at arran-
gementerne skal være til-
gængelige for mennesker, 
der kommer på Sundholm, 
og for mennesker i lokalom-
rådet samt resten af Ama-
ger og København. Det skal 
være aktiviteter og arrange-
menter, der åbner Sundholm 
op og samler mennesker på 
tværs af baggrund og socia-
le vilkår.

En appel  
fra en  
hundeelsker

AF GRITH PONTOPPIDAN

Jeg ved, at din hund er 
din bedste ven, og du mø-
des af den med ubetinget 
kærlighed. Det er altid 
fantastisk at blive mødt på 
denne måde, og ingen an-
dre end dig ved, hvordan 
den følelse er. Det er jeg 
helt enig i, ligesom jeg er 
helt enig i, at der skal være 
plads til dig, din hund, le-
gende børn og alt muligt 
andet i denne verden….

Jeg bliver dog ked af 
det, hvis du er en af de få, 
der ikke sørger for, at din 
hund holder sig fra at be-
sørge uhensigtsmæssige 
steder, som for eksempel 
på legepladser, hvor der 
er skiltning om ”hund for-
budt” eller ”hund i snor”. 
Jeg er helt sikker på, at du 
ikke gør det i ond mening 
eller for at genere nogen.

På alle legepladser, 
både de bemandede og 
ubemandede, og parker er 
der tilknyttet ordensreg-
ler. Ofte er skiltene ikke så 
store, så du er nødsaget til 
at kigge efter dem, men de 
er sat op som en hjælp, så 
der bliver plads til os alle, 
og derfor er der fælles 
regler for, hvordan vi bru-
ger disse områder.

Det betyder så også, at 
i nogle parkanlæg må du 
og din hund bruge et afsat 
areal til både leg, luftning 
og toiletbesøg. Mange 
bruger også disse arealer 
til at skaffe hunde lege-
kammerater. Det er såle-
des et hunde-tilholdssted, 
et hundefristed hvor hun-
dene og ejerne kan færdes 
frit. Der er for eksempel 
hundepark i Vermlands-
gade, Langebrogade, 
Sundholmsvej, Søanemo-
nestien, Røsågade og Bre-
degrund. Det betyder 
også, at der er regler om, 
hvordan resten af området 
kan anvendes og af hvem.

Som eksempel kan næv-
nes Rødegårdsparken, som 
er opdelt i flere områder, 
herunder områder, hvor 
hunde ikke må færdes, 
boldbane og legeplads. 
Legepladsen benyttes 
dagligt af børnehaver og 
dagplejere. Skolernes min-
dre klasser har gjort brug 
af legepladsen i perioder 
med udendørs undervis-
ning. Herudover benyttes 
den også af de beboere, 
der bor omkring parken.

Legepladser er for det 
meste undtaget hunde, 
fordi børn her skal kunne 
færdes frit og lege i sand 
og græs uden risiko for at 
blive smurt ind i hundes 
efterladenskaber. Selvom 
du benytter pose til at 
fjerne din hunds efterla-
denskaber, så hæfter di-
verse smitte-sporer sig på 
det sted, hvor din hund har 
besørget, så derfor er det 
ikke godt, hvis din hund 
besørger på en legeplads.

Som hundeejer tænker 
du muligvis ikke over, at 
det at lufte hund kan være 
forbundet med regler og 
retningslinjer, men der er 
restriktioner. Dog er der 
ikke større begrænsnin-
ger, end at der findes en 
række områder, hvor du 
og din hund kan boltre jer, 
alt hvad I vil. Som hjælp 
har jeg skrevet nogle af 
dem ned her:
 ❚ Kødbenshavns Hunde-

park, Vermlandsgade 
 ❚ Christianshavns Vold 

Hundeskov, Langebro-
gade 10 

 ❚ Skotlands Plads’ Hun-
degård, Sundholmsvej 
80

 ❚ Hundestranden nord 
for Amager Strandpark, 
Søanemonestien 44 

 ❚ Øselsgade Hundegård, 
Røsågade 12a

 ❚ Sundby Kirkegård 
Fritløbsområde, Brede-
grund 15

Kære hundeejer

Møde om  
situationen  
i Belarus og Ukraine

AF JENS WILLIAM GRAV, 
KOORDINATOR

Østersø NGO Netværk, 
Danmark, er en sammen-
slutning af en række pri-
mært landsdækkende or-
ganisationer, der arbejder 
for udvikling af det græn-
seoverskridende samar-
bejde i Østersø-regionen. 
Lokalt er blandt andet Ko-
foeds Skole og Miljøpunkt 
Amager medlemmer af 
netværket.

Netværket holder års-
møde onsdag den 30. 
marts 2022 kl. 18 i Filips 
Sogns Menighedshus, Ka-
strupvej 57. 

Årsmødet begynder 
med et møde med næst-
formanden for Europa-
bevægelsen Jens Kristian 
Lütken om situationen i 
Belarus og Ukraine. Alle 
er velkomne til den del af 
mødet.

Vokseværk i  
Amager SK under Corona
Amager SK har fået positive 
udfordringer, da deres arbejde i 
børneafdelingen under Corona 
har skabt et sandt børne-boom på 
medlemssiden. Klubben har med 
andre ord brugt Corona-perioden til 
at rekruttere flere medlemmer

AF AUGUST ENGELBERTH 
BERNING

Amager SK har i løbet af de 
senest år, fået en stor med-
lemsvækst specielt blandt 
børnemedlemmer. Over det 
sidste år har klubben fået 
over 150 nye medlemmer i 
1-5 års-alderen, og har måt-
tet lukke for tilgangen på 
klubbens hold i aldersgrup-
pen 6-11 år, da holdene er 
fyldt op. 

I Corona-lockdown-pe-
rioderne er det gået op for 
mange, at bevægelse i et 
fællesskab ikke er noget 
man skal tage for givet, men 
noget, som skal plejes og 
dyrkes, og som er værd at 
gå op i, fordi det giver én 
selv så enormt meget igen. 
Det lægger man især mærke 
til, når man pludselig er det 
foruden. Og den følelse, tror 
Søren Ydemark, konsulent i 
Amager SK, at der er mange, 
som har stået med i de sidste 
to år. Måske især også foræl-
dre, som ønsker at give den 
gave, fællesskabet i idræts-
foreningen er, videre til de-
res børn.

”Til dette går al æren til de 
ildsjæle, som på 100% frivil-
lig basis har opbygget vores 
børnetilbud og trænet dem 
hver weekend uden nogen 
belønning. Så hvis jeg skulle 

koge det ned til én sætning - 
Det er gået op for folk, hvor 
vigtige fællesskaber er, og 
dem har vi nogle helt unikke 
af i Amager SK”.

Det er kort sagt Amager 
SK’s medlemmer og frivil-
lige, der har vist, at de ger-
ne vil være en del af noget 
større. De har gennem Co-
rona vist sig enormt dedike-
rede, og det er den åbenlyse 
grund til, at foreningen er 
sluppet mere end uskadte 
igennem Corona-restriktio-
ner og nedlukninger. 

AMAGER SK SER 
MULIGHEDER I AT 
VOKSE ENDNU MERE
Lige nu oplever Amager SK, 
at der er venteliste på man-
ge af deres børnehold. Men 
man vil gøre alt, hvad man 
kan, for at fjerne disse vente-
lister og gøre det muligt for 
endnu flere at blive en del af 
fællesskabet i Amager SK.

”Vi arbejder med Køben-
havns Kommune og DGI om 
at gøre håndbold mere til-
gængelig for flere mennesker 
ved at optimere brugen af de 
haller, vi allerede har. Derud-
over er vi i gang med en mas-
se utrolig spændende organi-
sations-udviklende initiativer 
for at kunne rumme både den 
allerede overvældende tilslut-
ning og den forhåbentlig fort-

satte tilstrømning af dedike-
rede og fællesskabssøgende 
amagerkanere”, siger Søren 
Ydemark og fortsætter: ” En 
helt fundamental ting, vi ud-
vikler på, er træner-rekrutte-
ring. Trænerne er foreningens 
hjerteblod og uden dem, kan 
vi ikke eksistere. Vi er lige nu i 
gang med et samarbejde med 
DGI og Københavns Kommu-
ne, hvor unge spillere i klub-
ben bliver introducerede for 
trænergerningen”.

HALTIDER ER EN BARRI-
ERE FOR UDVIKLINGEN I 
AMAGER SK
En af de største udfordringer 
for Amager SK’s fortsatte 
vækst er den åbenlyse ud-
fordring med begrænsede 
haltider. København er utro-
lig tætpakket, hvilket skaber 
udfordringer med halkapa-
citeten. Amager SK har alle-
rede fyldt deres haltider op 

i Sundbyøster-hallerne, så nu 
er klubben begyndt at udvi-
de med træning i flere af de 
lokale skolehaller, heriblandt 
Peder Lykke Skolens idræts-
hal. At få træningstilbud på 
nye lokationer skaber dog 
udfordringer. Blandt andet 
på Peder Lykke Skolen, hvor 
harpiks ikke må benyttes, 
hvilket gør, at ingen over 14 
år kan træne i hallen. Der er 
også udfordringer for børn 
under 14 år, hvor udfordrin-
gen ligger i manglende op-
stregede linjer i hallen, at der 
ikke er nogen kortbane og 
kun en minibane opstreget. 
Beslutninger omkring æn-
dringer af denne type for-
hold ligger ikke hos klubben. 
Her er der behov for større 
politisk bevågenhed for at 
ændringer kan ske, så klub-
ben kan forsætte sin posi-
tive udvikling, og byde flere 
medlemmer velkommen

     Klubben er fra 2018 til 2021 gået fra 345 medlemmer til  
672 medlemmer.  
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Sundby Idræts-
park
 
Til sommer skal politikerne tage 
stilling til, hvad der skal ske med 
idrætsparken i fremtiden.  
Områdefornyelsen følger pro-
cessen og vil i foråret arbejde 
med at skabe et mødested - 
skabt af områdets unge. 
Projektet bliver sidste skud på 
stammen af en hel masse unge-
inddragelsesprojekter i områ-
defornyelsens levetid. 

Sundby - fra 
fælled til 
strand
Hovedgrebet for områdeforny-
elsen er en vision om at binde 
Sundby bedre sammen. Borger-
ne i arbejdsgruppen vil forbinde 
bydelen med en visionær og 
grøn forbindelse mellem fælled 
og strand og en stærk fortælling 
om et attraktivt og samlet Sund-
by. 
Næste skridt er udarbejdelsen 
af en visionsplan, der skal tegne 
området i fremtiden. Allerede i 
2023 vil mindre delprojekter ef-
ter planen være færdige og vise 
vejen ind i fremtiden.  

Områdefornyelsen 
Sundby er i fuld gang..
Siden 2018 har der været en områdefornyelse af Sund-
by igang. Helt centralt har været dialogen og samarbej-
det med engagerede beboere, ildsjæle og aktører. I alle 
områdefornyelsens projekter er der nemlig tilknyttet en 
projektudviklingsgruppe, der sammen med Områdefor-
nyelsen tager beslutninger og prioriterer, hvad der skal ske 
med projekterne.  
Selvom Områdefornyelsen kun har 1,5 år tilbage er det 
ikke for sent at melde sig ind i en af grupperne! 
Skriv bare til Sundby@tmf.kk.dk 

Læs meget mere om alle puljer og 
projekter via 
kk.dk/omraadefornyelsesundby

Sundby 
Kirkegård
Projektudviklingsgruppen for 
kirkegården har i de seneste år 
kommet til god enighed om, hvad 
der skal kendetegne den gamle 
kirkegård i overgangen til park. 
Der skal være plads til eftertænk-
somhed, ro og mere biodiversi-
tet. Lige nu arbejder rådgivere og 
arkitekter på at tegne deres bud 
på fremtidens grønne byrum i 
den gamle kirkegård. 
Projektet forventes færdigt i ef-
teråret 2023. 

Sundbyøster 
Plads
Fra parkeringsplads i 00’erne til 
færdiganlagt grønt samlingssted 
til august. Sundbys centrale 
plads bliver Områdefornyel-
sens første færdige projekt. Det 
overordnede tema er fra ’Gråt 
til grønt’ - og asfalt, brosten og 
granit skiftes ud med bløde 
grønne øer - perfekt til picnic, 
en slapper i skyggen eller måske 
en søndagskoncert.  
Tradionerne spirer allerede 
på pladsen - fx med juletræ i 
december. Håbet er, at traditi-
onerne vokser videre og at nye 
udvikles på den kommende 
plads.

Søg penge!
Fællesspisning i Filipsparken, 
Loppemarked på Sundbyøster 
Plads eller yogaretreat på kirke-
gården? Du kan få støtte til din 
gode idé i Sundby, så længe dit 
projekt opfylder puljernes krite-
rier - og du gerne selv vil arbejde 
for at realisere projektet. 

Der er også mange muligheder 
for at søge penge til at optimere 
din bolig og ejendom.

Filipsparken
Den lille park mellem Elbagade 
og Parmagade er sidste projekt, 
vi går igang med. Første step bli-
ver at gå i dialog med brugere og 
aktører omkring parken og starte 
en projektudviklingsgruppe. Det 
sker i foråret 2022. Har du lyst 
til at være med i gruppen - og på 
den måde få indflydelse på par-
kens fornyelse - så skriv en mail til 
sundby@tmf.kk.dk

Englandsparken
Visionen om den lidt glemte park 
mellem Urbanplanen og villakvar-
teret er at omdanne dét, der nu 
fungerer som en adskillende kile 
til en attraktiv og samlende park. 
Lige nu arbejder vi sammen med 
projektudviklingsgruppen på at 
færdiggøre det program, som skal 
invitere arkitekter og rådgivere til 
at give deres bud på, hvordan par-
ken kan revitaliseres.  
Fornyelsen af parken skal efter 
planen være færdig i slutningen af 
2023. 
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Sundby Idræts-
park
 
Til sommer skal politikerne tage 
stilling til, hvad der skal ske med 
idrætsparken i fremtiden.  
Områdefornyelsen følger pro-
cessen og vil i foråret arbejde 
med at skabe et mødested - 
skabt af områdets unge. 
Projektet bliver sidste skud på 
stammen af en hel masse unge-
inddragelsesprojekter i områ-
defornyelsens levetid. 

Sundby - fra 
fælled til 
strand
Hovedgrebet for områdeforny-
elsen er en vision om at binde 
Sundby bedre sammen. Borger-
ne i arbejdsgruppen vil forbinde 
bydelen med en visionær og 
grøn forbindelse mellem fælled 
og strand og en stærk fortælling 
om et attraktivt og samlet Sund-
by. 
Næste skridt er udarbejdelsen 
af en visionsplan, der skal tegne 
området i fremtiden. Allerede i 
2023 vil mindre delprojekter ef-
ter planen være færdige og vise 
vejen ind i fremtiden.  

Områdefornyelsen 
Sundby er i fuld gang..
Siden 2018 har der været en områdefornyelse af Sund-
by igang. Helt centralt har været dialogen og samarbej-
det med engagerede beboere, ildsjæle og aktører. I alle 
områdefornyelsens projekter er der nemlig tilknyttet en 
projektudviklingsgruppe, der sammen med Områdefor-
nyelsen tager beslutninger og prioriterer, hvad der skal ske 
med projekterne.  
Selvom Områdefornyelsen kun har 1,5 år tilbage er det 
ikke for sent at melde sig ind i en af grupperne! 
Skriv bare til Sundby@tmf.kk.dk 

Læs meget mere om alle puljer og 
projekter via 
kk.dk/omraadefornyelsesundby

Sundby 
Kirkegård
Projektudviklingsgruppen for 
kirkegården har i de seneste år 
kommet til god enighed om, hvad 
der skal kendetegne den gamle 
kirkegård i overgangen til park. 
Der skal være plads til eftertænk-
somhed, ro og mere biodiversi-
tet. Lige nu arbejder rådgivere og 
arkitekter på at tegne deres bud 
på fremtidens grønne byrum i 
den gamle kirkegård. 
Projektet forventes færdigt i ef-
teråret 2023. 

Sundbyøster 
Plads
Fra parkeringsplads i 00’erne til 
færdiganlagt grønt samlingssted 
til august. Sundbys centrale 
plads bliver Områdefornyel-
sens første færdige projekt. Det 
overordnede tema er fra ’Gråt 
til grønt’ - og asfalt, brosten og 
granit skiftes ud med bløde 
grønne øer - perfekt til picnic, 
en slapper i skyggen eller måske 
en søndagskoncert.  
Tradionerne spirer allerede 
på pladsen - fx med juletræ i 
december. Håbet er, at traditi-
onerne vokser videre og at nye 
udvikles på den kommende 
plads.

Søg penge!
Fællesspisning i Filipsparken, 
Loppemarked på Sundbyøster 
Plads eller yogaretreat på kirke-
gården? Du kan få støtte til din 
gode idé i Sundby, så længe dit 
projekt opfylder puljernes krite-
rier - og du gerne selv vil arbejde 
for at realisere projektet. 

Der er også mange muligheder 
for at søge penge til at optimere 
din bolig og ejendom.

Filipsparken
Den lille park mellem Elbagade 
og Parmagade er sidste projekt, 
vi går igang med. Første step bli-
ver at gå i dialog med brugere og 
aktører omkring parken og starte 
en projektudviklingsgruppe. Det 
sker i foråret 2022. Har du lyst 
til at være med i gruppen - og på 
den måde få indflydelse på par-
kens fornyelse - så skriv en mail til 
sundby@tmf.kk.dk

Englandsparken
Visionen om den lidt glemte park 
mellem Urbanplanen og villakvar-
teret er at omdanne dét, der nu 
fungerer som en adskillende kile 
til en attraktiv og samlende park. 
Lige nu arbejder vi sammen med 
projektudviklingsgruppen på at 
færdiggøre det program, som skal 
invitere arkitekter og rådgivere til 
at give deres bud på, hvordan par-
ken kan revitaliseres.  
Fornyelsen af parken skal efter 
planen være færdig i slutningen af 
2023. 
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Biodiversitet og 
børneHAVE i Kvarterhuset
Foråret er endelig over os, og det skal mærkes og markeres i Kvarterhuset 

AF LOLA SHERMER, 
KVARTERHUSET

I månederne april og maj sæt-
ter vi fokus på planter og bio-
diversitet i byen. Det gør vi i 
udstillinger og aktiviteter i og 
uden for huset. Vi har blandt 
andet en kunstudstilling med 
bynær ukrudt- og plantetryk 
på 1. salen (Ukrudt og andre 
vækster af Stine Fält-Hansen) 
og en formidlingsudstilling i 
foyeren om hjemmehørende 
plantesorter, der er gavnlige 
for naturen i vores by. Og så 
vil vores FÆLLES FRØ frø-
bank selvfølgelig være klar til 
alle de frø-interesserede bor-
gere vi allerede har i Kvarter-
huset.

BØRNEHAVE
I samme måneder omdan-
nes husets foyer til en va-
skeægte børneHAVE. Lokale 
institutioner og børnefami-
lier inviteres ind til at skabe 
deres egen lille, kreative for-
spirings-krukke. Vi planter 
hjemmehørende arter fra vo-

res frøbanker, FÆLLES FRØ, 
som alle er gavnlige for bio-
diversiteten i byen. Når frø-
ene er forspiret, udplanter vi 
dem i lokalområdet, så vi kan 
følge planternes vækst. Når 
de engang afblomstrer igen, 
høster vi frøene og gemmer 
dem til næste forår. 

NATURLØB 
Naturløb Amager, en app-
styret familieaktivitet, ven-
der tilbage til Kvarterhuset 
i ny form. Igennem et antal 
quiz-stop vil man få øjnene 
op for by-naturen på en ny 
og anderledes måde. En op-
lagt familieaktivitet for de 
fleste aldre. Følg desuden 
med på vores hjemmeside 
og Facebook for mere in-
formation om aktiviteter og 
workshops i foråret.

For mere info besøg Face-
book/kvarterhusetamager-
bro og vores hjemmeside 
www.kulturS.kk.dk/kvar-
terhuset eller følg os på 
Instagram: Kvarterhuset.

Gratis skoleforløb om madspild 
Igen i år tilbyder Miljøpunkt Amager folkeskolelærere på Amager muligheden 
for at booke undervisningsforløbet ’Fornemmelse for mad’ og sætte madspild 
på skemaet for 4. – 7. klasser 

AF ANITA OLSEN, 
MILJØPUNKT AMAGER

Det indgår som en del af mil-
jøpunktets indsatsområde 
Bæredygtig Hverdag, hvor vi 
blandt andet arbejder med 
at øge kendskabet til klima-
aftrykket fra forbrug af mad, 
og hvordan man undgår 
madspild.

Forløbet er gratis, men der 
er et begrænset antal plad-
ser. Det kan enten holdes 
som en temadag eller over 
2-3 gange i madkundskab og 
er bygget op om teori, virk-
somhedsbesøg og praksis.  
Eleverne får indsigt i: 
 ❚ Hvor og hvorfor madspild 

forekommer 
 ❚ Hvordan madspild påvir-

ker mennesker og miljø 
 ❚ Hvordan vi i fællesskab 

kan mindske madspild 

igennem bedre indkøbs-
vaner og viden om råvarer 

 ❚ Færdigheder i køkkenet, 
som skal redde for ek-
sempel frugt og grønt fra 
biospanden 

Forløbet aftales direkte med 
underviseren, der er fleksi-
bel med tider fra marts og 
helt frem til juni. 

Vi samarbejder med Miljø-
punkt Østerbro om at udby-
de dette forløb til skoler på 
Amager. Du kan derfor ringe 
eller skrive til Lama Juma fra 
Miljøpunkt Østerbro, hvis du 
vil høre mere om undervis-
ningen og booke et forløb til 
madkundskab.

E-mail:  
lama@miljopunkt-
osterbro.dk
eller tlf. 31 49 08 70 

Første Repair Café åbner på Amager
AF CAROLINE 
EMMA PEDERSEN, 
PROJEKTLEDER I 
MILJØPUNKT AMAGER

Siden Elektronikværkstedet 
åbnede dørene i april 2018 
er der gennemført flere hun-
drede reparationer af alt lige 
fra brødristere, musikanlæg, 
el-kedler, blendere, lamper 
og mange, mange andre 
ting og sager! Elektronik-
værkstedet, som holder til 
i Maker Space i Kvarterhu-

set den første søndag i må-
neden, er én af Miljøpunkt 
Amagers indsatser rettet 
mod at ændre på brug-og-
smid-væk kulturen.

En gennemsnitsdansker 
bortskaffer omkring 22,4 kg 
elektronik om året. Ligeledes 
køber danskerne op til 16 kg 
tøj om året, som kun bruges 
i ganske kort tid. Vi kan dog 
se, at amagerkanerne gerne 
vil reparere deres ting! Og 
Miljøpunkt Amager vil derfor 
gerne give amagerkanerne 

endnu flere muligheder for 
at få repareret deres tøj og 
elektronik, som ellers bare 
ville blive smidt ud i skralde-
spanden. 

Derfor bestræber vi os på 
i løbet af 2022 at få stablet 
den første Repair Café på 
Amager på benene ude i den 
nye nær-genbrugsstation i 
Urbanplanen. Vil du gerne 
være en del af dette hyggeli-
ge fællesskab? Og kan du sy 
en knap på en skjorte og lap-
pe et par bukser? Eller har 

du færdigheder i at lodde 
eller fixe en toaster? Måske 
du har flair for organisering, 
administration eller kommu-
nikation? Så er Repair Café 
helt sikkert noget for dig! 
Der er masser af forskellige 
slags aktiviteter i forbindelse 
med en Repair Café, og du 
behøver derfor ikke at kunne 
reparere for at være frivillig.

Er du interesseret? Så send 
en mail afsted til: caro-
line@miljopunkt-amager.dk 

Ny folder med 
inspiration til 
en bæredygtig 
boligforening

AF ANITA OLSEN, 
MILJØPUNKT AMAGER

I boligforeningerne er vi 
fælles om mange ressour-
cer. Vi deler for eksempel 
vaskekælder, tørrerum og 
vaskeri. Nogle fælles res-
sourcer er mere synlige 
end andre, og i boligfor-
eningen findes der man-
ge ressourcer, som vi ikke 
altid er helt så opmærk-
somme på. For eksempel 
når vi er fælles om at be-
tale regningen for afhent-
ning af vores affald, eller 
når vi får sendt vand og 
varme fra samme forsy-
ning. 

Med ganske simple til-
tag, kan man forbedre bru-
gen af de fælles ressourcer 
(for eksempel affald, vand, 
og varme) markant, så an-
vendelsen af ressourcerne 
bliver mere bæredygtig og 
bedre for boligforeningens 
og den enkeltes økonomi. 

I folderen ’Bæredygtig 
boligforening’, som vi i Mil-
jøpunkt Amager har lavet 
i samarbejde med Om-

rådefornyelsen Sundby, 
Amager Øst Lokaludvalg 
og Amager Vest Lokalud-
valg, finder du en rækker 
ideer og konkrete forslag 
til, hvordan du og din bo-
ligforening kan gøre jeres 
bolig, gård og gade mere 
bæredygtig og derved 
også sparer penge. Fol-
deren er netop opdate-
ret, så du, udover at finde 
gode råd til for eksempel 
affaldssortering og hvor-
dan du sparer på vand og 
varme, nu også kan finde 
inspiration til et godt inde-
klima, boligforbedringer 
og klimatilpasning. Find 
folderen under ’Bæredyg-
tig bolig’ på vores hjem-
meside www.miljopunkt-
amager.dk

Miljøpunkt Amager står 
klar med rådgivning og 
vejledning til, hvordan du 
og din boligforening kan 
komme i gang med en 
bæredygtig omstilling, 
som både gavner miljøet 
og den fælles pengepung. 
Skriv til os på post@miljo-
punkt-amager.dk
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AF  STINE FÄLT-HANSEN, 
KUNSTNER OG LOLA 
SHERMER, KVARTERHUSET

DEN NÆRE NATUR
”Jeg finder inspirationen i 
det nære. Observerer hver-
dagens nærhed og finde 
planter i byrummets glem-
te lommer, fortovskanter, 
oversete rabatter og spræk-
ker. Jeg går på opdagelse i 

planternes strukturer og 
detaljer.” Stine har samlet 
planter omkring hjemmet, 
og planterne blevet brugt 
til at skabe kunstværkerne 
gennem direkte aftryk på 
papir: ”Jeg har forsøgt at 
fange planterens natur-
lige bevægelser og poesi 
og fastfryse dem i evig tid 
samtidig med, at man bli-
ver mindet om naturens 
forgængelighed”, fortæl-
ler Stine. De trykte værker 
fremstår næsten som fine, 
delikate broderier. 

GAMLE OG NYERE 
TEKNIKKER
Der er benyttet to forskellige 
teknikker i Stines udstilling. 
Den ene del er håndtrykt 
på en gammeldags kobber-
trykspresse. Den anden del 

med cyanotype-teknikken, 
hvor der arbejdes med en 
lysfølsom fototeknik. Be-
lysningen er foretaget ved 
hjælp af solens lys. Kemien i 
denne teknik giver flotte bil-
leder i forskellige, blå toner, 
deraf navnet cyano(type).

Samlet for hele udstil-
lingen er, at alle værker er 
håndlavede, direkte aftryk 
på papir, og derfor er der 
kun én af hver, og dette gør 
dem helt unikke.  

Billedkunstneren bag ud-
stillingen, Stine Fält-Hansen, 
er oprindeligt designuddan-
net. 

Udstillingen kan ses i pe-
rioden 19. marts - 8. maj. 
Se kunstnerens vær-
ker på www.instagram.
com/stinemfhprint 

KLIMA OG MILJØ

Et grønnere Amager

Ukrudt og andre vækster
Ukrudt, vilde planter og vildtvoksende 
vækster danner grundlaget for 
udstillingen i Mellemrummet på 1. 
salen i Kvarterhuset i foråret – en 
periode med fokus på planter og 
natur i hele huset

I Miljøpunkt Amagers nye to-årsplan for 2022-2023 stræber vi efter at skabe 
en grønnere bydel med mindre forurening og en klimavenlig levevis. Med 
base i Kvarterhuset, er Miljøpunkt Amager øens lokale miljøcenter, som har 
til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan. Og 
alle, både borgere, virksomheder, foreninger og institutioner kan være med

AF DORTE GRASTRUP-
HANSEN, MILJØPUNKT 
AMAGER

To-årsplanens indsatser skal 
skabe mere blå og grøn by-
natur, grønnere transport, en 
mere bæredygtig hverdag 
og et cirkulært forbrug med 
projekter, der sætter fokus 
på at dele, reparere og sor-
tere. Nogle projekter igang-
sætter miljøpunktet selv og 
andre laves igennem samar-
bejder. Alle er velkomne til at 
henvende sig med et projekt 
og få hjælp til at komme vi-
dere. 

I forlængelse af vores ind-
satsområder planlægger vi 
løbende guidede ture om for 
eksempel klimatilpasnings-
tiltag og dyre- og plantelivet 
på Amager, workshops om 
upcycling, cykelpitstop, byt-
temarkeder og mange andre 
spændende arrangemen-
ter, som du kan deltage i og 
holde dig orienteret om via 
vores nyhedsbrev og Face-
book.

Giv tingene et længere liv
Vi ønsker at skrotte skral-

despanden og give ting og 
sager et længere liv. Der-
for støtter vi blandt andet 
Plastikpose-frit Amager og 
Elektronikværkstedet. Her 
kan du som frivillig komme 
og sy stofposer i Kvarterhu-
set tirsdage kl. 15-17.30 og i 
Bibliotekshuset på Rodosvej 
4 onsdage kl. 14.30-17. Si-
den projektets opstart i ef-
teråret 2018 har de frivillige 
syet over 3000 låneposer i 
genbrugsstof, som bliver ud-
delt som erstatning for pla-
stikposer i 20 butikker og to 
biblioteker på Amager. 

I Elektronikværkstedet 
holder vi workshops den før-
ste søndag hver måned kl. 11-
14 i Maker Space i Kvarterhu-
set. Her kan du komme med 
dine elektriske apparater og 
få hjælp til at reparere dem. 

MINDRE AFFALD OG 
FLERE GRØNNERE 
BYRUM
Miljøpunkt Amager er tov-
holder på projektet ’Sam-
men om skraldet på Ama-
ger’, som er et 1-årigt 
strandoprydningsprojekt, 
støttet af Miljøstyrelsen. 
Vi samarbejder med Na-
turcenter Amager Strand, 
Ren kærlighed til Amager, 
Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening og Den Blå 
Foreningsby. Projektet sæt-
ter fokus på henkastet affald 
og især plast for at undgå, 
at det ender som mikroplast 
i havet. Du kan deltage i de 
månedlige affaldsindsam-
linger eller du kan selv låne 
grej eller kurve hos Natur-
center Amager Strand til 
at samle skrald, når du går 
en tur langs stranden. Og i 
sommerhalvåret er det også 

muligt at booke en Green-
Kayak.  

Vi arbejder også med grøn 
transport og begrønning i 
byens rum. Vi sætter fokus 
på forskellige transportfor-
mer og byudvikling ved at 
inspirere til andre former 
for mindre klimabelastende 
transport og til at integrere 
flere grønne løsninger på 
tage, facader og i byens rum.

AMAGERKANERNE GÅR 
OP I MILJØ OG KLIMA
I forbindelse med proces-
sen for to-årsplanen blev der 
udarbejdet et spørgeskema, 
der blev sendt ud via Ama-
ger Øst og Amager Vest Lo-
kaludvalgs borgerpaneler og 
nyhedsbrev. Vi fik mere end 
2000 besvarelser og 1335 
nye tilmeldinger til vores 
nyhedsbrev. Tak for alle de 
gode inputs.

 ❚ Miljøpunkt Amager er det 
lokale miljøcenter, som 
har til opgave at fremme 
miljøhensyn og bære-
dygtig udvikling på lokalt 
plan. 

 ❚ Miljøpunktet er en selv-
ejende fond med egen 
bestyrelse. Hovedparten 
af vores driftsmidler 
kommer fra Amager Øst 
Lokaludvalg og Amager 
Vest Lokaludvalg. 

 ❚ Vi har kontor i Kvarterhu-
set, Jemtelandsgade 3, 
4. sal. 

 ❚ Er du interesseret i at 
læse mere om vores 
projekter, så tjek hele 
to-årsplanen på vores 
hjemmeside. Du kan også 
følge os på Facebook og 
Instagram eller modtage 
vores månedlige nyheds-
brev.

MILJØPUNKT 
AMAGER

     Fra venstre : Celeste, Dorte, Caroline og Hodan

Maritim skraldeuge  
på Amager

AF CAROLINE 
EMMA PEDERSEN, 
PROJEKTLEDER I 
MILJØPUNKT AMAGER.

Der er lagt op til den helt 
store forårsrengøring, når 
tusindvis af frivillige bor-
gere i hele landet trækker 
udendørs for at luge ud i 
de store mængder affald, 
der ligger og flyder i natu-
ren og på gader og stræ-
der i uge 13. På landsplan 
blev det sidste år til intet 
mindre end 167.000 kilo 
affald, heraf 120.000 styk-
ker takeaway-emballage, 
52.000 engangsmund-
bind og 87.000 dåser.

I denne forbindelse in-
viterer Sammen om skral-
det på Amager til maritim 
skraldeuge, hvor vi særligt 
har fokus på at undgå, at 
det henkastede affald en-
der i havet. Omkring 80% 
af det plast, som ligger i 
havene, stammer nemlig 
fra land, hvor det bliver 
transporteret af vinden. 
Engangsprodukter som 
mademballage, flasker og 
slik- og chips-papir er en 
af de største landbaserede 
kilder til plastforurening i 
havene.

GÅ PÅ SKRALDEJAGT - 
FOR HELE FAMILIEN
I løbet af uge 13 kan du 
låne affalds-snappere og 
kurve ved Naturcenter 
Amager Strand og selv 
gå på skraldejagt, når du 
går en tur langs stran-

den og dermed forhin-
dre, at affaldet ender i 
havet. Derudover kan du 
deltage i vores fælles af-
faldsindsamling på Prø-
vestenen Syd, hvor vi mø-
des lørdag den 2. april kl. 
10 ved hovedindgangen, 
eller i vores anden fælles 
affaldsindsamling søn-
dag den 3. april på Ama-
ger Strand kl. 10, hvor vi 
mødes ved Naturcenter 
Amager Strand. Vi byder 
på kaffe, men medbring 
gerne din egen genbru-
gelige kop, så vi kan und-
gå unødig engangsem-
ballage.

Tag din familie, venner, 
naboer eller kollegaer med 
under armen. Tilmelding 
til de to fælles affaldsind-
samlinger er ikke nødven-
dig. Vi har poser, affalds-
snappere og vægte til at 
veje affaldet, men med-
bring gerne selv arbejds-
handsker, hvis du ønsker 
dette.

Projektgruppen bag 
Sammen om skraldet på 
Amager: Ren kærlighed 
til Amager, Naturcenter 
Amager Strand, Prøveste-
nens Natur- og Fritidsfor-
ening, Den Blå Forenings-
by og Miljøpunkt Amager 
ser frem til en hyggelig 
dag.

Følg Miljøpunkt Amager 
på Facebook eller tilmeld 
dig vores nyhedsbrev, hvis 
du vil holde dig orienteret 
om lignende lokale arran-
gementer i fremtiden.

I weekenden 2. og 3. april løber 
Danmarks Naturfredningsforenings 
årlige affaldsindsamling af stablen. 
Her går frivillige i hele landet sammen 
om at befri naturen og deres 
lokalområder for henkastet skrald. 
”Sammen om skraldet på Amager” 
bakker op om initiativet og inviterer til 
affaldsindsamling på Prøvestenen Syd 
og Amager Strand
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Vil du gøre Amager grønnere?
Vil du være med til at skabe grønne områder og mere biodiversitet på Amager? så læs med her 

AF RIE HAMMERSHØI, 
AMAGER ØST 
LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen har nemlig udarbejdet 
en guide til, hvordan du kan 
være med til at gøre Køben-
havn og Amager grønnere 
ved at så og plante blomster 
under gadetræer. 

Her kan du læse, hvor-
dan du ansøger om at så og 
plante blomster under ga-
detræer i byens rum. Vigtigt 
er, at der er større sandsyn-
lighed for at få tilladelse til 
beplantning, hvis man hol-
der sig væk fra meget trafi-
kerede gader og steder, hvor 
man ikke kan stå sikkert ved 
sit bed, for eksempel på et 
fortov. Det vil dog altid være 
en vurdering af den aktuelle 
placering, hvorvidt der kan 
gives lov til at plante og så.

TRIN 1: FIND ET TRÆ, OG 
FÅ GRØNT LYS TIL AT SÅ
Inden du sår eller planter, 
skal du altid kontakte Teknik- 
og Miljøforvaltningen for at 

få ok til dine planer. Kontakt 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen på pkr@tmf.kk.dk, så 
bliver du sendt videre til den 
rette byrumsforvalter. Hvis 
du får grønt lys, kan Teknik- 
og Miljøforvaltningen tage 
hensyn til dit projekt, når de 
passer byens træer. 

TRIN 2: FØLG 
NEDENSTÅENDE GUIDE, 
NÅR DU HAR FÅET 
TILLADELSE TIL AT SÅ 
ELLER PLANTE 
DU MÅ GERNE SÅ, PLANTE 
BLOMSTER ELLER LÆGGE 
LØG I BEDET …når du følger 
disse råd:

 ❚ Plant ikke tættere på 
stammen end 70 cm. 

 ❚ Brug håndskovl el-
ler planteske, og vær 
forsigtig og opmærksom 
på træets rødder, når du 
graver.

Hvis du vil plante, skal du 
vælge små potter – max. 
9 cm i diameter, da større 
planter kræver for meget 
gravning omkring træet. 

 ❚ Brug en håndkultivator 
eller greb til at løsne de 
øverste 5-10 cm af jor-
den, så vand og luft kan 
nå rødderne. 

 ❚ Du må ikke grave dybere 
end 5-10 cm, og du må 
ikke bruge en spade, der 
skærer rødderne over. 

 ❚ Du må gerne lægge frisk, 

ren jord eller sand i et lag 
på maksimalt 5 cm, men 
du må ikke lægge det op 
ad træets stamme. Træ-
ets fine rødder skal have 

adgang til luft og vand 
og kan blive kvalt af for 
meget ny jord. 

Vand grundigt, når du har 
plantet eller sået.

DU MÅ IKKE…

 ❚ skade rødderne på træet 
på nogen måde. Selv 
små skader kan være en 
indgang for svampe, der 
nedbryder træet. 

 ❚ plante træer eller store 
buske, da konkurrencen 
om vand og næring bli-
ver for hård for gade-
træet. 

 ❚ sætte et fast hegn om-
kring bedet uden tilladel-
se. Du må gerne trække 
en snor, for at markere, at 
du har plantet. 

 ❚ du må ikke plante noget, 
der bliver så højt, at det 
kan gøre det svært for 
trafikanter at orientere 
sig.

Kilde: Teknik- og Miljøforvalt-
ningen: BLOMSTER UNDER 
GADETRÆER - Guide til dig, 
der vil gøre byen grønnere.. 

Vandring og visionstur på 
Prøvestenen Syd 16/3
Alle, der har været ude og vandre en tur på Prøvestenen Syd hen over vinteren, 
ved, hvor våde og smattede alle stierne har været. Der blev endda gjort en 
ekstra indsats fra Prøvestenens Natur- og Fritidsforening med at køre mange 
læs flis ud på stierne, og det hjalp en del. Nu kommer foråret, og snart bliver det 
muligt at stille gummistøvlerne væk og komme ud og følge foråret spire frem

AF FRANK LAMBERT OG 
FELICIA FOCK

HVAD SKAL 
PRØVESTENEN SYD 
UDVIKLE SIG TIL?
Der er mange ideer og hold-
ninger til Prøvestenen Syd. 
Uberørt natur? Shelters og 
bålpladser? Kunst? Heste-
fold? Lystbådehavn? Blandet 
vandsport? Rigtigt mange 
har sikkert læst om den ny-
dannede sejlklub S/K Prøve-
stenen, som har nogle fine 
ideer til at starte udviklingen 
af en havn på Prøvestenen 
Syd. S/K Prøvestenen er gået 
i dialog med blandt andet 
By & Havn og Prøvestenen 
Natur- og Fritidsforening. I 

Prøvestenens Natur- og Fri-
tidsforening synes vi, det er 
vigtigt, at vi får en havn, som 
kan rumme mange forskel-
lige aktiviteter og forskellige 
slags mennesker. Og så er vi 
heldigvis også enige om, at 
en havn skal passe ind i na-
turområdet, så vi fremadret-
tet bevarer muligheden for at 
komme til Prøvestenen Syd 
og opleve natur og ro - både 
fra land- og fra vandsiden. 

INSPIRATION OG 
VANDRETUR 16/3
Flere landsskabsarkitekter 
har skrevet speciale om den 
unikke blanding af jordop-
fyld, natur, vand, havn og 
industri, man møder på Prø-
vestenen. Og om hvordan 
man kan udvikle området 
på en nænsom og sanselig 
måde, som både er til gavn 
for mennesker og natur. Det 
er der kommet nogle meget 
flotte illustrationer ud af, 
som kan være inspiration for 
udviklingen af området.

Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening inviterer på 
vandre- og visionstur den 
16/3. Vi mødes ved lågen 
kl. 17 og går rundt og ser på 
området og snakker sammen 
om, hvordan man kan bruge 
området på kort sigt og på 
den lange bane. Derefter er 
man velkommen til fælles-

spisning og videre snak og 
gode ideer kl. 18:30 i det Ma-
ritime Ungdomshus. Her vil 
man også kunne høre mere 
om foreningen.

EN SÆRLIG AFFALDS-
INDSAMLING
I indsatsen ”Sammen om 
skraldet på Amager” har en 
række foreninger sammen 
med Miljøpunkt Amager det 
seneste år gennemført af-
falds-indsamlinger på Ama-
ger Strand og langs kysten 
ud til Øresund. Den næste 
affalds-indsamling bliver 
lørdag den 2. april, hvor alle 
kan komme ud til Prøveste-
nen Syd og være med. Kom 
og lån en poseholder og en 
snapper, så gå vi i fællesskab 
i gang med at samle affald, så 
det ikke blæser ud i havet. Vi 
begynder kl. 10 ved lågen. En 
mindre flok lokale dykkere vil 
også samle skrald op på hav-
bunden langs molerne. Kom 
og se hvad de finder…

MIDLERTIDIG 
SKULPTURPARK
I løbet af foråret vil man ikke 
blot kunne opleve et utal af 
græsser, urter og blomster, 
der popper op af jorden 
mod forårssolen, men også 
24 kunstinstallationer fra en 
række lokale kunstnere. Følg 
med på Facebookgruppen 

Prøvestenen Syd, hvor der 
vil komme mere information 
om den midlertidige skulp-
turpark, og hvornår der bli-
ver lavet rundvisninger.

 ❚ Hvad er Prøvestenen 
Syd? 
Som nabo til store benzin-
tanke, kun adskilt af en 
præcis 1 km lang vold, lig-
ger et stort grønt område, 
Prøvestenen Syd. Disse 
dejlige græsenge, beboet 
af masser af fugle og om-
givet af vand har nu været 
åbne for offentligheden i 
1½ år. Der har været fæl-
les rundvisninger, skralde-
indsamlinger og udstilling 
derude. De fleste bruger 
området på egen hånd til 
gå-, løbe- og cykelture i 
en grøn oase midt mellem 
industri, by og hav. Mange 
fiskere nyder også godt 
af gode fiske-spots langs 
molerne. 

 ❚ Vigtige datoer: 
16/3: Vandretur kl. 17-
18.30. Vi mødes ved 
lågen til Prøvestenen Syd, 
fællesspisning og visioner 
kl. 18:30 i det Maritime 
Ungdomshus for dem, der 
har lyst. 
2/4: Affaldsindsamling 
kl. 10-14. Vi mødes ved 
lågen til Prøvestenen Syd. 
Læs mere på Facebook: 
”Sammen om skraldet på 
Amager”.

FAKTA
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AF OLE PEDERSEN

NÅ FREM I TIDE
Afhængigt af hvor den nær-
meste døgn-tilgængelige 
hjertestarter er hængt op, 
skal der løbes hurtigt for at 
få hentet den og nå tilbage 
til personen med hjertestop 

i tide. Hvis den rette hjælp i 
form af stød med en hjerte-
starter og livreddende før-
stehjælp når frem i løbet af 
tre til fem minutter, er chan-
cen for at overleve hjerte-
stoppet op til 70 procent. 

Seks minutter efter et hjer-
testop kan hjernen begynde 
at tage skade, hvis der ikke gi-
ves livreddende førstehjælp, 
og derefter falder chancen for 
at overleve med 10 procent 
for hvert minut, der går. 

Derfor opfordres den en-
kelte læser til at tage sig et 

kig omkring i sit nabolag og 
finde ud af, hvor den nærme-
ste hjertestarter er, og der-
efter stille sig selv spørgs-
målet: Vil jeg eller min nabo 
kunne nå at hente hjertestar-
teren og komme retur i tide? 

Hjertestarteren skal nemlig 
helst være fremme og afgive 
et stød på det hjerte, der er 
stoppet, inden for tre til fem 
minutter.

VI SAMLER IND FOR AT 
KUNNE DELE UD
Er dette ikke tilfældet, kan 

man deltage i Hjerteforenin-
gens landsuddeling den 24. 
april 2022 sammen med na-
boer, familie, venner eller kol-
leger for at samle ind, så der 
kan deles hjertestartere ud. 
Indsamlingsgrupper ved Hjer-

teforeningens landsuddeling 
bestemmer selv, hvor hjer-
testarteren skal hænges op. 
Grupperne kan derfor gøre 
en indsats for at lukke huller i 
Danmarkskortet, der hvor der 
er langt til en hjertestarter.

Konceptet for landsud-
delingen er enkel: Når en 
gruppe har gået mindst 15 
indsamlingsruter enten fysisk 
eller digitalt, kvitterer Hjerte-
foreningen med en kvalitets-
hjertestarter til ophængning 
på et valgfrit sted, inklusiv 
klimaskab og et års service-
aftale. Eneste krav er, at hjer-
testarteren skal være tilgæn-
gelig for alle hele døgnet. Man 
kan også erstatte en eller flere 
indsamlingsruter med en digi-
tal indsamlingsrute. Når en di-
gital indsamling kommer over 
1.100 kroner, tæller den for en 
indsamlingsrute. 

MELD DIG TIL 
Har du lyst til at stå i spidsen 
for en indsamlingsgruppe ved 
Hjerteforeningens landsud-
deling 2022, kan du læse mere 
og melde dig til på landsud-
deling.dk under menupunktet 
”Start en gruppe”.

Hvis du har behov for 
hjælp eller har spørgsmål 
vedrørende landsuddelingen 
i område 2300 og 2770 kan 
du sende en mail til vores 
lokale landsuddelings am-
bassadør på mail .michael@
faltum.com  

Få et overblik over, hvor 
den nærmeste hjertestar-
ter er på hjertestarter.dk
Læs mere om landsud-
delingen på https://
landsuddeling.dk/

Hvor langt er der til din 
nærmeste hjertestarter?
Ved Hjerteforeningens landsuddeling den 24. april 2022 
kan du være med til at gøre dit lokalsamfund til et mere 
trygt og sikkert sted at bo, hvis lynet slår ned, og et 
medmenneske falder om med hjertestop

Hjertestarter i 
Frankrigsgade

AF OLE PEDERSEN

Det er Bernd Reuss, der 
har taget initiativet til 
hjertestarteren. Bernd 
Reuss organiserer i det 
daglige konferencer, som 
har med letbaner og of-
fentlig transport at gøre. 
Han fortæller:”Det var til 
Hjerteforeningens lands-
uddeling, at jeg søndag 
den 30. maj 2021 indsam-
lede lidt mere end 1.500,- 
kr. foran AmagerCenteret. 
Det var desværre langt fra 
nok til at kunne få tildelt en 
hjertestarter. Men forman-
den fra den lokale hjerte-
forening, Margit Grome, 
gav ikke op og søgte det 
nødvendige beløb hos 
Nordea-fonden, som nu 

betaler for, at borgerne i 
og omkring Frankrigsgade 
får adgang døgnet rundt 
til en hjertestarter.”

Margit Grome uddyber, 
hvorfor det er så vigtigt 
hurtigt at træde til ved 
hjertestop: ”Uden genop-
livning før ambulancen 
ankommer, overlever 1 ud 
af 19. Med hjerte-lunge-
redning før ambulancen 
ankommer, overlever 1 ud 
af 7. Med hjerte-lunge red-
ning og stød fra en hjerte-
starter før ambulancen an-
kommer, overlever næsten 
1 ud af 2.”

Det glæder Margit Gro-
me, at hjertestarteren skal 
hænge udenfor, således 
at den døgnet rundt kan 
være tilgængelig for alle.

Den 11. januar 2022 kom elektrikeren fra 
Elimar for at hænge en ny hjertestarter 
op på adressen Frankrigsgade 17 foran 
butikken ”Light Rail Day”, hvor event-
manageren Bernd Reuss bruger en 
gammel butik som kontor

     Bernd Reuss ved den nye hjertestarter i Frankrigsgade

Vil du være med til at skabe Københavns 
største festival på Amager?  
Vi er beærede over at få lov til at afholde vores festival på en plads som Tiøren, i 
naturskønne omgivelser i hjertet af Danmarks København. Vi håber dermed at kunne forene 
os med lokalbefolkningen, så vi sammen kan gøre Amager attraktivt med hjælp fra vores 
festival og byens stemning. Vi ønsker af favne det lokale samt fange og forstå Amagers ånd  

AF ZOE THULSTRUP

 AiaSound Festival er Kø-
benhavns nye skud på festi-
val-stammen, en festival der 
bestræber sig på at være for, 
i og med københavnere. 

AiaSound Festival, der 
første gang løb af stablen 
under navnet ØreSound Fe-
stival i 2021, er i fuld gang 
med planlægningen af dette 
års festival, der forhåbentlig 
bliver uden restriktioner, og 
hvor de kan få lov til at udfol-
de festivalens fulde poten-
tiale for gæsterne. AiaSound 
har allerede annonceret 

flotte navne i både nationalt 
og internationalt regi så som 
TYGA, Becky Hill, Tobias Ra-
him og CHEFF RECORDS. 
For at kunne give den bedst 
mulige festivaloplevelse til 
deres gæster, sender de nu 
et budskab til de beboere, 
der bor i nærområdet af fe-
stivalpladsen, nemlig Ama-
ger.   

På Amager findes en mas-
se forskellige foreninger, der 
har helt særlig betydning 
og værdi for det lokale mil-
jø. Derfor håber AiaSound 
også på, at disse lokale for-
eninger vil være med til at 

sætte deres præg på festi-
valen. AiaSound Festival vil 
derfor gerne forenes med 
lokalforeninger, fodbold-
klubber, svømmeklubber, 
haveforeninger, musikfor-
eninger eller alt derimellem, 
med ønsket om at skabe et 
stærkt samarbejde med lo-
kalmiljøet. Som forening på 
AiaSound kan man ligele-
des tjene en skilling til for-
eningskassen, alt imens man 
sammen med sine forening-
skolleger, venner, familie og 
bekendte er med til at løse 
kerneopgaver for festivalen 
- og naturligvis også nyde 

festivalen i sin helhed.  
 Det er et ønske for festi-

valen at beboere på Amager 
kan få lov til at sætte deres 
præg på festivalen både i 
år og fremadrettet. Samti-
dig ser de det også som en 
mulighed for foreninger på 
kryds og tværs af Amager 
og omegn at kunne sparre 
med hinanden og få nye be-
kendtskaber.  

Festivalen håber des-
uden at kunne finde ildsjæle 
blandt de lokale beboere, 
der har lyst til at tilmelde sig 
som frivillige til festivalen, 
og dermed vil være med at 

til at skabe Danmarks bedste 
festival-oplevelse på ama-
gerkansk grund.  

 Foreninger med interesse 
i at indgå et samarbejde med 
AiaSound Festival kan kon-
takte Josefine Havn på mail 
jh@aiasoundfestival.com for 
at høre mere.  

Har man lyst til at være en 
af de ildsjæle, der frivilligt vil 
hjælpe til med at skabe festi-
valen, og har man måske en 
mor, kæreste, veninde eller 
andre, der også vil hjælpe, 
kan man tilmelde sig Vo-
lunteer Together, så er man 
sikker på at kunne bruge da-

gen sammen med en, man 
holder af, samtidig med at 
man hjælper til med at gøre 
Amager til en endnu mere 
oplevelsesrig bydel, end den 
allerede er.                                                            

Tilmelding sker her: 
https://oresound-festival-
-aiasound-festival-2022.he-
apadmin.com/users/mem-
ber_types/1786/sign_up    

Yderligere information: 
Zoe Thulstrup,
presse & kommunikation 
ved AiaSound Festival
mobil: 50 31 73 14
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and corona-induced nega-
tive impact on the communi-
ties.

ASSOCIATIONS 
ARE LOOKING FOR 
VOLUNTEERS 
Frivilligcenter Amager’s 
message board and web-
site offer many exciting op-
portunities for volunteering 
at Amager: you may involve 
in boards, be coach in vari-
ous kinds of sport, assist in 
thrift shops, be a financial 
advisor, support schoolchil-
dren and teenagers in their 
education, help as SoMe 
editor, become a so-called 
‘visiting friend’ for the el-
derly, or support people 

with mental vulnerabilities. 
Even more opportunities 
are available at the many as-
sociations on Amager. You 
can find most of them listed 
in Frivilligcenter Amager's 
association guide. If you are 
passionate about a cause or 
have some skills you would 
like to bring into play, the 
nearest association or or-
ganization is no longer than 
a phone call, email, or visit 
away.

VOLUNTEERING IS 
REWARDING
There are many different 
reasons for volunteering. 
For some, it serves as extra-
curricular experience to put 

on the CV, others are deeply 
committed to a cause, want 
to expand their network, or 
enter a community of in-
terests – one reason does 
not exclude the other. Not 
only does volunteering pro-
vide an opportunity to test 
other aspects of oneself, it 
can also help finding new 
or different meaningfulness, 
e.g. through helping others, 
maintaining an active life af-
ter retirement or in leisure 
life, or engaging in a local 
network and hence increas-
ing social interaction.

FINDING THE RIGHT 
MATCH
No matter which volunteer-

ing options you are looking 
for, give it some thought 
beforehand: what type of 
work would you want to 
do, what you thrive on, how 
many hours can you set 
aside, how far away could 
the volunteer job be, and 
what motivates you. 

If you have the time and 
wish to volunteer, but the 
many opportunities seem 
unmanageable, or you do 
not quite know what you 
are looking for, you are wel-
come to book a non-bin-
ding interview with Frivillig-
center Amager for sparring 
(address: Sundholm 8, 
http://frivil l igcenterama-
ger.dk/).

NEWS

Flea market  
returns to Italiensvej

ORIGINAL BY FRANK 
LAMBERT. TRANSLATED 
AND EDITED BY NICOLE 
SCHMITT

The first weekend of June 
will be a feast for flea mar-
ket lovers from all over the 
neighborhood. On both 
Saturday and Sunday, the 
flea market is open from 
10 a.m. to 3 p.m. Find the 
unused things from the 
basements and attics and 
sell them to someone who 

enjoys them more. This 
year it will be extra fes-
tive, because there will be 
a musical surprise that you 
should not miss.

Mark your calendar on 
June 4-5! It is free to par-
ticipate, so everyone can 
join with a booth – and of 
course not leave any gar-
bage.

We are looking for-
ward to seeing you
The ’Flea Group’

Finally! – The flea market on Italiensvej 
is coming back after two years of 
pandemic-caused break

Engage and find meaningfulness  
in a volunteer community 
The last years with corona have 
been tough for many associations 
and organizations that draw on 
voluntary engagement. Many 
associations have lost members, 
as shutdowns and changing 
restrictions have made it difficult 
to keep activities going. At 
the same time, many people 
have prioritized their home and 
close relationships. Overall, this 
impacted associations and their 
ability to maintain communities

First ’Repair Café’  
to open at Amager
ORIGINAL TEXT BY 
CAROLINE EMMA 
PEDERSEN, PROJECT 
LEADER AT MILJØPUNKT 
AMAGER. TRANSLATED 
&EDITED BY NICOLE 
SCHMITT.

Since the Electronics Work-
shop opened its doors in 
April 2018, hundreds of re-
pairs have been carried out. 
Amongst others, toasters, 
stereos, kettles, blenders, 
lamps could be fixed and 
function again! On each 
first Sunday a month, you 
can find the Electronics 
Workshop at Maker Space 
at Kvarterhuset in Jemte-
landsvej. The Workshop is 
one of Miljøpunkt (Environ-
ment Hub) Amager's efforts 
aimed at changing the use-
and-throwaway culture.

On average, each resident 
in Denmark disposes about 
22.4 kg of electronics per 
year. Likewise, we buy up 

to 16 kg of clothes per year, 
most of it only used for a 
very short time. 

However, we can see that 

Amager’cans would like to 
repair their things! Miljø-
punkt Amager would the-
refore love to provide Ama-

ger’cans with even more 
opportunities for repairing 
their clothes and electronics, 
stuff that would just end in 
the trash otherwise.

Therefore, during 2022, 
we strive to start the first 
Repair Café at Amager at the 
new local recycling station in 
Urbanplan. Do you want to 
be part of this cozy commu-
nity? Any talent is welcome: 
can you for instance sew a 
button on a shirt and patch 
up a pair of pants? Or do you 
have the skills to fix a toast-
er? Maybe you have a flair 
for organization, admini-
stration, or communication? 
Then Repair Café is defini-
tely for you! There are many 
different kinds of options for 
being a volunteer at Repair 
Café, so come and join!

Interested? Send an 
e-mail to: caroline@
miljopunkt-amager.dk

ORIGINAL BY GRETHE 
KILDEGAARD NIELSEN. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT

Frivilligjob.dk, a large plat-
form for seeking and finding 
opportunities for voluntary 
engagement, published an 
article about pandemic-in-

duced general challenges to 
associations driven by vol-
unteers already in Septem-
ber 2021. Also locally, Frivil-
ligcenter (Volunteer Center) 
Amager, which supports and 
develops volunteering on 
Amager, receives feedback 
from its member associa-
tions about fewer volunteers 
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Loppemarked, påske med 
gratis fællesspisning, liv og ånd i 
Allehelgens Kirke og Sundkirken
Snart er foråret over os, blomster skyder op af jorden, og påsken nærmer sig 
med hastige skridt

AF SUZETTE EJDRUP

Vi tager hul på glæderne 
ved at samles til loppemar-
ked lørdag den 19. marts kl. 
10-14 i Allehelgens Kirke. 
Hvis du ønsker at sælge ud 
af gemmerne, kan du høre 
kirke- og kulturmedarbejder 
Janne Nyborg (tlf: 40 28 80 
06 eller se www.metrokir-
kerne.dk), om der er ledige 
boder. Leje koster 50 kr. El-
ler kom blot og gør en god 
handel, køb kaffe/te, forskel-
ligt hjemmebag og lækre 
sandwich og støt samtidig 
kirkens sociale arbejde.

KOM OGSÅ OG TAG DEL I 
PÅSKENS STORE DRAMA 
I ALLEHELGENS- OG 
SUNDKIRKEN
I forbindelse med påskens 
gudstjenester er der skær-
torsdag den 14. april efter 
gudstjenesten kl. 17 i Sund-

kirken fællesmåltid i skær-
torsdags ånd. (Tilmelding på 
telefon: 32 58 31 30). 

Efter højmessen 2. på-
skedag den 18. april i Alle-
helgens Kirke kl. 12 spiser vi 
påskefrokost sammen i kryp-
ten. (Der er ingen tilmelding 
til denne frokost).

Allehelgens- og Sundkirken 
sprudler af ånd og liv for børn 
og voksne, ikke kun søndage 
og helligdage, men også i lø-
bet af ugen. På www.metro-
kirkerne kan du læse mere om 
børnegudstjenester, medita-
tive gudstjenester, aftensang 
og sund debat, pilgrimsvan-
dring, sorggruppe, Bibelen 
Rundt (Bibelstudiekreds), 
fredagsklub, filmklub, kor og 
koncerter. 

For alle arrangementer 
gælder det, at alle er vel-
komne, og at alt er gratis - 
også mad og drikke.  

Vel mødt – og på gensyn.       Sundkirken pyntet til festgudstjeneste påskedag. 

Loppemarkedet på 
Italiensvej er tilbage efter 
to års Corona-pause

AF FRANK LAMBERTH

Og derfor skal den første 
weekend i juni være en 

fest for loppeglade naboer 
fra hele kvarteret. Som al-
tid starter vi kl. 10 og slut-
ter kl. 15 både lørdag og 
søndag. Find ting og sager 
frem fra kælder og loft og 
sælg dem videre til nogle, 
der har mere glæde af 
dem. I år bliver det ekstra 
festligt, for der kommer 
en musikalsk overraskelse 
,som du ikke må gå glip af.

Sæt kryds i kalenderen 
den 4. og 5. juni. Det er 
gratis at deltage, alle kan 
stille en bod op og husk 
ikke at efterlade skrald.

Vel mødt
Loppegruppen

Så sker det endelig igen – 
loppemarkedet på Italiensvej vender 
tilbage efter to års udsættelse

FABRIKKEN fejrer 30 år 
med kunstproduktion, og 
du er inviteret
Atelier-fælleskabet FABRIKKEN for Kunst og Design på Sundholm glæder 
sig til at invitere på mange kunstoplevelser af høj kvalitet i 2022. Der kommer 
blandt andet flere udstillinger i løbet af året i FABRIKKEN Afd. AC, og vi fejrer 
vores 30-års jubilæum som kunstfabrik

AF METTE 
KRØYER MADSEN, 
PROJEKTMEDARBEJDER

LYS I OVES LAMPE
Året er allerede skudt godt 
i gang, og i februar måned 
deltog FABRIKKEN for før-
ste gang på Copenhagen 
Light Festival med ønsket 
om at skabe endnu flere lys-
oplevelser på Amager i den 
kolde, mørke måned. FA-
BRIKKENs egen kunstner 
Claus Egemose skabte et 
lysværk, der lyste op i alle 
regnbuens smukke farver. 
’Oves Lampe’ blev fernise-
ret i starten af måneden, og 
FABRIKKEN takker alle, der 
kom og var med. Det var dej-
ligt igen at kunne se hinan-
den uden restriktioner, høre 
de lokales indtryk af værket 
og bringe lidt lys ind i hver-
dagen. FABRIKKEN takker 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Ny Carlsbergfondet og Det 
Obelske Familiefond for til-
skud, som gør det muligt at 
bringe kunsten ud til folket.

ET STORT JUBILÆUM
Indenfor i det gamle vaskeri 
på Sundholm, der huser over 
60 kunstnere og designere, 
summer det også af liv, og 

der er en særlig begivenhed, 
vi glæder os meget til i år. 
Igen i år inviterer FABRIK-
KEN til ÅBENT HUS lørdag 
den 21. maj, men vi skal også 
fejre vores 30-års jubilæum 
med en stor jubilæumsud-
stilling, der markerer de 30 
år med gode samarbejder, 
gode naboer og produktion 
i kunstens maskinrum. 

Udstillingen, der er åben 
21/5 – 25/5, vil have fokus på 
de mange års kunstproduk-
tion, der er foregået på FA-
BRIKKEN samt indblik i sam-
tidskunsten, som hver dag 
udspiller sig på FABRIKKEN 

og inspireres af lokalområdet. 
Lokale på Amager, kunstinte-
resserede i København samt 
netværks- og samarbejds-
partnere bliver inviteret til at 
deltage i et brag af et ÅBENT 
HUS med workshops for både 
børn og voksne, et spænden-
de talk-program og flere live-
performances. Derudover 
inviteres der om lørdagen til 
’Open Studios’, hvor man kan 
besøge udvalgte kunstnere i 
deres atelierer og få et spæn-
dende indblik i processen i at 
lave kunst. Søndag til onsdag 
vil der også være omvisninger 
i udstillingen.

Sæt kryds i kalenderen og 
husk at følge med på FA-
BRIKKENs kanaler, hvor der 
løbende vil blive opdateret 
om jubilæet og ÅBENT HUS-
arrangementet.

I AMAGER CENTRET 
KØRER SAMARBEJDET 
STADIG RUNDT
Til marts åbner endnu en ud-
stilling i FABRIKKEN Afd. AC 
af FABRIKKENs billedkunst-
ner Camilla Berner. Udstillin-
gen er fortsat uden titel, men 
vises fra 28/3 – 1/5 i sving-
døren i indgangen ved Irma. 
Udstillingen arbejder med 
mødet mellem mennesket 
og naturen og vil – forhå-
bentlig – skabe grobund for 
forundring og samtale om 
det menneskeskabte versus 
naturen. Projektet er støttet 
af Amager Centret, Amager 
Øst Lokaludvalg, Amager 
Vest Lokaludvalg, Ny Carls-
bergfondet, 15. Juni Fonden, 
Statens Kunstfond og Det 
Obelske Familiefond.

Læs mere om FABRIK-
KEN for Kunst og Designs 
arrangementer på hjem-
mesiden www.ffkd.dk, Du 
kan også følge FABRIKKEN 
på Facebook og Instagram.

      Billedkunstner Claus Egemoses ’Oves Lampe’ lyste i hele februar 
smukt ud over Sundholm.  Foto: Christoffer Askman

Historieklubben 
på Amager slutter 
sæsonen af med et 
mysterium om en spurv

AF MORTEN VERNER 
HANSEN

Men faktisk spillede en 
anden Schalburg også en 
rolle under 2. verdenskrig. 
Hvor Christian blev dyrket 
i den nazistiske presse, 
hang ud med Himmler og 
endda blev portrætteret 
på postkort, drev “Spur-
ven”, Christians søster Eva 
Schalburg, sit virke i det 
skjulte.

Enkelte ting ved man: at 
Eva Schalburg i septem-
ber 1940 som agent for 
Abwehr, den tyske efter-
retningstjeneste, sammen 
med to andre blev sat i 
land på den skotske kyst, 
at de alle tre hurtigt blev 
afsløret og taget i forva-
ring af de britiske myndig-
heder, og endelig, at Eva 
Schalburg mod sædvane 
og i modsætning til hen-
des to rejsefæller ikke blev 
henrettet af briterne for 
spionagevirksomhed.  

Resten af historien om 
Eva Schalburg er dun-

kel og indbyder til myter 
og konspirationsteorier. 
Arbejdede hun i virke-
ligheden også for rus-
serne? Blev hun omvendt 
til engelsk agent henimod 
slutningen af krigen? Og 
hvad blev der af hende? 
Fortsatte hun som agent 
under den kolde krig, eller 
slog hun sig ned et sted i 
verden under et nyt navn 
og levede et stille liv som 
husmor?

Kirstine Kloster Ander-
sen vil forsøge at rede trå-
dene ud for os.

Kirstine Kloster Ander-
sen er journalist og udgav 
efter et større gravearbej-
de i arkiver i England, Tysk-
land, Belgien og Danmark i 
2018 “Spurven – Den dra-
matiske historie om spio-
nen Eva Schalburg”.
Torsdag 17/3 kl. 19.00.
Sundby Bibliotek, Kvarter-
huset, Jemtelandsgade 3, 
2300 Kbh. S. Billetter kan 
købes på www.kvarterhu-
set.dk
Pris 40,- kr.

De fleste historieinteresserede kender 
Christian Frederik von Schalburg, dansk 
nazistisk officer med russisk adelsblod 
i årerne, der døde i tysk tjeneste på 
østfronten i 1942, og som opnåede den 
noget tvivlsomme ære at få opkaldt et 
korps af volds- og drabsmænd efter sig
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STAYCATION 
- bæredygtig 
charterferie i 
Kvarterhuset

AF LOLA SHERMER, 
KVARTERHUSET

AMAGERLLORCA. 
BAHAMAGER. 
AMAGERDAGASKAR. 
Med hængekøje, parasol-
ler, liggestole, ferielæsning, 
badebassin og -bolde, 
muslingeskaller, stråhatte, 
farverige blomster og en 
stor, malet solnedgang har 
der været vaskeægte ferie-
stemning og summende liv 
midt i de kolde eftermid-
dage. Børnefamilier har 
slænget sig i strandstole 
og vugget dovent i hæn-
gekøjen. De har leget med 
badedyr og spist deres 
frokost under knaldgule 
parasoller og grønne pal-

meblade. Det har været fe-
rie-fantastisk – all inklusive. 
(Alle genstande i udstillin-
gen var lånte eller brugte).

FERIEMINDER
I forbindelse med udstil-
lingen i foyeren har en 
masse børn bidraget til 
en ferie-mindevæg. Med 
staffelier og stråhatte har 
husets mindste gæster 
malet deres bedste ferie-
minder og hængt dem op 
på væggen. Et gennem-
gående tema var isvaf-
ler og sol, sol, sol. Tak til 
alle, der bidrog til den fine 
ferie-mindevæg og den 
gode stemning i huset. Nu 
er vi klar til forår og meget 
mere varme.

I de mørke, kolde februardage kan 
det føles som om, sommeren og 
varmen er uendelig langt væk. Med 
dyre varmeregninger, restriktioner og 
karantæner var vinterferien sydpå for 
mange af os ikke en realitet. Og dog? 
For i Kvarterhuset har man kunnet 
tage på en bæredygtig og gratis 
charterferie - lige midt i husets foyer

En overflod af 
kulturoplevelser på Amager
Kulturforeningen Liv i Sundby tilbyder en række kulturoplevelser for alle 
aldersgrupper forskellige steder på Amager og nærmeste omegn

AF POVL RASMUSSEN,  
BESTYRELSEN LIV I 
SUNDBY

Hvert år udarbejder Liv i 
Sundby et forårsprogram 
og et efterårsprogram, hvor 
vi forsøger at ramme så 
bredt som muligt, både em-
nemæssigt og aldersmæs-
sigt. I efteråret 2021 havde 
vi for eksempel foredrag af 
sportsjournalist Morten An-
kerdal og DR-journalist Kim 
Bildsøe Lassen. Der var også 
en rundvisning i krigsskibene 
på Holmen, hvor både bed-
steforældre og børnebørn 
deltog.    

Forårets program byder 

igen på en bred vifte af fore-
drag, koncerter og også no-
get for børn. 

Blandt andet kommer for-
fatter Morten Pape og for-
tæller om sin nyeste bog ”I 
ruiner”, der i den grad hand-
ler om den lokale nyere hi-
storie på Amager.

Der bliver også lejlighed til 
at høre om ægte true crime 
i København, når Politimu-
seets leder Frederik Strand 
fortæller om Amagerman-
den, Bombemanden og 
kvindemord. 

Årets store sportsbegi-
venhed Tour de France star-
ter til sommer i København, 
og i den anledning har vi fået 

cykelrytter og sportsdirek-
tør Brian Holm til at komme 
og fortælle om dette legen-
dariske cykelløb.

Man kan også komme 
med på et strejftog gennem 
dansk humor og satire med 
forfatter og fortæller Poul 
Kragelund, eller få en rund-
visning i Ballonparken på 
Islands Brygge med Frede 
Norbrink. Bibliotekarerne fra 
Solvang og Ørestad Bibliote-
ker er igen på barrikaderne, 
denne gang med litteratur 
om iskold krig og brænden-
de kærlighed.

De musikalske indslag bli-
ver blandt andet leveret af 
sangeren Allan Høier og gui-

taristen Allan Thorsgaard, 
der i en søndags-kabaret 
kommer rundt om alle de 
største svenske visedigtere: 
Carl Michael Bellman, Evert 
Taube, Dan Andersson og 
Cornelis Vreeswijk.

BØRNENE OG DERES 
VOKSNE
For børnene bliver der 
blandt andet lejlighed til at 
opleve Comedievognens ud-
gave af børneklassikeren om 
den lille modige mis med de 
blå øjne, der gik ud i verden 
for at finde landet med de 
mange mus.

Maria og Jezus har et musi-
kalsk krea-show. Der er også 
rytmik for børn med rytmik-
pædagog Pernille Broberg 
Balle på programmet, eller 
man kan se forestillingen 
Chicks ved Hr. Teater om to 
burhøns, der oplever frihe-
den for første gang.

Arrangementerne er åbne 
for alle, men er man medlem 
af støtteforeningen, opnår 
man rabat. Vi er så heldige 
at modtage økonomisk støt-
te via Bydelspuljen samt fra 
nogle fonde, hvilket er med 
til, at vi kan holde billetpri-
serne på et absolut minimum 
– faktisk mellem gratis og 
30/50 kr. Alle skal kunne få 
råd til gode kulturelle ople-
velser.

Det trykte program kan 
fås på bibliotekerne, men el-
lers er der udførlig omtale af 
arrangementerne på vores 
hjemmeside www.livisund-
by.dk, hvor der også kan kø-
bes billetter.

Liv i Sundby blev stiftet i 
1999 og er drevet af frivillige. 
Foreningen har hjemsted i 
Solvang Bibliotek, men sam-
arbejder med en lang række 
lokale organisationer og for-
eninger.

      Ørestad Bibliotek lægger i marts lokale til den tidligere professionelle cykelrytter, sportsdirektør Brian 
Holm i anledning af, at Tour de France starter den 1. juli med de første tre etaper i Danmark.

Et forår i litteraturens tegn
Amar:litt får 
litteraturglæden 
til at spire på 
Amager 

AF JAKOB KRAGH 

Amar:litt er en forening dre-
vet af frivillige litteraturel-
skere, der har et ønske om 
at dele glæden med andre 
på Amager. Vi er afhængige 
af samarbejdspartnere og 
økonomisk støtte fra for ek-
sempel Amager Øst Lokal-
udvalg. 

I vores forårsprogram står 
litteraturen ikke alene. Der 
er mad og bøger på pro-
grammet, når Anne-Cathrine 
Riebnitzsky fortæller om sit 
forfatterskab, mens man ny-
der gourmetmad fra Øens 
Spisested. 17. marts kommer 
Anya Mathilde Poulsen og 

fortæller om musik og kvin-
der, så mon ikke vi skal høre 
fed musik? 

Amar:litt er forankret på 
Amager. Det kan mærkes, 
når Frederik Strand holder 
foredrag om berømte og 
lokale kriminalsager. Lokalt 
bliver det også, når Majken 
Astrup er guide på en lit-
terær byvandring. Og sæ-
sonen slutter med Morten 
Pape, der fortæller om sin 
Amager-trilogi.

Så kom og oplev litteratur 
på en ny måde på Amager!

PROGRAM: 
 ❚ Til middag med Anne-

Cathrine Riebnitzsky 
Tirsdag 15. marts kl. 18.00 
Den prisvindende Anne-
Cathrine Riebnitzsky er 
med til bords, når gour-
metmad blandes med 
stor litteratur. 
Anne-Cathrine læser op 
af sine romaner og i løbet 

af middagen skifter hun 
plads, så alle kan deltage 
i samtale med hende.  
Chefkok Yngve Fobian 
har sammensat en læk-
ker menu med smag af 
Amager. 
I samarbejde med Øens 
Spisested. 
Sted: Øens Spisested i 
Prismen, Holmbladsgade 
71 
Billet og middag á 200 kr. 
købes på www.billetto.dk

 ❚ Kvinder og musik med 
Anya Mathilde Poulsen 
Torsdag 17. marts kl. 
19.00 
Anya Mathilde Poulsens 
bog ”Vilde kvinder, 
mørke toner” handler 
om kvinder og musik, 
fra bluesdivaer og op til 
nutidige stjerner. Bo-
gen fremhæver glemte 
fortællinger og fortæller 
om aktuelle musikere, der 
udfordrer normer for køn 

og krop.  
Sted: Bibliotekshuset, 
Rodosvej 4  
Gratis, tilmelding på 
www.billetto.dk

 ❚ Ægte true crime med 
Frederik Strand 
Tirsdag 5. april kl. 19.00 
Der er masser af spæn-
dende kriminalsager fra 
de seneste årtier i Køben-
havn. Så glæd dig til en 
aften med en af landets 
største eksperter og 
bedste formidlere, Poli-
timuseets leder, Frederik 
Strand. 
Sted: Bibliotekshuset, 
Rodosvej 4 
Billet á 50 kr. købes på 
www.billetto.dk

 ❚ Erindringer fra Lorteøen 
med Majken Astrup 
Torsdag 5. maj og onsdag 
18. maj begge dage kl. 
16.30 
Majken Astrup er tur-
guide på de populære 

litterære byvandringer på 
Amager. Kom med i fod-
sporene på tre forfattere, 
der beskriver Amagers 
forandringer tæt på.  

Byvandringen starter ved 
Bibliotekshuset og ender 
i Urbanplanen. 
Sted: Bibliotekshuet, 
Rodosvej 4. 
Billet á 30 kr. købes på 
www.billetto.dk

 ❚ Morten Pape og Ama-
ger-trilogien 
Onsdag 8. juni kl. 19.00 
”I ruiner” er afslutnin-
gen på Morten Papes 
Amager-trilogi. Bogen 
handler om en familie fra 
Vestamager, hvor alt sy-
nes håbløst normalt, men 
katastrofen lurer. Roma-
nen er sidste bind i Papes 
Amager-trilogi. 
Arrangeret i samarbejde 
med ”Liv i Sundby” og 
Partnerskabet. 
Sted: Beboerhus Øst, 
Lygtemagerstien 2A 
Billetter á 50 kr. købes på 
www.livisundby.dk  
Medlemmer af Liv i 
Sundby: 30 kr. 

      Byvandring med Majken 
Astrup Foto: Privat
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Faste aktiviteter i Kvarterhuset
Kvarterhusets faste aktiviteter kører på fuldt blus og du er 
altid velkommen til at være med.

Aktivitet Dag/tidspunkt Mere information
It-café Tirsdag og tors-

dag kl. 14-16
Kig forbi med små og sto-
re it-udfordringer

Lektie-hjælp Mandag, tirsdag, 
onsdag og tors-
dag kl. 17-18.30

De dygtige frivillige hjæl-
per dig med lektierne

Plastikpose-frit 
Amager syr stofnet 
af genbrugsstof

Tirsdage kl. 15-17 https://www.facebook.com/
plastikposefritamager

Bæredygtigt sy-fælles-
skab ved 2ndByNutid

Tirsdage i lige 
uger kl. 17-21

https://kulturS.kk.dk/det-sker/baere-
dygtigt-syfaellesskab-2nd-by-nutid

Strikkeklubben. Strikker 
og hækler i fællesskab

Onsdage kl. 14-17 Meld dig ind i gruppen: 
https://www.facebook.com/
groups/462122624544881

Paraplyen, kreativt 
fællesskab for unge

Onsdage kl. 17-20 Meld dig ind i gruppen:
https://www.facebook.com/
groups/213090450243237

Advokathjælp Onsdage kl. 16.30-17.30 Foregår pt. telefonisk. Ring til ad-
vokathjælpen på tlf: 4028 0789

Barselsformiddagen Torsdage kl. 9-12 https://kulturS.kk.dk/det-sker

Det kreative fællesskab. 
Kreative sysler for alle

Torsdag kl. 18.30-21 Meld dig ind i gruppen: 
https://www.facebook.com/
groups/359703774237638

Åbent elektro-
nikværksted

Første søndag hver 
måned kl. 11-14

Få hjælp og vejledning til elektro-
nik der driller eller skal repareres

Vi huser også en række læseklubber og en klassisk lytteklub. 
Se mere på https://kulturS.kk.dk/kvarterhuset
Spørgsmål er velkomne på mail: rosa@kvarterhuset.dk og j66l@kk.dk

Kulturarrangementer i Kvarterhuset
Du kan finde mere info om de enkelte arrangementer på vores hjemmeside: kulturS.kk.dk/
kvarterhuset

Arrangement Dato og tidspunkt 
Rockforedrag om Pink Floyd 16. marts kl. 19

Historieklubben Amager: Spurven – Vera Schalburg 17. marts kl. 19

Amagerbro Jazz:  
Lis Wessberg kvartet

18. marts kl. 19.30

Udstilling:  
Ukrudt og andre vækster 

19. marts - 8. maj 

Børneteater: ‘To Be’ 
af Passepartout Theatre Production

26. marts kl. 14

CPH:DOX: Moosa Lane 1. april kl. TBA

CPH:DOX: After Nature 3. april kl. TBA

Påske workshop for børnefamilier 6. april kl. 15-17

Amagerbro Jazz:  
Niclas Knudsen Trio

22. april kl. 19.30

Amager Klassisk: Morgenmadskoncerten 24. april kl. 11

Kbh-mesterskab af cykelpoesi.  
Poetry slam med Tour de France-tema.

12. maj kl. 20

Amagerbro Jazz:  
Cecilie Strange Qvartet

20. maj kl. 19.30

Amager Klassisk: Tirsdagsbarok 31. maj kl. 19.30

CPH:DOX kommer 
til Kvarterhuset 
Nordens største dokumentarfilmfestival CPH:DOX 
viser splinternye danske dokumentarfilm i Kvarterhuset 
på Amagerbro. Begge dage kan du også møde 
instruktørerne bag filmene 

AF SIMON ØRBERG, 
CPH:DOX OG LOLA 
SHERMER, KVARTERHUSET

MOOSA LANE: RØRENDE 
FAMILIEFORTÆLLING 
OG PAKISTANSKE 
SPECIALITETER
Fredag den 1. april er der film 
og pakistanske specialiteter 
serveret af lokale pakistan-
ske kvinder fra indsatsen 
”Bydelsmødrene” på Ama-
gerbro. Moosa Lane er en 
personlig familiefortælling i 
bredformat, hvor den dansk-
pakistanske instruktør Anita 
Mathal Hopland ser tilbage 
på sine to familiers historier 
gennem 15 år i Karachi og 
København. De kulturelle 
kontraster er store mellem 
huset i Karachi, hvor 25 fa-
miliemedlemmer bor under 
samme tag, og det hver-
dags-realistiske København 

i en dansk velfærdsstat. Men 
i sin reflekterede meditation 
over mentale og geografiske 
afstande og over, hvad der 
binder os sammen på trods 
af forskelle, bygger hun en 
bro på tværs af tid og sted. 
Arrangementet starter kl. 
17.00, hvor instruktøren vil 
præsentere sin film. Efter fil-
men byder Bydelsmødrene 
på smagsprøver fra det pa-
kistanske køkken. 

AFTER NATURE: 
BIODIVERSITETSKRISE 
OG MEKANISKEFUGLE-
SANGE FUGLESANGE
Søndag den 3. april er der 
film og kunstperformance 
med lydkunstneren Niels Ly-
hne. I After Nature kæmper 
fire markante, danske for-
skere og en kunstner på hver 
deres måde for at afbøde 
den menneskeskabte mas-

seuddøen og forstå, hvordan 
menneskets jagt på velstand 
kan føre til et økologisk kol-
laps. Arrangementet starter 
kl. 14.30 med en præsen-
tation af filmens instruktør, 
Esther Elmholt. Efter filmen 
opfører lydkunstner Niels 
Lyhne sit værk, Birdsongs, 
som også optræder i filmen. 
Amagers egne frøbanker og 
biodiversitets-indsats, FÆL-
LES FRØ, deler frø ud til gæ-
sterne.

Læs mere om filmene og 
arrangementerne på www.
cphdox.dk og på www.
kulturS.kk.dk/kvarterhuset
Praktisk information: 
Begge film vises i Glassa-
len i Kvarterhuset, Jem-
telandsgede 3. Billetter 
koster 100 kr. og kan købes 
på festivalens hjemme-
side www.cphdox.dk

Lanterne-teltet
I forbindelse med Copenhagen Light Festival arrangerede 
Kvarterhuset en lysinstallation, som bestod af et telt fyldt 
med lanterner 
AF ROSA SOFIE HALL, 
KVARTERHUSET

Børn fra Nathanaels Børne-
hus og lokale familier havde 
gennem workshops dekore-
ret fine papirl-anterner, som 
vi samlede til et fælles kunst-
værk ’Lanternet-eltet’. Med 
et minimum af virkemidler 
fik vi skabt et meget stem-
ningsfuldt værk, som både 
børn og voksne var meget 
begejstrede for. Som mo’ren 
til Laura på 2 år sagde: ’Det 
er så skønt, at I laver de her 
workshops, som er så nem-
me at deltage i. Man bliver 
rigtig glad, når man er på tur 
til biblioteket og der så også 
er noget kreativt at kaste sig 
over sammen. Det trænger 
vi til ovenpå alle nedluknin-
gerne’. 

Og i Kvarterhuset er vi helt 
enige. Vi holder rigtig meget 
af at møde vores brugere helt 
tæt på, som vi gør, når vi in-

viterer til åbne workshops. Så 
dem kan i glæde jer til flere 
af. Følg med på Facebook/
kvarterhusetamagerbro.
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AF OLE PEDERSEN

I sammenfatningen frem-
hæver man at Børnekultur-
hus Ama’r er et vellykket 
eksempel på, hvordan man 
skaber et kulturhus på bør-
nenes præmisser, et hus, 
som i samspillet mellem det 
arkitektoniske udtryk, ind-
retningen og indholdet sti-
mulerer børnenes kreativitet 
og møde med kulturen. 

I børnekulturhuset går fan-
tasi og funktionalitet hånd i 
hånd. De nytænkende rum 
og funktioner er indrettet 
særligt med henblik på at 
stimulere børns sanser og 
nysgerrighed. Gulve, vægge 
og møbler lægger op til leg 
og skabende, kreative aktivi-
teter. Det transparente ele-

ment gør, at børnene i højere 
grad bliver inspireret af hin-
andens leg og aktiviteter ved 
at observere hinanden. 

Gennem den varierende 
arkitektur, rummenes funk-
tionalitet og et bredt ud-
bud af aktiviteter dækker 
børnekulturhuset børnenes 
mange forskellige interes-
ser. Børnene møder dertil 
professionelle, udøvende 
kunstnere gennem aktivi-
teterne. Det giver børnene 
et indblik i og en forståelse 
for kunstneriske metoder og 
tilgange, og der bliver sam-
tidig skabt et rum, hvor de 
selv kan udfolde sig kreativt. 
Børnekulturhuse har med 
tiden vokset sig større end 
de fysiske rammer og er i 
høj grad en aktiv del af det 

at skabe et spændende og 
attraktivt nærmiljø for børn. 
De er i konstant udvikling og 
igangsætter løbende nye ini-
tiativer og projekter.

ET PROJEKT DER 
KONSTANT HAR 
UDVIKLET SIG
Historien om Børnekultur-
hus Ama’r begynder tilbage 
i 1994 i en skurvogn på Øre-
sundsvej. Efter kort tid flyt-
tede projektet videre til det 
lokale medborgerhus (den 
nedlagte Øresundsvejens 
Skole), og i 2006 begyndte 
processen med at skabe et 
helt nyt børnekulturhus. 

Børnene har været med til 
at udvikle huset ved at dele 
deres drømme, ønsker og 
ideer til kulturhuset gennem 
en række workshops. 

Det nuværende børnekul-
turhus har eksisteret siden 
2013. Det er et hus, som 
både inde og ude afspejler, 
at det er skabt af og for børn. 
Det er et hus, som inspirerer 
til bevægelse, med trapper, 
klatrevæg og danselokale, 

og til fordybelse og ro i de 
mindre og krinkelkrogede 
rum. Huset tilbyder mange 
forskellige aktiviteter for 
børn i alle aldre. Der er alt fra 
hold med musik, billedværk-
sted og krop og bevægelse. 

Samlet set udbyder Bør-
nekulturhus Ama’r mere end 
40 hold hver sæson på tværs 
af temaer og aldersgrupper. 
Hertil kommer aktiviteter 
målrettet skoler og institu-
tioner, som gennemføres i 
dagtimerne. 

Fællesnævneren for hol-
dene er, at børnene møder 
professionelle kunstnere, som 
står for undervisningen. Der-
udover gennemføres der en 
bred vifte af forskellige work-
shops, events og arrangemen-
ter for børnene i samarbejde 
med andre kulturaktører som 
børneteatre, Golden Days, Bu-
ster Filmfestival, Dansk Kom-
ponistforening med flere. 

Børnekulturhus Ama’r er 
en del af Kultur S, der er en 
samlet enhed for Køben-
havns Kommunes kultur- og 
fritidstilbud på Amager.

KULTUR

Oplev forårets forrygende 
forestillinger på ZeBU
Når teatersulten melder sig, så tag familien under armen og hop et smut forbi 
hele Amagers børne- og ungeteater, som byder foråret velkommen med tre 
fine gæstespil 

AF  STINE EBBESEN, ZEBU

Vinteren er gået på hæld, og 
solens spæde stråler titter 
frem med varme løfter om 
sommerens komme. Mens 
byens børn venter på strand-
ture og is i lange baner, blæn-
der ZeBU op for tre teater-
forestillinger, der helt sikkert 
vil stille sulten efter oplevel-
ser udover det sædvanlige. 
Scenen overlades til sanse-
lige og fantasifulde fortæl-
linger skabt af kunstnere, der 
brænder for at kreere magi-
ske åndehuller i børnehøjde. 

Fælles for de tre forestil-
linger er netop perspektivet. 
For hvad er en varm solstråle 
på kinden eller en kold is på 
tungen? Måske føles det i 
virkeligheden omvendt. Fy-
sikkens love har jo bevist, at 
verden rummer mere, end 
hvad der kan ses og mærkes. 
Måske er oppe nede og nede 
oppe. Det hele afhænger af 
øjnene, der ser. 

Dét og meget mere udfor-
skes i forårets finurlige og 
eftertænksomme teaterop-
levelser for hele familien.

KROPSFORTÆLLINGER 
FRA VIRKELIGHEDEN 
Den første forestilling, der 
gæster ZeBU, er MÆRK-
VÆRKs Min krop – dit blik fra 
15. - 25. marts (+13 år). Med 
alvor, grin og glimt i øjet stil-
les skarpt på de blikke og 
kræfter, der spiller ind i de 
unges forståelse af kropsi-
dealer, sociale medier og 
grænser. Der er nok at spejle 

sig i og endnu mere at leve 
op til. Alt er med til at forme 
og definere vores selvbillede 
og billede af andre. På bag-
grund af interviews med en 
række teenagere sættes de 
unges egne kropsfortællin-
ger i scene. Der er således 
lagt op til en tankevækkende 
oplevelse med rum for re-
fleksion for unge og deres 
voksne. 

FYSIKKENS 
FASCINERENDE VERDEN 
Fysikkens love udfordres, 
når GLiMT Amager i en kom-
bination af hæsblæsende fy-
sisk teater og poetisk akro-
batik markerer 100-året for 
Niels Bohrs modtagelse af 
Nobelprisen. Forestillingen 

Bohr er en opdagelsesrejse 
udi de uendeligt mange fæ-
nomener, der ikke kan ses 
med det blotte øje. Verdens 
mindste detaljer udforskes 
gennem et kraftfuldt fysisk 
udtryk, hvor kropslige ud-
foldelser og illusioner for-
vrænger tid og rum og ud-
fordrer tyngdekraften. Med 
andre ord er der ikke sparet 
på noget, når Niels Bohrs 
tanker og atomets hemme-
ligheder smelter sammen til 
en fusion, der kan opleves 
på ZeBU fra 26. marts - 2. 
april (+14 år).

NÅR DET HELE VENDER 
PÅ HOVEDET
Den barnlige og umiddelbare 
fascination af det omvendte 

er omdrejningspunktet for 
Cikaros og Teater Kimones 
ny-cirkus-forestilling, der 
slet og ret hedder Omvendt. 
To smidige kroppe skaber et 
fantasiunivers, hvor vi fan-
ges af akrobatiske forma-
tioner, tragtformede skørter 
og blå strømper. Former og 
figurer vendes på hovedet 
og udfolder på legende let 
vis den dobbelthed, der fin-
des i, at noget kan være ens, 
men samtidig forskelligt. 
Præcis som et menneske. Så 
kom og lad de mindste be-
gejstres af en fortælling om 
det omvendte fra 1. - 8. maj 
(3-7 år).

Billetinfo:
Læs mere på www.zebu.nu.  

      Fra forestillingen Bohr 

Aktiviteter i Filips Kirke
Filips Kirke er endelige kommet fuldt i 
op i omdrejninger igen efter Corona-
nedlukningen

AF JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDET

Filips Kirke har i foråret ud-
over højmesser og morgen-
sang hver torsdag kl. 9.30 en 
lang række aktiviteter. Kende-
tegnende for alle aktiviteter 
er, at det er gratis at deltage.

Efter gudstjenesten skær-
torsdag 14. april kl. 19 er der ef-
terfølgende ost og vin i salen.

Ved gudstjenesten 15. 
maj kl. 10 er der optræden 
af ”Korfødderne”, Kofoeds 
Skoles kor. Familiegudstje-
nesterne ”Gud og Spaghetti” 
begynder igen 6. april kl. 17. 

På koncertsiden er der: 
 ❚ Søndag 13. marts kl. 16 

koncert med MUKO, de 
musikstuderendes kor, og 
deres koncerter er altid 
en fantastisk oplevelse.  

 ❚ Torsdag 31. marts kl. 19-
20 “The Art of Minima-
lism”, orgelkoncert ved 
Kristian Marstal, Filips 
Kirkes egen organist, 
med udvalgte værker af 
blandt andre Arvo Pärt 
og Philip Glass, der alle 
repræsenterer en mini-
malistisk æstetik. Kristian 
Marstal er uddannet fra 
Rytmisk Musikkonser-
vatorium og studier på 
Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, og 
man vil til koncerten også 
opleve nogle af Marstals 
egne værker.

Der er følgende sogne-ar-
rangementer: 
 ❚ Lørdag 12. marts kl. 15-17: 

Jan Borre synger Kim 

Larsen sange. Efterføl-
gende spisning.

 ❚ Lørdag 26. marts kl. 15-17: 
”I ord og toner”, oplæs-
ning, musik og samtale 
med Ghita Nørby og Lars 
Hannibal. Arrangementet 
er støttet af Områdefor-
nyelsen Sundby.

 ❚ Vores populære arbejds-
højskole har følgende 
arrangementer:

 ❚ Torsdag 17. marts kl. 
19-21: ”Storm P’s liv og 
værk” ved Elisabeth Nis-
sen.

 ❚ Torsdag 21. april kl. 19-
21: ”Hospitalspræst på 
grænsen mellem liv og 
død” ved hospitalspræst 
Julie Ragn Jensen.

 ❚ Tirsdags-cafeen (hver 
tirsdag kl. 13-15 frem til 
1. maj: foredrag, musik, 
hygge og fællessang) har 
følgende arrangementer:

 ❚ 15. marts: ”De danske 
Vestindiske Øer”, fore-
drag og gospelsang med 
Steven Hart.

 ❚ 22. marts: ”Nordøstgrøn-
land og slædepatruljen 
Sirius”, foredrag ved 
Rasmus Rohde.

 ❚ 5. april: Kristian Mar-
stal, organist og pianist 
optræder med sin søster, 
Maria Marstal, mezzoso-
pran.

 ❚ 12. april: ”Påske på hospi-
talet - det vigtige i livet 
træder frem, når sygdom 
og død rammer” ved 
hospitalspræst Julie Ragn 
Jensen.

 ❚ 19. april: Carsten Siegstad 
fortæller om det grøn-
landske kor Aavaat.

      Oplæsning, musik og samtale med Ghita Nørby og Lars Hannibal

Børnekulturhus Ama’r evalueret af 
Lokale- og Anlægsfonden
I 2013 åbnede Børnekulturhus 
Ama’r sine døre for første gang og 
i december 2021 har Lokale- og 
Anlægsfonden udgivet en evaluering 
af projektet
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ADRESSEBOGEN

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

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

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

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

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

BIBLIOTEKSHUSET
Rodosvej 4 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-20 
Betjent åbningstid: ma.-to. 14-17 
fr. og lø. 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/

ERINDRINGSVÆRKSTEDETS BUTIK
Østrigsgade 50
ti. 10-12
 
IT-CAFÉ I KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2.
ti. – to. 14-16
Erfarne hjælpere er klar til at 
hjælpe dig med IT-problemer, 
jobansøgninger, sproglige 
udfordringer, breve fra det off. mv. 
Medbring evt. din PC, tablet eller 
smartphone.

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

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

KOFOEDS SKOLE
Holmbladsgade 120 - 32 68 02 00
ma. - to. 7.30-16, fr. 7.30-14  Hjælp til 
selvhjælp til mennesker med sociale 
problemer. ks@kofoedsskole.dk 
www.kofoedsskole.dk

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

KØBENHAVNS BORGERSERVICE, 
SUNDBY
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 
st.  Få ordnet dine ærinder med 
kommunen.
ma.-on. 10-16; to. 10-18; 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.

LIV I SUNDBY
www.livisundby.dk/
liv-i-sundby.dk/wordpress
 
MILJØPUNKT AMAGER
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 58 10 
dorte@miljopunkt-amager.dk  
www.miljopunkt-amager.dk  
www.facebook.com/ miljopunkt.
amager

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

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

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

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

 

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

SUNDBY BIBLIOTEK
Jemtelandsgade 3 - 33 66 30 00 
Selvbetjent åbningstid: 8-20  
Betjent åbningstid: ma.-to. 14-17 fr. og 
lø. 10-14  
bibliotek@kff.kk.dk  
www.bibliotek.kk.dk

SUNDBY LOKALHISTORISKE
ARKIV
Øresundsvej 6, 2.
on. 15-17 (febr-april, sept-nov)
 
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

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

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

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

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

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

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 28 11 94 54
Mail:  

aoelu@kk.dk

KALENDER

1/2- 1/7 Fonden FABRIKKEN for Kunst og 
Design  
Udstilling af forskellige værker af 
anerkendte, danske billedkunstnere i 
Amager Centeret 

15/3, 17/3, Amar:litt
5/4, 5/5  Litteraturarrangementer på Amager 

29/3-13/5 AmarGetOn 
Musik- og kulturhistorisk hiphopfestival 

1/4, 23/4, 7/5  La Casa de la Guitarra, Østrigsgade 47 
3 koncerter med klassisk strengemusik 

Afventer  CPH:DOX  
Filmvisninger og debat i Kvarterhuset i 
forbindelse med CPH:DOX 

26/3-13/5  Amager Revyen 2022 – bringer noget 
på banen 

Weekenderne Naturcenter Amager Strand 
i marts  Arrangement for børnefamilier som 

skal samle og opsætte 30 stærekasser 

4/6  Loppemarked på Italiensvej  
Tobias Trier og hans trio kommer og 
spiller

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

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

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

  (Se også oversigt inde i bladet)

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

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

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu
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Formålet er at udbrede 
kendskabet til den fan-
tastiske bydel vi bor i, 
og på den måde gøre 
læserne mere interes-
serede i at udforske by-
delen. 

Artiklerne og medføl-
gende illustrationer vil 
blive bragt på bagsiden 
af avisen. 

God læselyst.
Ole Pedersen
Redaktør.

Ama’røsten vil i 
de næste mange 
udgivelser sætte 
fokus på særlige 
kulturmiljøer 
i Amager Øst 
bydel

Amagerbrogade - ama’rkanernes 
store handelsgade
Amagerbrogade er på samme tid en af Københavns store indkøbsgader, lokal boliggade 
og gennemfartsvej, og har derfor en central funktion på Amager. Gaden er cirka 3 km. 
lang, og den forløber meget varieret på grund af retningsskift, forskellige gadebredder og 
bebyggelseskarakterer. Amagerbrogades historie går tilbage til omkring år 1700

AF OLE PEDERSEN

Amagerbrogade en den pul-
serende åre, der fører liv og 
energi til kroppen. Amager-
brogade er også gaden, der 
markerer grænsen mellem 
de to københavnske bydele 
Amager Øst og Amager 
Vest.

Amagerbrogade er præ-
get af tæt randbebyggelse 
på strækningen fra Christ-
mas Møllers Plads, der blev 
anlagt i 1942, til Sundbyve-
ster Plads. Karakteristisk for 
gaden er, at man på stort set 
hele strækningen finder huse 
at høj arkitektonisk kvalitet 
med smukke facader, der har 
stor detaljerigdom. En tur ad 
Amagerbrogade kan derfor 
være en stor oplevelse i sig 
selv. Her behøver man ikke 
at bruge en flad fregne for 
at blive glad og mættet med 
gode oplevelser. De frem-
trædende fysiske elementer 
er de enkelte smukke byg-
ninger, variationen i byg-
ningshøjden, beplantningen 
i den nordlige og sydlige del, 
og de pladser, der er langs 
gaden, som pladsen foran 
Sundby Kirke, Sundbyøster 
Plads, som er ved at blive 
renoveret, og Sundbyvester 
Plads.

DEN HISTORISKE 
UDVIKLING
Amagerbrogades historik 
og aktuelle udformning, har 
stor betydning for ama’rka-
nernes identitetsfølelse. 
Mange ama ŕkanere har boet 
hele deres liv på Amager, 
og i mange tilfælde gælder 
dette også forældre og bed-
steforældre. Deres og deres 
families historie er derfor 
på utallige måder knyttet til 
Amagerbrogade.

Omkring år 1700 gik der 
fra Amagerport flere lan-
deveje mod syd. Amager-
brogade (tidligere Amager 
Landevej) blev anlagt i star-
ten af 1700-tallet placeret 
på en svag højderyg i terræ-
net, og blev midt i 1770'erne 
ført gennem Sundbyerne og 
videre mod syd. I 1700-tal-
let og i første halvdel af 
1800- tallet blev en del ud-
flyttergårde placeret langs 
Amagerbrogade, og der 
blev opført landsteder af 
velhavende familier. Fra om-
kring 1850 blev der langs 
Amagerbrogade og dennes 
sidegader, som afløsning for 
bondegårdene, anlagt tøm-
merpladser og gartnerier 
og opført fabrikker blandet 
med små boligejendomme 
og etagehuse med arbejder-
boliger. I perioden fra 1900-
1945 blev Amagerbrogade 
fuldt udbygget. 

Der findes adskillige kilder, 
der belyser den historiske 
udvikling. Materiale desan-
gående kan blandt andet 
indhentes hos Sundby Lokal-

historiske Arkiv og på Jør-
gen Grands hjemmeside.

DE MANGE MARKANTE 
SIDEGADER 
Karakteristisk for Amager-
brogade er de mange side-
gader, der fører mod både 
øst og vest.

I den nordlige del er Verm-
landsgade, der fører mod 
det gamle store industri-
kvarter. Lidt længere frem-
me støder Amagerbrogade 
ud i Amager Boulevard, der 
er den anden store forbin-
delsesåre over broerne til 
indre by. Straks efter kom-
mer Holmbladsgade, som er 

en af de ældste sidegader 
til Amagerbrogade. Gaden 
blev anlagt først i 1800-tallet 
som tilkørselsvej til Køhlerts 
Oliemølle. Gaden blev i 1898 
opkaldt efter Lauritz Peter 
Holmblad, som grundlagde 
den senere så navnkundige 
fabrik Sadolin og Holmblad. 

Næste markante sideveje 
er krydset Frankrigsgade/ 
Tingvej og lidt længere 
fremme det skæve kryds 
Øresundsvej/ Englandsvej, 
der før 1901 hed Kirkevej. 
Øresundsvej fører direkte til 
Øresund og Englandsvej di-
rekte til …Dragør.

Ud over de nævnte gader 

udgår der et væld af sidega-
der fra Amagerbrogade, si-
degader der rummer mange 
forskellige betydninger og 
værdifulde oplevelser for 
ama’rkanerne. Karakteristisk 
for sidegadernes navne er, 
at de ofte betegner noget 
geografisk, så som lande, 
byer eller områder. Som ek-
sempler kan nævnes Verm-
landsgade, Prags Boulevard, 
Brysselgade, Belgiensgade, 
Frankrigsgade, Lyongade, 
Tyrolsgade, Middelgrunds-
vej, Hveensvej, Lombardi-
gade, Elbagade, Parmagade, 
Smyrnavej, Rodosvej og Am-
sterdamvej. 

BEVARINGSVÆRDIGE 
BYGNINGER
Hele vejen langs Amagerbro-
gade findes en lang række 
bygningsværker, som er be-
varingsværdige på grund af 
arkitektoniske eller af histo-
riske årsager. I den nordlige 
ende finder vi ”Penalhuset”, 
hvor Amagerbanen krydser 
Amagerbrogade ved Røde 
Møllevej, og lidt efter den nu 
nedlagte Amagerbankens 
hovedsæde, der nu rummer 
en Føtex.

På hjørnet Ved Sønder-
port støder vi på den lave 
rødstensbygning, som nær-
mest er en forlængelse af 

kirkegårdsmuren ind til Vor 
Frelsers Kirkegård, indtil vi 
når de to imposante beboel-
sesejendomme, der med de-
res spir knejser på hjørnet af 
Holmbladsgade. 

På hjørnet af Frankrigsga-
de ligger den smukke Sund-
by Kirke, som med det grøn-
ne anlæg foran fuldstændig 
bryder med den ellers lange 
perlerække af bygninger, 
som er så karakteristisk for 
Amagerbrogade. 

Ejendommen på hjørnet 
af Frankrigsgade med det 
bombastiske navn Sundborg 
viser sig smukt frem med 
sit spir og sin lange smukke 
facade, men bliver straks af-
løst af en række mindre byg-
ninger, hvoraf den ene har 
rummet det historiske lokale 
varehus Regama (gæt hvor-
for netop dette navn!).

Tæt på Middelgrundsvej 
finder man den smukke pa-
læagtige bygning, der bærer 
navnet Standart, og på hjør-
net af Middelgrundsvej en 
lang lav gulmalet bygning, 
som i mange årtier har hu-
set værtshuset Middelgrund. 
Denne bygning er i øjeblik-
ket genstand for en politisk 
lokalplanbevarelse. 

Længere ud ad Amager-
brogade findes flere smukke 
bevaringsværdige bygnin-
ger, men karakteristisk bli-
ver bygningerne lavere, jo 
længere man kommer ud ad 
gaden. 

Det skal nævnes, at der 
ved Sundbyøster Plads – tid-
ligere sporvognsremise - for 
nylig er bygget to nye huse, 
hvoraf det ene rummer en 
idrætshal, kaldet Sundbyø-
sterhal 2, der ligger på 1. sal.

 ❚ Amagerbrogade går fra 
Christmas Møllers Plads t i 
nord til Amager Landevej 
i syd (Tårnby Kommune).

 ❚ Amagerbrogade er cirka 3 
km. lang. 

 ❚ Gaden er blevet renove-
ret fra Christmas Møllers 
Plads til Øresundsvej i 
perioden 2017-2018. Ama-
gerbrogade betjenes af 
busserne 5C,og 250S.

 ❚ Tæt ved Amagerbrogade 
ligger Amager Centret og 
Amagerbro Metrostation. 

FAKTA

        Fotos: Ole Pedersen


