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Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS
KOMMUNE

Kort over Amager Vest

Indbyggere i 1916: 23.817
Indbyggere i 2016: 68.668
Areal: 19,5 km2
Grønt pr. indbygger: 134 m2
Foreninger: ca. 700
Folkeskoler: 6
Antal Bybier: 1.650.000

Kære medborger i Amager Vest
2016 var et meget aktivt år for Amager Vest Lokaludvalg. Vi besluttede at oprette et borgerpanel, hvor vi kan spørge bydelens
borgere om deres holdninger til emner eller projekter. Det første vi spurgte borgerpanelet om var, hvilke områder de mente,
vi burde sætte på vores ønskeliste til Københavns budget. Det
viste sig, ikke helt overraskende, at være en ny skole i vores
bydel, der lå øverst på listen. Der var også ønske om en ny
svømmehal – og det har Rådhuset lyttet til. Der er således afsat
penge til en undersøgelse af, hvor i Amager Vest en sådan kan
placeres.
Et andet vigtigt emne for lokaludvalget i 2016 har været vores
kamp for at bevare det sidste stykke ’urnatur’ på Amager Fælled, hvor der er planer om at anlægge et nyt stort boligområde
kaldet Amager Fælled Kvarter. Lokaludvalget har afholdt en
række borgermøder og andre events, som har fået endnu flere
til at åbne øjnene for, hvorfor det er så vigtigt at bevare netop
dette stykke natur. Hvis vi en gang har bygget på den over 5.000
år gamle strandeng, kan den store biodiversitet på området ikke
genoprettes, og vi mister som by noget enestående.
I 2016 har lokaludvalget også igangsat arbejdet med den nye
Bydelsplan, som bliver vores nye arbejds- og visionskatalog de
næste fire år. På skrift samler vi de tanker, ønsker og visioner
borgerne har i Amager Vest og afdækker på den måde bydelens
identitet.

I året der er gået, og også fremover, vil lokaludvalget kæmpe for, at borgerne i bydelen oplever, at deres område er
et sikkert og trygt sted at bo – også for bydelens børn. At
skabe skoledistrikter, der kræver at skolebørn selv ned til
1. klasse, skal begive sig over flere stærkt befærdede veje,
er ikke god børnepolitik. Lokaludvalget har derfor højt på
arbejdslisten at skabe skoler, der hvor børnene bor og at
sikre deres skoleveje.
Vi er allerede gået i gang med at fremsætte ønsker for den
nye busplan, som kommunen iværksætter fra 2019. Vi har
oplevet, at flere områder har mistet deres busforbindelse,
og vi har set, hvordan der ikke etableres busforbindelser til
vores mange nye byudviklingsområder i Ørestad og Islands
Brygge Syd.Vi mangler i høj grad en buslinje, der kan samle
vores bydel og gøre det let at komme rundt. Det har vi
givet vores bud på.
Til slut en stor tak til sekretariatet, udvalgsmedlemmer,
suppleanter, samarbejdspartnere og forvaltningerne for
endnu et godt samarbejde i 2016.

På vegne af Amager Vest Lokaludvalg
Lars Rimfalk Jensen, formand
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Hvad er Amager Vest Lokaludvalg?
Bydelens stemme
Amager Vest Lokaludvalg er sat i verden for at styrke
nærdemokratiet. Vi er talerør for borgerne i bydelen og
arbejder for, at politikerne på Rådhuset hører dine ønsker
og holdninger. Vi arrangerer debatter, informationsmøder
og andre events, hvor du kan komme til orde og fortælle,
hvordan aktuelle problematikker og temaer ser ud fra dit
perspektiv. Vores arbejde tager afsæt i en Bydelsplan, som
består af visioner for bydelen, der udvikles sammen med
borgerne i Amager Vest. Bydelsplanen fornyes hvert fjerde
år.
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Vi mener
Vi bliver hørt i sager og forslag fra Københavns Kommune,
der har betydning for vores bydel og borgere. På den måde
sørger vi for, at Borgerrepræsentationen har mulighed for
at tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger.
Læs mere om nogle af de forslag, vi har taget stilling til
under overskriften:Vi mener.

Vi sætter i gang
Vi sætter aktiviteter og processer i gang for at udvikle din
bydel, så Amager Vest kan blive et endnu bedre sted at bo. I
forbindelse med den kommende Bydelsplan, har vi på forskellig vis været i kontakt med bydelens borgere, så vi i
fællesskab kan forme bydelens fremtid.
Læs mere om dette og andre af lokaludvalgets aktiviteter
under overskriften:Vi sætter i gang.
Vi støtter
Vi støtter projekter, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af netværk i bydelen. Vi har
en årlig bydelspulje, som du kan søge. I 2016 havde vi
2.788.000 støttekroner til uddeling.
Læs mere om nogle af de projekter vi har givet penge til
under overskriften:Vi støtter.
For at fremme miljøet og klimatilpasningen i vores bydel
giver vi desuden årlig driftstøtte til- og har et tæt samarbejde med Miljøpunkt Amager.

Vi Mener

Bevar naturen på Amager Fælled
2016 var året hvor lokaludvalget, sammen med borgerne i
Amager Vest, for alvor satte fokus på de unikke naturværdier, der findes på Amager Fælled. Sammen med en lang
række af natur-, frilufts-, landskabs- og kulturorganisationer
gjorde lokaludvalget fælles front mod byggeprojektet Amager Fælled Kvarter. Budskabet blev debatteret og delt på
de sociale medier og på to velbesøgte borgermøder.
Lokaludvalget vil fortsætte arbejdet for at sikre bevarelsen
af Amager Fælled i samarbejde med sympatiserende foreninger og organisationer.

”Amager Vest Lokaludvalg er imod byggeriet på Amager Fælled.
Det vil ødelægge udsøgt, bevaringsværdig natur, der aldrig vil
kunne erstattes. Sammen med en eventuel campingplads og
en havnetunnel over fælledens vestlige arealer – fra Skolen på
Islands Brygge til Vejlands Allé – vil fælleden, med sin uerstattelige
vilde natur og friluftsoplevelser, og som grønt område for
København, være en saga om blot få år. Som københavnere
og amagerkanere kan vi ikke være disse ødelæggelser bekendt.
Vores efterkommere må forlange og fortjener det bedre.”
Erhardt Franzen, tovholder på lokaludvalgets arbejdsgruppe
for fysisk planlægning
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Vi mener

Udvidet skolekapacitet
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Via den lokale presse og henvendelser fra skoleledere og
forældre, blev lokaludvalget opmærksom på det stigende
problem omkring overfyldte skoler og utilstrækkelige
udearealer i hele Amager Vest. I foråret 2016 rettede lokaludvalget så henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget
og udtrykte bekymring for udviklingen på skoleområdet.
Lokaludvalgets henvendelse, stor modstand mod et forslag
til nye skoledistrikter og borgerpanelets prioriteringsliste
til budget 18, som lokaludvalget sendte til budgetforhandlingen, medvirkede til, at Borgerrepræsentation besluttede
at afsætte midler til en lokal inddragelsesproces vedr. skolekapacitet i Ørestad og igangsætte en forundersøgelse af
byggemulighederne i området.

”Vi oplever aktuelle og forudsigelige kapacitetsproblemer næsten
overalt, både i antal spor og i mulighederne for bevægelse og idræt.
Vi er desuden optagede af forældreinddragelsen og inddragelsen
af lokaludvalget i etableringen af midlertidige løsninger. Derfor
har vi rettet henvendelse til Københavns Kommunes Børneog Ungdomsudvalg, hvor vi udtrykker vores bekymring.”
Kresten Thomsen, tovholder på Lokaludvalgets
arbejdsgruppe for børn og unge

Vi mener

Trafikale udfordringer
I oktober faciliterede lokaludvalget et borgermøde om de
trafikale udfordringer på Islands Brygge med deltagelse
af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
Mødet blev til på baggrund af personlige henvendelser fra
borgerne i området og bemærkninger via det digitale borgerpanel om de mange trafikale problemer, som det nye
byudviklingsområde døjer med. På mødet debatterede de
50 fremmødte med forvaltningens repræsentanter. Særligt
en række trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og
den mangelfulde busbetjening i området blev rejst. Budskaberne blev efterfølgende fremhævet i lokaludvalgets
høringssvar til trafikplan 16, og lokaludvalget arbejder nu
videre med de trafikale problemstillinger i bydelsplan 2017.

”Det var et veltilrettelagt borgermøde. Borgerne på Bryggen
fik god lejlighed til at debattere med forvaltningen. Og budskabet om bedre sammenhæng mellem byudviklingsområder,
trafik, infrastruktur og skoler blev leveret. Vi ser frem til et tæt
samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg om opfølgningen på
kommunens gode intentioner.”
Jan Oster, formand for Islands Brygge Lokalråd
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Vi mener

Islands Brygge - “Artillerivej Syd”
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For at skabe en levende og god by har vi brug for områder
med by- og butiksliv. I vores høringssvar om ændringer til
lokalplanen for byggeriet i den sydlige del af Islands Brygge,
talte vi for, at publikumsorienterede serviceerhverv i de
nye byudviklingsområder ikke fjernes til fordel for flere lejligheder i stueetagerne. Lokaludvalget gjorde opmærksom
på, hvilke konsekvenser det ville have for bylivet i området.
Som følge af blandt andet lokaludvalgets opfordringer og
de mange borgerhenvendelser, blev muligheden for publikumsorienterede stueetager bibeholdt.
Lokaludvalget ser frem til at følge de mange nye byudviklingsområder i Amager Vest, og håber på, at områderne vil
boble af byliv inden længe.

”Vi har i vores svar til Teknik- og Miljøforvaltningen understreget vigtigheden i at fastholde den oprindelige erhvervsandel i
stueetagerne og også påpeget, at en stor andel bør udgøre publikumsorienterede serviceerhverv. Det er i høj grad et spørgsmål
om, at byudviklingen skal stemme overens med borgernes behov.”
Arne Bjørn Nielsen, medlem af lokaludvalgets arbejdsgruppe for fysisk planlægning

Vi mener

Udvidet åbningstid for juniorklubber
Da støtten til udvidet åbningstid for juniorklubber forsvandt i august 2016, var lokaludvalget på mærkerne og
gjorde politikerne i Borgerrepræsentationen opmærksomme på problemet.
Siden 2014 har juniorklubber med særligt mange udsatte
børn og unge fået midler fra Københavns Kommune til en
udvidelse af åbningstiden. Den udvidede åbningstid er blevet evalueret og erfaringerne viser, at det især er drenge
med risikoadfærd, der har brugt aftenåbningen. Her er der
tale om drenge, der ellers ville hænge ud på gaden.
Desværre blev en udvidelse af åbningstiden ikke prioriteret
i Københavns Kommunes budget for 2017. Lokaludvalget
arbejder fortsat videre på at ændre ved denne prioritering, så flere børn og unge også fremover vil gøre brug af
juniorklubberne.

”Amager Vest har for ikke længe siden oplevet alvorlige
tildragelser med afbrændinger af bygninger og containere. Vi
oplever i øjeblikket en kamp med knive og skydevåben mellem
to grupperinger i vores bydel. Evalueringen af den udvidede
åbningstid i juniorklubberne dokumenterer en stor indflydelse
på forebyggelsen af netop disse fænomener. Derfor slås vi for at
få bevillingen tilbage.”
Kresten Thomsen, tovholder på lokaludvalgets
arbejdsgruppe for børn og unge
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Høringssvar 2016
• Lokalplanforslag til Solvang Kvarter

• Indsigelser vedr. ombygning af Radisson Hotel

• Lokalplanforslag Bella Kvarter

• Tillæg 2 til lokalplan 410-1 “Artillerivej Syd”

• Kommuneplantillæg Urbanplanen syd

• Udkast til forskrift for visse miljøforhold ved

• Vedtægtsændinger for Ældrerådet
• Bro ved Vester Voldgade
• Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008
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• Udvikling af aktivitets- og samværstilbud
• Kommuneplantillæg – Skæve boliger på Olie 		
Fabriksvej

• Høringssvar vedr. organiseringen af Kalvebod Fælled
Skole

• Handleplan for diabetes 2016-2019
• Campingplads på Amager Fælled
• Nedlæggelse af Bardenflethsgade
• Ændringer af skoledistrikter i Amager Vest
• Skybrudspakke 18

midlertidige bygge- og anlægsarbejder

• Forskrift for udendørs musikarrangementer
• Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige
bygge-og anlægsarbejder

• Dispensation fra lokalplan 410 ifm. nybyggeri i
Islands Brygge Syd

• Englandsvej 23
• Omstilling af bemandede legepladser
• Trafikplan 16
• Partshøring vedr. Hf. Ingers Minde
• Almene boliger i Serviceerhvervsområder
• Fastsættelse af vejnavn ved Faste Batteri
• Bemærkninger vedr. ny arkitekturpolitik

Vi sætter i gang

Bydelsplan
I 2016 har vi sat gang i arbejdet med den nye Bydelsplan
2017. Lokaludvalget har, gennem det nye digitale borgerpanel og ved direkte dialog med borgerne i bydelen,
indsamlet et væld af spændende, nye ideer til udviklingen
af Amager Vest. For at nå bredt ud, har lokaludvalget valgt
også at høre bydelens børn og unge, gennem events som
’Børnenes Amagerkort’ og dialog med Amar’ Youngsters.
Foran os ligger nu et spændende arbejde med at skulle behandle de mange input til nye visioner for Amager Vest til
inspiration for lokaludvalget, Borgerrepræsentationen og
bydelens borgere.

”Tak fordi vi bliver hørt.”
Kommentar fra borger via borgerpanelet
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Vi Sætter i gang

Amager Fælled Skole
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I samarbejde med forældrebestyrelsen på Amager Fælled
Skole arrangerede lokaludvalget et borgermøde, hvor de
fremmødte diskuterede, hvordan lokaler og arealer kunne
blive en åben mødeplads for lokalsamfundets borgere og
foreningsliv. Borgermødet resulterede i en stak spændende
forslag til, hvad skolens lokaler og faciliteter kan bruges til
uden for skolens almindelige åbningstid.Forældrebestyrelsen
på Amager Fælled Skole og Amager Vest Lokaludvalg tog
forslagene med videre til projektledelsen i Københavns
Kommunes Børne- og Ungeforvaltning, og de indgår nu
i udviklingen af helhedsrenoveringen og udbygningen af
skolen.

“Vi var glade for den store tilslutning, der var til borgermødet i
foråret 2016. Der kom mange interessante og kreative forslag
på bordet, som både var til gavn for skolen, lokalmiljøet og
foreningslivet i området.”
Anders Aaman Anderskov, formand for skolebestyrelsen
på Amager Fælled Skole

Vi SÆTTER I GANG

Forskønnelsesprisen
Amager Vest indførte i 2016 en pendant til Facadeprisen –
nemlig Forskønnelsesprisen.
Prisen er tiltænkt lokale ildsjæle og foreninger, som tydeligt
har ændret et byrum, facade eller udeareal til det bedre.
Dette års Forskønnelsespris gik til to projekter, der begge er drevet af engagerede borgere. En fortovshave hos
Andelsboligforeningen Gunløg på Bryggen og Sundholmskvarterets Nabohave i Telemarksgade. Vinderprojekterne
blev hver præmieret med 5.000 kr. Initiativerne opfylder
kriterierne for byrumsforskønnelser, der samler folk, skaber bedre naboskab, inspirerer, forskønner og inviterer til
ophold. Vi håber, at prisen og vinderprojekterne vil inspirere andre til også at gå i gang med forskønnelser i bydelen.

”For omkring to år siden, da kommunen etablerede en stor
asfaltplet foran vores ejendom, var der stor enighed om, at vi
var nødt til at begrønne denne ret forblæste plet, så vi alle fik
noget smukt og grønt at se på – og fik gjort det til et sted. Det
har stor betydning for os, at lokaludvalget har valgt at præmiere
os, da det er frivillige kræfter, der står bag. Og det giver os både
blod på tanden ift. at udføre flere af vores grønne visioner og
håb om at flere på Bryggen vil følge efter.”
Marie Baumann, formand for A/B Gunløg
”Forskønnelsesprisen betød rigtig meget for os. Det er dejligt
at blive anerkendt for den indsats og det sted vi har skabt.
Nabohaven er et fristed, som vi har opbygget i fællesskab - og
folk nyder at komme her og hygge sig og grille. Pengene er gået
til nye planter og træer, så nu går vi bare og glæder os til, at det
hele springer ud.”
Tina Belsø, aktiv i Nabohaven
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Vi sætter i gang

Dialogmøde om nyt botilbud
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I Ørestad er et nyt botilbud for borgere med sindslidelse
på vej. Lokaludvalget inviterede i den forbindelse naboborgere til et dialogmøde om, hvad man som borger kan
forvente, når beboerne flytter ind i april 2017, og hvad man
kan gøre for at sikre et godt naboskab. Det var særligt
spørgsmål til trygheden i kvarteret, der bød sig på, og som
grundigt blev besvaret af tilstedeværende fagpersonale og
politi. Borgermødet var startskuddet til dannelsen af et
netværk, hvor borgere og personale kan dele oplevelser
og idéer til at understøtte naboskabet.
Lokaludvalget ser frem til et fortsat tæt samarbejde med
både Socialforvaltningen, politi og ikke mindst borgerne i
Ørestad om at sikre et trygt og godt nærmiljø.

”Dialogmødet gav mulighed og rum for, at borgere i nabolaget
kunne dele deres bekymringer, hvilket fungerede rigtig godt. Det
er et vigtigt sted at starte for at understøtte et godt nabokendskab og fællesskab fremover.”
Luise Marie Bak, Botilbudsleder

Vi sætter i gang

Skulderklap til Børnekulturpiloterne
I Amager Vest bor og arbejder en masse engagerede mennesker, der bruger tid og kræfter på at gøre en forskel. Den
indsats vil Amager Vest Lokaludvalg gerne hylde. Derfor
uddeler vi hvert år prisen ’Årets skulderklap’ til en person,
en forening, en organisation eller offentlig/privat virksomhed, som gør Amager Vest til et bedre sted at bo.
I år gik prisen på 50.000 kr. til Børnekulturpiloterne, der
til dagligt holder til på Solvang Bibliotek. Børnekulturpiloterne er et enestående og anderledes fritidstilbud, som
i børnehøjde bidrager til bydelens kulturliv. Børn fra de
forskellige lokale skoler mødes, der etableres venskaber på
tværs af alder og interesser, og der samarbejdes bredt med
mange lokale aktører. Børnene og deres familier mødes
af Børnekulturpiloterne med stort engagement, omsorgsfuldhed og nysgerrighed. De vil noget med de børn og
unge, de møder.

”Det var fantastisk at modtage Skulderklappet. Anerkendelse
kan jo bare noget, nu får vi lyst til at klø endnu mere på. Men en
plante er kun så stærk, som den muld den står i. Vi har blandt
andet flere gange været så heldige at få opbakning fra AVLU.”
Ruth Lerche, projektleder for Børnekulturpiloterne
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Vi sætter i gang

Kunststrategi for Amagerbrogade
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Sammen med Amager Øst Lokaludvalg har lokaludvalget
en ambition om at være med i forandringen af byrummet
på Amagerbrogade med en kunstnerisk dimension. Lokaludvalgene fik derfor udarbejdet en kunststrategi for gaden
som Københavns Kommune, borgere og kunstnere kan
tage udgangspunkt i, når der skal udvikles kunstprojekter
og kunstværker på Amagerbrogade. Kunststrategien, som
kan findes på lokaludvalgets hjemmeside, skal medvirke til,
at kunsten fremover bliver en aktiv part i markering og
videreudvikling af Amagerbrogades særlige identitet.

”Vi ønsker at arbejde med et bredt kunstbegreb, og meget
gerne med kunst, der ind imellem udfordrer den gængse
kunstforståelse, men også meget gerne med værker, der
har international og blivende karakter, som utallige af de
kunstværker man møder ind- og udenlands på pladser og
stræder, og som på forunderlig vis bevæger iagttageren uanset
hvor gammelt eller nyt et værk, der er tale om. Kunst gør
noget ved mennesker.”
Kunstgruppen Amagerbrogade, Amager Vest – og Amager
Øst Lokaludvalg

Vi støtter

Amar Tar Ordet
Amar Tar Ordet er en tilbagevendende kultur- og debatfestival, primært arrangeret af Amagers kulturinstitutioner
og foreninger. En hel uge var fyldt op med arrangementer,
der gennem fordybelse, debat, humor, teater, film og samvær havde til formål at sende deltagerne videre med en
lidt større tolerance for mangfoldigheden. På Ørestad Bibliotek kunne man f.eks. opleve Menneskebiblioteket, der
’udlåner’ mennesker, som repræsenterer en stigmatiseret
gruppe i samfundet. Her var der mulighed for at møde en
hjemløs, en transkønnet, en autist og flere andre, der modigt sad klar til en snak om alverdens fordomme. Festivalen
blev til i et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune
og Tårnby Kommune, og markerer derfor også et samarbejde på tværs og på langs af øen.

”På Bibliotekshuset havde vi samlet fordomme ind fra folket, som
skuespilleren Anne Marie Helger kommenterede på sammen
med digteren Caspar Eric. Arrangementet var en totaloplevelse,
der startede hos boghandlen ”Det var Zittans” med forfatterne
Morten Pape, Maria Gerhardt og Tomas Lagermand, som læste
op fra deres bøger om Amager. Det var godt at få luftet sine
fordomme og få dem debatteret på den måde.”
Pernille Schaldemose, bibliotekar på Bibliotekshuset

Lokaludvalget støttede op om mangfoldigheden med 33.075 kr.
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Vi støtteR

Café Bibs
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Den tidligere triste og tilgroede atriumgård på Solvang Bibliotek fik en sand overhaling, da en gruppe af bibliotekets
unge medarbejdere forvandlede gården til et socialt samlingspunkt med træterrasser, beplantning og mulighed for
ophold.
Henover efteråret har den nye atriumgård været brugt til
sociale arrangementer, primært for unge, med grillmad, bar
og god musik. Det har givet biblioteket en hel ny dimension
og har bidraget til at over 800 borgere har deltaget, fordelt
på 10 arrangementer.

”Café Bibs har bragt liv i biblioteket og skabt sammenhold mellem forskellige mennesker i forskellige aldre og med forskellige
etniske baggrunde. Det har gjort støvet og gammelt til nyt og
givet ensomme mulighed for fællesskab.”
Personalet i Café Bibs

Lokaludvalget støttede det gode samvær med
14.645 kr.

Vi støtteR

Kvartersdag for Amagerbro
Siden 2014 har Kvartersdagen været en tilbagevendende
begivenhed. Dagens arrangementer bredte sig udover
Sundholmskvarteret og inviterede til samvær på tværs af
gader og aldersgrupper. På Skotlands Plads var der mulighed for at møde repræsentanter fra bl.a. Foreningshuset
Sundholm 8, Fabrikken for Kunst og Design, Bybi og Byhaven og få smagsprøver på noget af det de tilbyder. Der
var også mulighed for at kaste sig ud i en fodboldturnering på Blå Bane eller tage del i Gadelaugets gadefest med
loppemarked, børneaktiviteter, musik og gøgl. Dagen blev
afsluttet med fællesspisning i Gadelauget.

”Vores kvartersdag gik ud over alle forventninger. Solen skinnede fra en skyfri himmel, der var høj stemning, alt spillede og
samtidig kom der mange forbi og bidrog til netop det vi håbede
- nemlig at ryste kvarteret sammen.”
René Rasmussen, Netværkssamarbejdet Amagerbro

Lokaludvalget støttede dagen med 32.000 kr.
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Vi StøtteR

Planteklubbens aktiviteter
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Planteklubben består af en gruppe borgere på Amager, som
gerne vil dele deres glæde for planter og grønne byrum –
ja for alt der kan spire og gro. Planteklubben har i løbet
af året afholdt en lang række arrangementer, der bl.a. har
budt på udflugter til skov og strand med fokus på spiselige
svampe og planter, workshops om grønne tage, blomsterbinding og juledekorationer med natur fra haven.
Planteklubben støtter også op om delekulturen ved at afholde frø-bytning og plante-byttemarkeder og dele ud af
overskudsæbler i efteråret.

”Vores aktiviteter er med til at gøre folk opmærksomme på
byens grønne områder og også med til at gøre folk mere miljøbevidste. Vi har specielt oplevet en stor tilslutning fra unge i
forbindelse med vores spiselige ture ud i naturen. De unge har
en stor interesse i, hvordan man udnytter naturens ressourcer
og bruger det grønne i byen - så det vil vi også gerne have mere
fokus på fremover.”
Planteklubben på Amager

Lokaludvalget støttede de grønne aktiviteter
med 8.000 kr.

Vi StøtteR

Lille Grundlovsdag
Inspireret af Folkemødet på Bornholm inviterede Foreningshuset Sundholm 8 og Frivilligcenter Amager til et
åbent debat- og netværksarrangement på ”lille” Grundlovsdag d. 4. juni. Socialborgmester Jesper Christensen
stod for åbningstalen og rundt om i foreningshuset og
den tilhørende have, var der grillmad, musikalske indslag,
inspirerende oplæg, taler og aktiviteter for både børn og
voksne. Dagens indhold blev primært leveret af de lokale
foreninger, der også fungerede som værter for dagens debatter.

”Lille Grundlovsdag var en afslappet og uformel festdag for demokratiet, for det gode naboskab og for lokale fællesskaber.
Omkring 150 mennesker deltog og der blev informeret, diskuteret og argumenteret livligt på de tre debatspots i foreningshuset.
Mange af Sundholms udsatte kom også forbi, fik grillmad og
hørte livemusik. Tak til Amager Vest Lokaludvalg for støtte og
godt samarbejde.”
Bo Johnsen, Frivilligcenter Amager

Lokaludvalget støttede initiativet med
24.500 kr.
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Støttede projekter 2016
Januar

Maj

August

• Fotoprojekt om bydelens bevaringsværdige bygninger:
12.500 kr.

• Alt_Cph 16 Crosscuts: 50.000 kr
• Colourful Rights: 25.000 kr.
• Netværksdannende skovtur for ensomme ældre på
Amager: 15.500 kr.
• Kulturforeningen Liv i Sundbys efterårsprogram 2016:
65.000 kr.
• Velkommen Køer: 5.000 kr.
• Frivillig Fredag - Veje til deltagelse: 18.750 kr.
• Sommerhave i Field’s: 29.900 kr.
• Planteklubbens aktiviteter i 2016: 8.000 kr.
• Onsdagshjørnets udflugt: 10.950 kr.
• Cykelkursus: 5.800 kr.
• Forbedring af adgangsforhold i Foreningshuset: 		
12.500 kr.
• Lille Grundlovsdag – Mød dit lokalsamfund: 24.500 kr.
• Sommer udflugt til Knuthenborg safaripark: 21.200 kr.
• Indvielse af Musiktorvet: 20.000 kr.

•
•
•
•
•
•

Februar
•
•
•
•
•

Cykelcamp: 20.000 kr.
Kvindernes Dag 2016: 18.000 kr.
Sammen om Motion, Sundbyvester Parken: 15.000 kr.
Speed Dating på Amager: 10.500 kr.
Information om Integration: 28.400 kr.

Marts
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•
•
•
•
•
•

Peace, Love and Lokumspoesi: 20.000 kr.
Dansens Dag 2016 Amager: 37.000 kr.
SK8 4 ALL AMAGER: 25.000 kr.
Silent Concert for unge, Ørestad Bibliotek: 12.500 kr.
Netværksmøder i Madskolen Jorden Rundt: 14.750 kr.
Amager Vest hjælper udsatte mennesker med at få
god mad samt mindske madspild: 11.806 kr.
• En Landsby på Højkant: 30.000 kr.
• Små kugler kan sætte gang i Urbanplanen: 30.000 kr.
• Åbent Hus på Fabrikken for Kunst og Design:
30.000 kr.
• Netværksskabende aktiviteter for pressede 		
småbørnsfamilier og frivillige familievenner: 26.100 kr.
April
• Mangfoldighedsdag og Åbent Hus på Peder Lykke
Centret: 35.900 kr.
• Ørestad Kulturdag - Ørestad i farver: 50.875 kr.
• Kvartersdag for Amagerbro: 32.000 kr.
• GENKLANGE - klassisk musik til børn i 		
Urbanplanen: 60.000 kr.
• Amager Musikfestival - Orglets facetter: 5.000 kr.
• PIX & BUSTER på AMA’R: 20.000 kr.

Juni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Univers på Vers – på tværs af generationer: 46.000 kr.
Amager Børneteater festival 2016: 65.000 kr.
Markedsdag på Amager: 10.000 kr.
Verdenslaboratoriet: 12.200 kr.
Festlig og netværksskabende eftermiddag: 10.500 kr.
24 nye hemmeligheder: 90.000 kr.
Dali-Labyrint: 55.000 kr.
Flere spejdere på Amager: 25.000 kr.
Svedig Sommer på Stranden 2016: 30.000 kr.
Amar:litt: 11.800 kr.
Støttearrangement for Det Røde Skur: 13.400 kr.
Geyser festival: 25.000 kr.
Fotoudstilling om 70’erne på Amager: 7000 kr.

Lokalhistorisk sejltur: 4.800 kr.
Åben skole Judo :10.000 kr.
Barselscafé: 20.200 kr.
Café Bibs for unge:14.645 kr.
Amar Tar Ordet 2016 : 33.075 kr.
Bålhygge og friluftsliv i Kornblomstparken: 17.500 kr.

September
• Hestevogn, Bondehuset Remiseparken: 16.500 kr.
• Mini oktoberfestival, Peder Lykke Centret: 25.900 kr.
• Åbent hus og jubilæum, NABO Center: 7.000 kr.
Oktober
• Amager Julecup 2016: 7.950 kr.
• Jul på Bryggen 2016: 17.000 kr.
• Juleudsmykning og Optog 2016, Amagerbrogade og
sidegaderne: 30.000 kr.
November
• Liv i Sundby, forårsprogram 2017: 65.000 kr.
December
•
•
•
•
•
•

Grøn cykelparkering og sikker passage: 3.500 kr.
Fælles fornyelse i Sundholms Byhave: 68.375 kr.
Julearrangementer, NABO Center Amager: 10.000 kr.
Amager Børnemusik Festival 2017: 70.000 kr.
Jule/nytårsudflugt for ensomme ældre 65+: 45.100 kr.
Bigbandvokaljazz med indledende foredrag for 		
borgere og musikinteresserede børn: 20.000 kr.
• Barselscafé: 20.000 kr.
• Streetsport og forebyggende arbejde på gadeplan:
8.680 kr.
• Pigeværelset: 25.000 kr.

Amager Vest Lokaludvalgs medlemmer

Anders Bo Nielsen
Venstre

André Just Vedgren
Amager Fælled
Økohaver

Arne Bjørn Nielsen
E/F Sorreshus

Berit Bro
Sundby Lokalråd

Erhardt Franzen
Grundejerforeningen
Gylfe

Isak Korn
Peder Lykke Centret

Jann Kuusisaari
Hjerteforeningen

Helle Jønch
Grundejerforeningen
Søndervænge
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Tom Fuglevig
Ama’r Butikkerne

Kresten Thomsen
Socialistisk Folkeparti

Lars Rimfalk Jensen
Radikale Venstre

Lasse Vogel Andersen
Det Konservative
Folkeparti

Margit Larsen
Daghøjskolen,
Peder Lykke Centret

Marianne Falck Orby
Fremad Amager

Niels Balling
Liv i Sundby

Peter Hess-Nielsen
Enhedslisten

Peter Howalt
Andersen
Dansk Folkeparti

Pia Saaek
Lejerforeningen EIGI

Robert Nielsen
Socialdemokratiet

Simon Holm Nielsen
Vinterbad Bryggen

Ulla Støvelbæk
Brugerrådet Solvang
Bibliotek

Tonni Hyldgaard
Obitsø Kristensen
Liberal Alliance

Naghma Parveen
Bydelsmødrene

Vær med til at gøre en forskel!
Vi har oprettet et digitalt borgerpanel, der gør det nemt for dig at være med til
at udvikle Amager Vest hjemme fra din egen stue. I borgerpanelet har du mulighed
for at give dine meninger til kende og komme med nye ideer til lokaludvalget,
som nuancerer og beriger beslutninger og udviklingstiltag i bydelen.
Invitationen til borgerpanelet finder du i din e-boks.
Lokaludvalgets dør står altid åben, så kig endelig forbi vores udvalgsmøder eller
arbejdsgrupper eller e-mail os din gode idé. Du er også meget velkommen på
vores borgermøder, workshops og andre arrangementer.
Følg også med på Facebook, Instagram, i vores nyhedsbrev eller på www.avlu.dk,
hvor du kan se, hvad vi har på programmet.

Amager Vest Lokaludvalg
Sundholmsvej 8
2300 København S
Tlf. 21162202
info@avlu.dk
www.avlu.dk

