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VALG TIL NYT
LOKALUDVALG
I februar 2022 skal der vælges nye medlemmer til lokaludvalgene i København. Foreninger, råd, netværk og brugerbestyrelser
mv., der har aktiviteter i Amager Vest, kan
opstille en kandidat til Amager Vest Lokaludvalg og/eller være med til at bestemme,
hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden
2022-2026.

I denne avis kan du møde nuværende og tidligere medlemmer af Amager Vest Lokaludvalg.
Du kan læse om vores samarbejde med og
støtte til lokale aktører. Og du kan få et indblik
i møder og politiske processer og måske blive
inspireret til at stille op eller til at bestemme,
hvem der skal sidde i Amager Vest Lokaludvalg de næste 4 år.
FÅ INDFLYDELSE PÅ UDVIKLINGEN
Som medlem af Amager Vest Lokaludvalg har
du indflydelse på bydelens udvikling. Du kan
være med til at sætte fokus på mærkesager
for bydelen, og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder
for at gøre en forskel i Amager Vest. Ved at
sidde i lokaludvalget kan du få erfaring med
politik og byudvikling på et lokalt plan.

den lokale københavnerdialog i samarbejde
med kommunens forvaltninger og understøtter dialogen mellem københavnerne i bydelen
og politikerne på Rådhuset.

AMAGER VEST LOKALUDVALG
Amager Vest Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Vi står for

Bydelen består af vidt forskellige kvarterer;
Det gamle Islands Brygge og det nye Islands
Brygge og Havnestaden; De historiske have-

TILMELD DIG VALGET
Som noget nyt bliver valg til lokaludvalg
i 2022 afholdt som en digital
afstemning, der er åben i to uger i
slutningen af februar 2022.
Forud for den digitale afstemning
skal du tilmelde dig valget som
repræsentant for din forening senest d. 14. januar kl.12
Du behøver ikke være medlem af
foreningen, for at stille op som
kandidat til lokaludvalget.
Find link til tilmelding til valget på
www.amagervestlokaludvalg.kk.dk

BYDELEN AMAGER VEST
Amager Vest strækker sig fra Islands Brygge i
nord til Ørestad i syd og fra Amagerbrogade til
Amager Fælled.

foreninger breder sig udover hele bydelen fra
Nokken ved Islands Brygge Syd til HF Vestgrænsen på grænsen til Tårnby Kommune;
Boligområderne Urbanplanen og Hørgården
ligger klos op ad villakvartererne i Sundbyvester.
Og Ørestad løber i hele bydelens længde fra
Københavns Universitet i nord til den prisvindende arkitektur på kanten af Kalvebod Fælled i syd og bliver stadig udviklet og udbygget
med både boliger og skoler.

KRAV TIL FORENINGEN
En forening kan kun tilmelde én
repræsentant til valget. Hvis foreningen
opstiller en kandidat, er det også
kandidaten, der er stemmeberettiget til
valget.

TIDSFRISTER OG DATOER
Fristen for at stille op som til
lokaludvalget er d. 14. januar 2022 kl. 12

Kravene til foreningen er, at foreningen
skal have

Vi afholder præsentationsmøde af
opstillede kandidater d. 27. januar

•

KONTAKT OS
Har du spørgsmål til opstillingskravene
eller til arbejdet i lokaludvalget? Skriv
eller ring til os på

•
•

eksisteret minimum et år ved
tilmelding til valget
minimum 15 medlemmer ved
tilmelding til valget
aktiviteter i Amager Vest

Valgavisen er udgivet af Amager Vest Lokaludvalg i samarbejde med
Bryggebladet og Ørestad Avis. Indstikket omdeles med Bryggebladet og
Ørestad Avis d. 15. og d. 16. december 2021. Oplag: 18.600 eksemplarer.

Fristen for at tilmelde sig til at stemme
til valget er d.7. februar 2022 kl. 12
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GLiMT BLEV ’LILLE STORBYTEATER’ MED LOKALUDVALGETS STØTTE
Projektstøtte og politisk opbakning
fra Amager Vest Lokaludvalg var
udslagsgivende for, at teatergruppen GLiMT Amager kom ind i varmen og blev udnævnt som ‘Lille
Storbyteater’.
I 2021 kom teaterkompagniet GLiMT Amager
på listen over Små Storbyteatre i København
og får dermed en fast bevilling fra Københavns Kommune de næste fire år. Det er
en eksklusiv klub, som det er svært at få
adgang til, og ifølge stifter og leder af GLiMT
Lars Lindegaard Gregersen var det aldrig
lykkedes uden Amager Vest Lokaludvalgs
opbakning.
”Jeg tror ikke, at vi var blevet udvalgt, hvis vi
ikke havde haft Amager Vest Lokaludvalg i
ryggen. Det er også, hvad vi har hørt fra de
politikere, vi har været i dialog med. Det var
ligesom mindstekravet for, at de overhovedet ville kigge på vores ansøgning, at der var
lokal opbakning. Og de ser i høj grad lokaludvalgene som repræsentanter for lokalmiljøerne”.
At være et lille storbyteater betyder, at man
får en årlig bevilling fra kommunen i fire
år, indtil listen skal revideres. Politikerne i
København får ansøgningerne og vælger,
hvilke teatre der skal ind i varmen. Og da der

blev åbnet for ansøgning i 2019, gav GLiMT
det et skud.
”Vi anså det for ekstremt usandsynligt, at
vi ville blive valgt. Der var ikke blevet valgt
nogen nye teatre i utrolig lang tid”, fortæller
Lars.
FASTLIGGER PÅ AMAGER
Lars Lindegaard Gregersen stiftede GLiMT
i 2002 sammen med sin partner Camila
Sarrazin. Oprindeligt som et turnékompagni,
men i 2012 slog de sig ned på Amager med
et ønske om at give noget tilbage til lokalområdet. Og selvom de nu er ’fastliggere’
på Amager, turnerer de stadig øen rundt og
inddrager naturen, byrummene og andre
interessante lokationer i deres værker.
”Vi har skabt en forestilling i den meget flotte gamle kirkesal på det gamle Skt. Elisabeth
Hospital, vi lavede en forestilling i Tietgenkollegiet, på Slusen, ved muren på Islands
Brygge og flere gange på Fælleden”.
Herigennem kom Lars Lindegaard Gregersen
i kontakt med en lang række lokale aktører,
der bekræftede ham i, at Amager Vest havde
brug for GLiMT.
”Kulturhuset Islands Brygge, Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, Partnerskabet i

Urbanplanen, Amager Vest Lokaludvalg. Alle
sagde det samme, nemlig hvor stor mangel
der var på scenekunstaktører og kulturtilbud
i det hele taget i Amager Vest”.
Derfor havde GLiMT også bred lokal opbakning, da de i 2019 besluttede sig for at søge
om at blive lille storbyteater.
”Noget af det vigtigste var, at vi havde solid
opbakning fra lokaludvalget. De skrev en fantastisk støttemeddelelse, som jeg er overbevist om, var en vigtig del af grunden til, at
politikerne på rådhuset tog det seriøst”.
Trods opbakningen gjorde Lars Lindegaard
Gregersen og resten af kompagniet sig ingen
forhåbninger om at blive lukket ind i det fine
selskab af små storbyteatre.
”Samtidig søgte vi derfor også bydelspuljen
fra Amager Vest Lokaludvalg, som bevilligede et kæmpebeløb på 274.000. Der kom
helt sindssygt mange opsætninger ud af de
penge”, fortæller Lars Lindegaard Gregersen
begejstret og fortsætter:
”Det gjorde også, at vi allerede var ret etablerede som teater i bydelen, da beskeden kom i
slutningen af juni 2020, at vi rent faktisk var
blevet udvalgt som lille storbyteater”.

DEMOKRATISK SCENEKUNST
Igen i år har Amager Vest Lokaludvalg støttet
kompagniet med midler fra bydelspuljen
– der supplerer støtten fra ’Lille Storbyteater’-ordningen;
”Man får ikke bare puljen til fri leg, der er
en lang række krav, der skal være opfyldt.
Vi har blandt andet fokuseret på, at mange
af opførelserne skal have gratis adgang, så
de kan komme alle til gode – ikke kun folk,
der har et kulturbudget”, fortæller Lars og
forklarer, hvordan det flugter godt med hans
og kompagniets værdisæt:
”Hele grundidéen for os som lille storbyteater er, at vi gerne vil give scenekunstoplevelser til så mange som mulig. Også folk med
et stramt budget, som ellers ikke ser sig selv
som kulturbrugere”.

Hvad betyder det som kulturaktør at have
lokaludvalgets opbakning?
”Det er et og alt. Det ville være meget ærgerligt ikke at have dem i ryggen, for de er virkelig nede i alt, hvad der sker i bydelen. De har
haft kæmpe betydning for vores forankring i
Amager Vest”.

Arbejdsgruppen ’Børn og unge’
Maskinhallen på Sundholm

Teater GLiMT

MASKINHALLEN: KULTURELT OG SOCIALT SAMLINGSPUNKT PÅ SUNDHOLM
Et samarbejde mellem en række
sociale aktører, et teaterkompagni
og Amager Vest Lokaludvalg omdanner den gamle maskinhal på
Sundholm til ny platform for cirkus,
suppekøkken og et sammensurium
af borgerdrevne aktiviteter
Teaterkompagniet GLiMT har siden starten af
2021 haft base i Maskinhallen, som de bruger som prøverum. Men hallen, der tidligere
leverede varme og lys til området ved Sundholm, er mere end bare en teatersal. Gennem
et bredt samarbejde mellem Foreningshuset
Sundholm 8, Kirkens Korshær, Frivilligcenter
Amager, GLiMT og med støtte fra Amager
Vest Lokaludvalg danner den smukke gamle
hal nu rammer for en lang række borgerdrevne sociale og kulturelle aktiviteter.
VOKSEVÆRK
”De hjemløses landsorganisation SAND har
holdt juleaften for hjemløse, vi har haft forestillinger, grundlovsdag, den nationale frivillighedsdag, og vi skulle have haft julemarked

hvis det ikke var for de nye Coronarestriktioner”, fortæller Teddy Sidelmann Rasmussen,
der som daglig leder i Frivilligcenter Amager
og i Foreningshuset Sundholm 8 har været
aktiv i arbejdet med Maskinhallen fra begyndelsen.
Foreningshuset har hvert år i omegnen af
1000 borgerdrevne aktiviteter i deres lokaler
på Sundholm 8. Det kan være alt fra senior
IT, sprogundervisning for kvinder med anden
etnisk baggrund end dansk, arrangementer
i Autisme- og Aspergersforeningen eller for
Nåleøjets Venner, støttenetværket for stofbrugere. Men foreningerne er ved at vokse ud
af foreningshuset.
EN, TO, TRE
Samtidig er stifter og leder af teaterkompagniet GLiMT Lars Lindegaard Gregersen på
udkig efter et prøverum til sin trup og falder
over maskinhallen, der har stået ubrugt hen
i flere år.
Lars Lindegaard Gregersen og Teddy Sidel-

mann Rasmussen slår pjalterne sammen, og
får ved samme lejlighed lederen af Kirkens
Korshær Winnie Berndtson med ombord.
Kan de i fællesskab skabe et sted, der både
kan rumme et teater, forskellige foreningsaktiviteter og samtidig kan give mulighed
for, at Kirkens Korshær kan arbejde med de
udsatte borgere på Sundholm?
PÅ BUDGETTET
De tanker harmonerer med Amager Vest
Lokaludvalgs sociale dagsorden for blandt
andet stofbrugerne på Sundholm. Men også
lokaludvalgets ønske om at udvikle og forbinde Sundholm-området til det omkringliggende Amager. Derfor bevilliger lokaludvalget
i januar 2021 350.000,- til leje af maskinhallen i et år, så Maskinhallen som pilotprojekt kan varme politikerne op til efterårets
budgetforhandlinger.
”Vi holdt blandt andet et grundlovsarrangement, hvor vi havde inviteret alle partierne,
og fortalte om vores ideer og visioner for
Maskinhallen. De syntes alle sammen, at det

var en god idé. Så meget, at fire forskellige
partier havde projektet med til budgetforhandlingerne i efteråret 2021, hvor det blev
besluttet at give os en treårig bevilling på
cirka en million om året frem til 2024”, fortæller Teddy Sidelmann Rasmussen.
LOKAL LOBBY
Teddy Sidelmann Rasmussen fremhæver, at
det har haft afgørende betydning, at Amager
Vest Lokaludvalg gik ind i projektet og bekostede huslejen i pilot-perioden.
”Hvis ikke de havde gjort det, så var der en
fare for, at Københavns Ejendomme, som jo
er forpligtet til at udbyde deres lejemål, ville
have fundet nogle andre interesserede for
næsen af os”, fortæller han og tilføjer:
”Amager Vest Lokaludvalgs opbakning har
betydet, at politikerne har været mindre
bekymrede for, om det rent faktisk vil være
muligt for os at få lokalområdet til at bruge
Maskinhallen på længere sigt”.

FLUEN PÅ VÆGGEN: ARBEJDSGRUPPEN ’BØRN OG UNGE’
Kresten, Nete, Sofie, Marianne og Peter
mødes en gang om måneden i arbejdsgruppen for Børn & Unge under Amager Vest
Lokaludvalg. Her følger de med i Københavns Kommunes planer og projekter på
børne- og ungeområdet i bydelen og tager
sager op, der har betydning for målgruppen.
Møderne i Børne- og ungearbejdsgruppen er de seneste måneder rykket hjem til Kresten Thomsen. Efter en
knæskade, var det nemmest at mødes i hans hyggelige
haveforeningshus midt i bydelen.
“Lokalpolitik har altid interesseret mig. Jeg ville blive
enormt indebrændt, hvis jeg ikke deltog i lokaldemokratiet på en eller anden måde. Og så er det dejligt at
mødes med nogen, der er lige så nørdede, som jeg er.”
siger Kresten Thomsen, som er Tovholder for gruppen.
Udover de fem medlemmer har aftenens møde tre andre deltagere. En baby, en pige på seks år og sekretariatsmedarbejder Maria Rebsdorf Rostved, der betjener
arbejdsgruppen. Der er hjemmebag og kaffe på bordet.
1. PUNKT PÅ DAGSORDENEN: HØRING
Arbejdsgruppen skal forholde sig til en høring om daginstitutioner. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil styrke ledelsen af klyngerne og se på klyngestrukturen.
“Det kan vi vel ikke have noget imod? I vores bydel er
der meget store klynger. En enkelt leder kan have 750
børn under sig!”, siger Sofie Gry Laursen.

Efter lidt snak frem og tilbage beslutter arbejdsgruppen, at man vil sige tak for at blive indbudt til høringen,
som en anerkendelse af forvaltningens forslag, men
ellers ikke arbejde videre med den.
2. PUNKT PÅ DAGSORDENEN: STATUS
Arbejdsgruppen går videre til næste punkt, der handler
om at gøre status på gruppens arbejde. Kresten ønsker, at det skal være en form for overdragelsespapir
til den nye arbejdsgruppe, som sammensættes efter
valget til Amager Vest Lokaludvalg i februar.
De andre byder ind med flere emner, som de synes,
det er værd at reklamere for; Gruppen har for eksempel være inde over Ørestads første ungdomsklub, et
nyt Ungecenter i Sundby Idrætspark, har arbejdet
for at skolerne åbner op for fritidsaktiviteter udenfor
skoletiden – og senest arbejdet med kampagnen ’Plads
til børneliv’ om de manglende udearealer til bydelens
skoler. Listen bliver efterhånden lang.
“Vi må hellere gøre det kort i første omgang, så de ikke
bliver alt for overvældede. Så kan vi jo altid uddybe
vores arbejde for dem senere,” siger Nete.
3. PUNKT PÅ DAGSORDENEN: REKRUTTERING
Tredje punkt handler om rekruttering af nye medlemmer. Der er snart valg til lokaludvalget, og det gælder
om, at så mange som muligt tilmelder sig valget, så
det nye lokaludvalg bliver bredt sammensat.
“Mange børnefamilier, oplever problemer og mangler for børnelivet i bydelen. Men de har ofte travlt, og
vælger måske at være engageret i den lokale idræts-

forening eller skole. Vi skal vise dem, at det nytter at
være med her – at vi kan flytte noget, og få politikerne i
tale,” siger Nete.
“Interessen for lokaludvalgsarbejdet starter som regel
i ens egen baghave, men her får du et blik for den store
sammenhæng og indflydelse på udviklingen” supplerer
Peter.
4. PUNKT PÅ DAGSORDENEN: ANSØGNINGER
Hvert år uddeler lokaludvalget omkring 3 millioner til
projekter og aktiviteter arrangeret af lokale foreninger
og ildsjæle. På mødet behandler arbejdsgruppen ansøgningerne til Bydelspuljen, men den endelige beslutning om tilsagn eller afslag, tages på det månedlige
lokaludvalgsmøde, hvor hele lokaludvalget er samlet.
5. PUNKT PÅ DAGSORDENEN: NÆSTE MØDE
Efter halvanden time bryder deltagerne op og siger
God Jul og på gensyn til næste møde i januar. Arbejdsgruppen glæder sig altid til møderne. Flere af medlemmerne stiller også op til lokaludvalget igen.
“Jeg har tidligere været medlem af et politisk parti,
men det er meget nemmere at få indflydelse og lave
forandringer, når man arbejder for sit lokalområde,”
siger Marianne Nissen.
“Og så er det sjovt og spændende at være med her. Arbejdsgruppen har en god tone og et godt samarbejde.
Vi hygger os faktisk,” siger Nete Van Gaever Skøtt.

FORMAND: DET ER BORGERNE, DET HANDLER OM
Formand André Just Vedgren er
stolt over og glad for, at Amager
Vest Lokaludvalg gennem årene
har fået bedre kontakt til politikerne, og mere indflydelse på
udviklingen af bydelen.

skærer sig tværs gennem bydelen. Lokaludvalget har været med til at arrangere
en konference om den østlige ringvej
rundt om København, fordi projektet vil
give endnu flere trafikale og miljømæssige problemer.

“Vi når bredere ud i lokalområdet, end
rådhuset nogensinde vil kunne. I dag er
det blevet normal procedure, at vi arrangerer borgermøder i samarbejde med
forvaltninger og udvalg. De kan se, at vi
ikke bare er en flok sure gamle mænd,
men at vi faktisk kan bidrage med
relevante inputs fra de borgere, som det
hele handler om.

”Ideen har vi drøftet flere gange og den
var en del af vores bydelsplan i 2017. Nu
er tiden moden, med Østlig Ringvej og
regeringens infrastrukturplan. Ovenikøbet blev vi i foråret kontaktet af en engageret lokal borger, der havde undersøgt
mulighederne for støjdæmpning. Sådan
noget giver bare ekstra energi og er med
til at sætte gang i processen igen”, siger
André.

André Just Vedgren har været en del af
Amager Vest lokaludvalg i 14 år, og har
oplevet, hvordan lokaludvalget har fået
en bredere sammensætning af medlemmer fra alle lokalområder. Det betyder,
at lokaludvalget har masser af ‘øjne på
jorden’.
“Samtidig oplever vi, at kontakten til
rådhuset bliver bedre. Lokaludvalget er
blevet bedre til at arrangere borgermøder, tage kontakt til politikere, og tilbyde
det lokale perspektiv på politiske udspil.
En endnu mere presserende opgave, nu
hvor der kommer nye politikere på Rådhuset efter kommunalvalget i november.
KRITISK MEN KONSTRUKTIVT
Han mener også, at kvaliteten er steget i
lokaludvalgets høringssvar, borgerdialog
og egne projekter.
“Lokaludvalget arbejder kritisk men
konstruktivt med at oplyse borgerne,
så de kan træffe et informeret valg eller
forstå, hvad et givet projekt indebærer.
Det arbejde kan blive endnu bedre når vi
ikke længere er plaget af Corona og kan
bruge den fulde pallette af borgermøder
og netværksdannelse.”
OVERDÆKNING AF MOTORVEJEN
Et af de nye projekter for lokaludvalget
handler om Øresundsmotorvejen, som

Lokaludvalget vil i 2022 arrangere borgermøde om motorvejen, og udarbejde
oplæg til politikerne.
“Det viser, at lokaludvalget kan samarbejde direkte med enkelte borgere om
gode idéer, og få opmærksomhed på
rådhuset,”
AMAGER FÆLLED
Et emne, der har optaget lokaludvalget
meget i de sidste fire år, er byggeplanerne på Amager Fælled. På tværs af
politiske holdninger synes alle medlemmerne, at fælleden ikke kan blive ved
med at miste et hjørne her og et hjørne
der - år for år.
Udvalget har deltaget i debatten med
en kritisk tilgang til plangrundlaget og
VVM-undersøgelserne, både ved det
første byggeprojekt på Strandengen, og
ved det nye projekt på Lærkesletten.
“På Lærkesletten har der manglet
ordentlige undersøgelser af jordforureningen, og af konsekvenserne for den
omkringliggende natur. Vi synes simpelthen ikke at forarbejdet er lavet godt

nok. Det virker forhastet. Og det har vi
understreget i vores høringssvar,” siger
André.
PLADS TIL LIV
Når André Just Vedgren ser tilbage på
udviklingen i Amager Vest de sidste 10
år, er der flere ting, som glæder ham.
Butikslivet har fået ny luft både på Islands Brygges og på Amagerbrogade.
I Sundbyvester er flere af de gamle kvarterer blevet sundere, sikrere og grønnere
at bo i. I dele af Ørestad Syd er de store
karréer erstattet af tættere og lavere
boligkvarterer.

“Men vi vil godt have endnu mere liv
mellem husene. Flere stier, fortove og
pladser, der forbinder bydelen - hvor
børn kan lege og folk kan mødes. Det
skal vi arbejde videre med.”
Lokaludvalget går ind i næste valgperiode med et nyt slogan: PLADS TIL LIV. Man
kan sætte andre ord ind i sloganet. For
eksempel Plads til Børneliv, Erhvervsliv,
Planteliv, kulturliv osv.
“Det handler om, at der skal være plads
til at leve her i Amager Vest. Og vi er godt
på vej, konkluderer André.”
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ERFARING: DEN LOKALE VIDEN,
ER DEN BEDSTE VIDEN
De lokale kender bedst deres
egne behov. Det gælder både i
Amager Vest og i Østafrika. Når
Benjamin Foyn Lausten arbejder
med udviklingsprojekter i det
globale syd, trækker han på sine
erfaringer med at mobilisere
lokalt knowhow fra sine knap fire
år i Amager Vest Lokaludvalg.
”Når embedsværket og politikerne skal
lave lokalplaner, har de ofte en masse
idéer til, hvordan de vil have tingene. Men
det er altså de lokale, der kender forholdene. Det er dem, der ved, hvilke ruter
folk går, når de skal omkring. De ved, vi
ikke har brug for en cykelsti dér, men
vi har brug for en cykelsti dér”, siger
Benjamin Foyn Lausten.
Han er 28 år gammel, bor på Islands
Brygge og før det ved Sundholm. Faktisk
har han boet hele sit voksenliv i Amager
Vest. Han er ganske vist opvokset på
Christianshavn, men vælger – klogt – ikke
at gå nærmere ind i, hvorvidt det hører til
Amager.
TANKEN DER TALTE
Indtil for ganske nylig var Benjamin Foyn
Lausten aktivt medlem af Amager Vest
Lokaludvalg, som han stillede op til som
kun 24-årig. Blandt andet for at få ungdommen repræsenteret i udvalget, men
også for at forfølge et konkret projekt i

området.
”På Sundholmsvej lå en tankstation, der
lukkede og derefter stod tom og efterladt i lang tid. Sammen med en veninde
ville vi arbejde for, at tanken kunne bruges som et kulturelt mødested”.
Benjamins Foyn Laustens veninde faldt
fra, men han stillede alligevel op til lokaludvalget gennem sin andelsboligforening
og blev valgt ind.
”Jeg gik ind i arbejdsgruppen ’Kultur og
fritid’, hvor jeg sad hele perioden. Der
sad vi blandt andet med rigtigt mange
puljeansøgninger, fordi det i høj grad er
kulturprojekter, folk søger penge til. Det
i sig selv var rigtigt spændende, fordi det
ikke var noget, jeg havde prøvet før. Vi
skulle vurdere, om projekterne levede op
til udvalgets specifikke krav, og tjekke,
om budgetterne hænger sammen”,
fortæller han og tilføjer:
”Det var alt sammen vigtig læring for
mig, som jeg nyder godt af nu, hvor jeg
sidder på den anden side og skal søge
midler til forskellige projekter igennem
mit arbejde”.
GLOBAL LOKALISME
I dag arbejder Benjamin Foyn Lausten
som politisk rådgiver i foreningen Globalt
Fokus, en brancheorganisation, der

repræsenterer og understøtter danske

med længder den yngste. Han håber, at

udviklingsorganisationer. Her kommer
hans insiderviden om ansøgningsprocesser i spil, når han selv skal søge midler og opbakning til projekter i udviklingslande. Derudover understreger han igen
den forståelse for lokal forankring, som
er lige vigtig, om det er udviklingsprojekter i Amager Vest eller syd for Ækvator.

flere unge vil følge hans eksempel, fordi
de unge stemmer sjældent er en del af
debatten om byens udvikling.

Ligesom beboere og aktører på Amager
Vest ved bedst, hvor der er brug for
cykelstier eller trafikregulering, når rådhuset laver byudvikling, så ved de lokale
aktører i eksempelvis Kenya og Burundi
ifølge Benjamin Foyn Lausten også
bedst, hvilke behov og bekymringer de
har i forhold til udrulning af ny teknologi.
FLERE UNGE I UDVALGET
Da Benjamin Foyn Lausten var medlem
af Amager Vest Lokaludvalg, var han

”Der har eksempelvis været stort fokus
på problemerne med støj på Bryggen om
sommeren. Dét hører man oftest kun
drøftet fra ét perspektiv, og vi mangler,
at der kommer nogle unge til orde”, siger
han og uddyber:
”Vi så eksempelvis et udspil fra rådhuset,
den såkaldre nattelivsplan, der havde potentiale til at smadre København som en
levende og attraktiv by for unge mennesker. Jeg arbejdede meget hårdt for at få
den droppet, hvilket den også endte med
at blive. Det er noget af det, man kan få
indflydelse på i Lokaludvalget”.

FLUEN PÅ VÆGGEN: ARBEJDSGRUPPEN ’FYSISK PLAN’
På årets sidste møde i arbejdsgruppen for
Fysisk planlægning og miljø var der enighed
om, at lokaludvalget ikke skal foretage sig
yderligere i spørgsmålet om byggeriet på
Amager Fælled, før der er afklaring om de
verserende klagesager mod byggeriet.

handlet klagen. Det forventes at ske sidst i januar 2022.
”Når klagenævnene kommer med deres afgørelse, kan
vi stå i en helt ny situation”, fremhæver Ib Ferdinandsen, men tilslutter sig i øvrigt, at der ikke er mere at
sige, inden det juridiske spor er afklaret. En vurdering
ingen i arbejdsgruppen modsætter sig.

Amager Vest Lokaludvalg har modsat sig byggeplanerne på Fælleden i årevis og markeret sin utilfredshed med projektet ved mange lejligheder. Senest i en
pressemeddelelse udsendt i oktober, hvori lokaludvalget
udtrykte sympati med modstanderne af Fælledby og
fastholdt, at lokaludvalgets holdning er, at hele Amager
Fælled bør bevares som naturområde.

HUNDEFOLKET FRA BRYGGEN
Det er imidlertid ikke det eneste dagsordenpunkt, der
kredser om Amager Fælled. En gruppe hundeejere
fra Islands Brygge har udset sig et hjørne af Amager
Fælled til en fritløbsgård. Men området er fredet, og en
dispensation fra fredningen kan have lange udsigter.

På mødet i ’Fysisk plan’ skal arbejdsgruppen drøfte, om
de skal lave en indstilling til lokaludvalget, om at foretage sig yderligere i arbejdet mod byggeriet på Amager
Fælled.

”Vi kan godt fortsætte med at tale om dét område,
men tidshorisonten er lang”, påpeger Jan Oster, der er
formand for Islands Brygges Lokalråd og suppleant i
Amager Vest Lokaludvalg.

Tovholder for arbejdsgruppen, Erhardt Franzen, fremfører argumentet for at agere. Kommunalvalget og
Enhedslistens store fremgang har skabt momentum
for modstand.

”En hurtigere vej kunne være at kigge på ATP’s grund
ved Sturlasgade. Det er bare en græsplæne, som ingen
bruger til noget. Hvis de kan slippe for vedligeholdelsesomkostningerne, vil de måske stille den til rådighed”,
foreslår han, men indskyder:

Modargumentet drejer sig om de to verserende klagesager mod byggeriet.
Danmarks Naturfredningsforening klagede tidligere på
året til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet over, at byggeriet ikke tager tilstrækkeligt hensyn til rasteområderne for navnlig den beskyttede stor
vandsalamander – hvilket betød, at alt byggearbejde på
området blev sat i bero, indtil de to nævn har færdigbe-

AMAGER VEST LOKALUDVALG
SUNDHOLMSVEJ 8
2300 KØBENHAVN S

”Problemet er stadig: Hvem vil støtte det? I Lokalrådet
har vi hverken tiden eller ressourcerne. Det vil kræve, at
hundefolket selv vil deltage i arbejdet”.
Beslutningen bliver, at arbejdsgruppen med udgangspunkt i lokaludvalgets tidligere beslutning fortsætter
arbejdet med at undersøge om hundegården kan få lov
at anvende fælleden. Men undersøger samtidig, om der

21513935
INFO@AVLU.DK
WWW.AMAGERVESTLOKALUDVALG.KK.DK

er andre arealer på Islands Brygge, der kan bringes i spil
inden for en kortere tidshorisont.
ØRESTAD ON WHEELS PÅ TO HJUL
Beboerne i Ørestad kører gennemsnitligt mere i bil end
de øvrige københavnere. Det vil rådhuset gøre noget ved
og derfor har arbejdsgruppen besøg af Lill Bjerregaard
fra Teknik- og Miljøforvaltningen – der står bag en cykelkampagne målrettet Ørestad.
Kampagnen skal blandt andet skabe opmærksomhed
omkring fordelene ved at cykle – helbredsmæssigt,
rekreativt og miljømæssigt – og oplyse om de mange
forskellige muligheder for at eje og leje forskellige typer
cykler; ikke mindst elcykler.
Arbejdsgruppen skal tage stilling til, om det er et godt
projekt, hvilket der lader til at være bred enighed om.
Dog med et par løftede pegefingre til de nyudviklede
piktogrammer af børn og voksne på forskellige former
for cykler og sloganet ‘We bike CPH’ og ‘We bike Ørestad’.
”Jeg synes, at det er et godt forslag, proklamerer Arne
Bjørn Nielsen; ”Men hvorfor er det kun børne-piktogrammerne, der har cykelhjelm på, og ikke de voksne?”
Marianne Møller Nissen udtrykker utilfredshed med det
engelsksprogede slogan.
”Hvorfor skal sådan en kampagne foregår på engelsk?
CPH er russisk for mig, og jeg ved ikke, hvad ’expats’
betyder”.

FLERE CYKELSTIER
I AMAGER VEST?

PLADS TIL PENDLERLIV

Få indflydelse på udviklingen!
Stil op til valg til lokaludvalg, eller
vær med til at bestemme, hvem der
bliver valgt ind – tilmeld dig senest
fredag d. 14. januar 2022 kl. 12.00
Læs mere om valg til lokaludvalg i
indstikket her i avisen eller på
www.amagervestlokaludvalg.kk.dk
Kontakt: info@avlu.dk / 21513935

FLERE HUNDEGÅRDE
I AMAGER VEST?
PLADS TIL DYRELIV

Få indflydelse på udviklingen!
Stil op til valg til lokaludvalg, eller
vær med til at bestemme, hvem der
bliver valgt ind – tilmeld dig senest
fredag d. 14. januar 2022 kl. 12.00
Læs mere om valg til lokaludvalg i
indstikket her i avisen eller på
www.amagervestlokaludvalg.kk.dk
Kontakt: info@avlu.dk / 21513935

