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Høringssvar til Bylivsstrategien 2009 - 2014 fra Områdeløftet i 
Sundholmsvejskvarteret 

 
Bylivsstrategien virker gennemarbejdet og gennemtænkt og bærer 
præg af en meget vellykket borgerinddragelse. Hvis strategien 
realiseres i sin helhed, vil den give området et tiltrængt og fortjent løft. 
 
Tidselruten, som forbinder Amagerbrogade, Ørestad Nord og Urban 
Planen, er en rigtig god idé, som vi håber vil blive realiseret. projektet 
ligger godt i tråd med Amager Vest Lokaludvalgs bydelsplan og 
Bydelens sti. 
 
Forbindelserne i planen er gode og nødvendige. Der kan dog være 
problemer i forbindelse med lokalplanen Sundholm Syd, hvis 
foreslåede tilkørselsveje delvist karambolerer med bylivsstrategien.  
 
De kommende planer for Sundholm Syd bør i det det hele taget 
tænkes ind i bylivsstrategien, da det vil være en udfordring at få 
børnefamilier og alkoholiserede hjemløse til at indgå i en 
velfungerende helhed på Sundholm – her kan bylivsstrategien måske 
foreslå ny og anderledes løsninger. 
 
Erhvervslivet kunne godt spille en mere aktiv rolle i strategien. En 
mulighed kunne være at give plads til kontorer og værksteder eller i 
det mindste tænke dem ind i planen. En anden oplagt mulighed er at 
trække nye butikker ind og aktivere facaderne. Dette vil skabe liv og 
måske få flere til at standse op på de lange gader med meget 
gennemkørende trafik. 
 
Det virker logisk at udlægge Skotlands Plads til “kvarterets store 
multiplads”, da den har potentiale til at spille en mere aktiv rolle. Dog 
er der et problem i forhold til den tidligere Trafikplan Amager, der 
udlægger Skotlands Plads som parkering for Amagerbrogade. Her 
mangler bylivsstrategien at forholde sig til, hvor den 
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aflastningsparkering, der vil være behov for på Amagerbrogade, ellers 
kan placeres i området for at forhindre, at udviklingen af 
bylivsstrategiens realisering sker på bekostning af naboområderne. 
 
Vi kan kun bifalde tankerne om byøkologi, affaldshåndtering og grøn 
energi. Men der mangler en konkretisering af, hvordan det skal 
udbredes i kvarteret. Hvis det gøres mere konkret, vil der også være 
større chance for at kunne realisere det i praksis. 
 
Det giver planen tyngde, at der er afsat midler til at finansiere nogle af 
områdeløftets egne projekter, for dermed er planen sikret en fremtid 
som mere end blot en plan.  
Lokaludvalget ønsker i forlængelse heraf Områdeløftet tillykke med 
den netop opnåede finansiering til byfornyelsen i området. 
 
Samlet set mener vi, at bylivsstrategien som visions- og idékatalog er 
flot og ambitiøs, og vi er spændt på den praktiske udførelse. 
 
På vegne af Amager Vest Lokaludvalg 
Med venlig hilsen 
 
Lars Rimfalk Jensen 


