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Amager Vest Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

c/o COK 
Sundholmsvej 22 lok. 7 

2300 Københavns S 
 

 

Center for Byudvikling 
Att: Louise Ploug 
Rådhuset 3. sal, 16 
1599 København V 
 
 
 
HØRINGSSVAR VEDR. BYDELSPLAN FOR AMAGER VEST 
 
Lokaludvalget vil begynde med at takke for en god og positiv proces 
omkring udformningen af bydelsplanen. Udvalget glæder sig over at 
se, at den endelige bydelsplan ligger så tæt op af det forslag, som blev 
afleveret til Center for Byudvikling i februar i år. Vi vil hermed give 
vores fulde støtte til den endelige bydelsplan, og vi håber at mange af 
projekterne kan blive gennemført i de kommende år. 
 
Fra plan til virkelighed 
Fra starten har det stået klart, at bydelsplanen var en vision, der 
krævede et stort opfølgningsarbejde for at blive realiseret. 
Lokaludvalget er fast besluttet på at føre de gode ideer videre. Det 
bliver primært i form af en række konkrete projekter fra 
lokaludvalgets side, der vil sætte fokus på bydelsplanens ideer. Det 
bliver også i form af udvalgets politiske arbejde gennem høringssvar 
og henvendelser til både embedsmænd og politikere på Københavns 
Rådhus. Lokaludvalget prioriterer de følgende projekter højest: 
 

 AMAGER FÆLLED 
Lokaludvalget anser Amager Fælled som en af bydelens 
vigtigste ressourcer. Men vi mener også, at endnu flere kunne 
få glæde af fælleden, hvis de fik mere kendskab og bedre 
adgang til Amager Fælleds unikke natur. 
Lokaludvalget vil arbejde hårdt for, at fælleden bevarer sin 
uplejede og vilde karakter. Det skal ikke være en park, det skal 
være en fælled. Ikke desto mindre, vil synligere indgange 
(eksempelvis i form af nye porte og/eller skiltning ved 
indgangene) og bedre adgangsforhold (i form af velholdte 
grusstier og flere adgangspunkter for barnevogne og kørestole) 
gøre, at flere af bydelens beboere vil få glæde af vores grønne 
lunge. Det ønsker udvalget at støtte. Endelig vil lokaludvalget 
arbejde for, at de grønne kvaliteter fra fælleden kan smitte af 
på tilstødende arealer som Rigsarkivgrunden, Axel Heides 
Plads, Kigkurren og Grønningen i Ørestad Nord. 
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 GRØNNE TAGE 
Københavns Kommune har allerede stor fokus på grønne tage, 
men indtil videre har det ikke haft nogen nævneværdig effekt. 
Lokaludvalget vil arbejde med en række tiltag for at fremme 
byggeriet af grønne tage i vores bydel. Som en start vil vi 
fortsat presse på for at grønne tage bliver et krav i alle 
kommende lokalplaner. Derudover er der mulighed for at 
støtte eksperimenterende byggeri, lave kampagner for 
forgrønning i forbindelse med større renoveringer samt 
udfærdigelsen af en guide til grønne tage, som kan gøre det 
lettere for privatpersoner at kaste sig over miljørigtige tiltag. 

 
 GRØNNE OASER 

I løbet af bydelsplanprocessen opførte lokaludvalget og 
Sundholmskvarterets områdeløft en midlertidig lommepark, 
der var en stor succes. Lokaludvalget vil arbejde for at flere 
lommeparker opføres i bydelen og målrettes mod områder med 
særlige behov – eksempelvis Sundholmskvarteret. Dette kan 
kombineres med fx nye rulleskøjteruter, der sætter fokus på 
bydelens åbne rekreative arealer og grønne oaser. 

 
 BYDELENS STI 

Lokaludvalget vil gennem en række borgerrettede 
arrangementer – workshops, byvandringer, undervisning og 
kampagner – udpege og fremhæve de kvaliteter og 
udfordringer, som Amager Vests forskellige bykvarterer har. 
Projektet laver nedslag på de områder, der i bydelsplanen er 
fremhævet som bydelens sti og er tænkt som en type guide til 
at skabe større kendskab til alle bydelens positive facetter.  

 
 BYDELSHUSET 

Opførelsen af et nyt Bydelshus med kultur- og 
medborgerhusfunktioner står stadig højt på lokaludvalgets 
ønskeliste. Der ikke er tale om, at lokaludvalget ønsker et nyt 
lokalt Rådhus, men bydelshuset skal have en størrelse og 
indretning, der gør at det kan rumme samtlige lokaludvalgs-
funktioner. Det vil styrke lokaldemokratiet at samle alt på et 
sted, så borgerne ved, hvor de kan henvende sig. 

 
 SOLVANG MEDBORGERHUS 

Lokaludvalget ønsker, at Solvang Kultur- og Medborgercenter 
på den korte bane kan udfylde en fuld medborgerhusfunktion, 
hvilket inkluderer brugerdrevne arrangementer, uformelle 
mødesteder, værksteder og kulturarrangementer. Alle lokale 
amagerkanere – heriblandt de mange lokaleløse 
idrætsforeninger – skal have mulighed for at organisere og ytre 
sig i lokale demokratiske fællesskaber. 
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 LOMMEPENGEPROJEKT 
Projektet sigter efter at skabe en øget følelse af ejerskab 
overfor sit nærområde ved at betale unge mennesker et 
symbolsk beløb for at deltage i renholdningen af deres 
nærområde. Projekter ligger i logisk forlængelse af Sikker By-
indsatsen og kan med fordel sammentænkes med denne. 

 
 SOCIALØKONOMISK AKTIVITETS- OG MØDESTED  

Projektet støtter foreningen Innova-psyks arbejde med at 
etablere en socialøkonomisk virksomhed i Amager Vest med 
psykiatribrugere som målgruppe. 

 
 KAMPAGNE FOR BEDRE ADGANG 

Tilgængelighedsgruppen, der består af medlemmer fra begge 
Amagers lokaludvalg, har allerede ført tankerne fra 
bydelsplanen videre i konkurrencen ”Adgang for Alle på 
Amagerbrogade”. Lokaludvalget støtter det fortsatte arbejde 
med at virkeliggøre vinderprojektet og fortsætte arbejdet i en 
kampagne for bedre adgang for alle på hele Amager. 

 
De prioriterede projekter behandles i individuelle arbejdsgrupper, der 
består af lokaludvalgsmedlemmer, deltagere fra arbejdsgrupperne 
samt interesserede borgere, der har deltaget i bydelsplanarbejdet. 
 
”Njalsgade som bygade” nedprioriteres 
Bydelsplanen er en levende plan, der løbende vil ændre form. 
Prioriteringen af projekterne vil skifte i takt med at projekterne bliver 
til virkelighed eller, i værste tilfælde, bliver umulige at gennemføre. 
Lokaludvalget har valgt allerede nu at nedprioritere projektet 
”Njalsgade som bygade”.  
På et velbesøgt borgermøde i april bakkede mange lokale beboere igen 
op om ideen om Njalsgade som en samlende og levende bygade – 
også vest for Artillerivej. Men Københavns Universitet vil desværre 
ikke ændre planerne for det nye universitetsbyggeri, der vender 
ryggen til Njalsgade og kombineret med de planer, der ligger for Faste 
Batteri II, vil Njalsgade have en størrelse, udformning og karakter, der 
vil gøre det svært at skabe byliv på tværs af gaden. Området omkring 
Islands Brygge metro station og det historiske Faste Batteri har stadig 
potentiale til at blive en velfungerende byplads, og lokaludvalget vil 
derfor fokusere på at styrke bylivet i dette område samt skabe en 
levende forbindelse mellem Emil Holms kanal og det kommende 
byggeri på Faste Batteri. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Rimfalk Jensen 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 


