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Forslag til køreplan for københavnerinddragelse ifm. bydelsplan (Ændringer kan forekomme) 

Køreplan for inddragelse er udformet ud fra arbejdsgruppernes idéer til inddragelse, der er beskrevet i de enkelte projektdesign (se bi-
lag) samt arbejdsgruppernes drøftelser i uge 36. Alle temaer er uddybet i bilagene.  

Køreplanen for københavnerinddragelse ifm. bydelsplan er en overordnet ramme, der løbende kan ændre sig. Temagrupperne vil ek-
sempelvis fastlægge endelige datoer og forløb for aktiviteter i samarbejde med sekretariatet.  

Aktiviteterne for københavnerinddragelsen er farvekodet efter, hvad de enkelte arbejdsgrupper arbejder med. Aktiviteter uden farve er 
sideløbende aktiviteter tilknyttet alle temaerne.  

Alle arbejdsgruppernes temaer bliver kvalificeret i borgerpanelundersøgelsen fra september.  

Oversigt over Lokaludvalgets temaer og aktiviteter ifm. bydelsplan 

BIFUK 

Tema  Aktivitet (Aktivitets nr. i uddybet oversigt)  
 

Kunst i byens rum (Bilag 1) 
 

- Borgerpanelundersøgelse (2.) 
- Kunstvandring (9.) 
 

Kulturtilbud for børn  
(Bilag 2) 
 

- Borgerpanelundersøgelse (2.) 
- Kort spørgeskemaundersøgelse målrettet indskolingsbørn (11. og 5.) 
 

Idrætstilbud i bydelen (Bilag 3) 
 

- Borgerpanelundersøgelse (2.) 
- Kort spørgeskemaundersøgelse målrettet indskolingsbørn (11. og 5.) 
 

 

SOSU 

Tema 
 

Aktivitet (Aktivitets nr. i uddybet oversigt) 

Aktive fællesskaber (Bilag 4) 
 

- Borgerpanelundersøgelse (2.) 
- Netværksmøde for aktører med tilbud til socialt udsatte (13.) 
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PET 

Tema Aktivitet (Aktivitets nr. i uddybet oversigt) 
 

En revision af VISIONER FOR NORD-
ØSTAMAGER (Bilag 5) 

- Borgerpanelundersøgelse (2.) 
- Frivillig Fredag (5.) 
- 1 workshop (4.) 

 

MK 

Tema Aktivitet (Aktivitets nr. i uddybet oversigt) 
 

En klimatilpasset bydel (Bilag 6) 
 

- Borgerpanelundersøgelse (2.) 
- 2-3 pop-up møder (7.) 
 

Grønne byrum i bydelen (Bilag 7) - Borgerpanelundersøgelse (2.) 
- Maptionnaire (3.) 
- 2 x byvandringer (8.) 

 
Lergravsvejsstrækningen (Bilag 8) - Borgerpanelundersøgelse (2.) 

- 1 pop-up møde (10.) 
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Uddybet oversigt over aktiviteter ifm. bydelsplan (Ændringer kan forekomme)  

August-december 2022 

Tid (Aktivitets nr.)  
Aktivitet 
 

Formål med metode Tema Konkrete aktiviteter og formålet 
med temaer  
 

Steder og ansvarlige 

13. aug.  (1.)  
Amagerbanens 
dag  
 
 

At skabe opmærksomhed 
omkring bydelsplanen og få 
borgernes input 
 

- 
 

Input via tørresnor  
 

Amagerbanen 

30. aug. 
- 12. sep. 
 
 
 

(2.) 
Borgerpanelun-
dersøgelse, der 
kvalificerer ar-
bejdsgrupper-
nes temaer 
 
 
 

At kvalificere arbejdsgrup-
pernes temaer og giver ind-
blik i andre temaer lokalud-
valget kunne fokusere på 

Alle arbejds-
gruppernes 
temaer 
 

Borgerpanelundersøgelsen foku-
serer på lokaludvalgets foreløbige 
temaer og er med til at konkreti-
sere og kvalificere temaerne.  

Borgerpanel 

Aug.-
Sep.  

(3.) 
Maptionnaire 
som en del af 
borgerpanelun-
dersøgelse 
 

At identificere mulige steder 
til udvikling af grønne byrum. 

Grønne byrum 
(Bilag 7) 

Et maptionnaire kort er tilknyttet 
borgerpanelundersøgelsen, hvor 
det er muligt at identificere for-
slag til udvikling af grønne by-
rum. I borgerpanelundersøgel-
sen spørges der ind til grønne 
områder. 
 
 

Borgerpanel 
 
Ansvarlig:  
Jens William Grav 
 
Medansvarlige:  
MK-gruppen  
 

21. sep. 
 

(4.) 
Workshop ifm. 
Laplandsgade-
kvarteret 

At kvalificere den kommende 
udvikling af Laplandsgade-
kvarteret 

Visioner for 
Nordøstama-
ger 
(Bilag 5) 

En workshop i Laplandsgadekvar-
teret, der har til hensigt at få input 
til, hvordan Laplandsgadekvarte-
ret bør udvikle sig fra virksomhe-
der, kunstnere mv.  

FÆRDIG PLANLAGT 
 
Ansvarlig:  
Frank Lambert 
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Deltagerne bestemmer sig på 
workshoppen for, hvilke visioner, 
de har, samt hvordan de vil ar-
bejde videre med deres visioner.  
 
Lokaludvalget kan inddrage disse 
visioner for Laplandsgadekvarte-
ret i bydelsplanen.  
 

 
Medansvarlige:  
Laplandsgadegruppen + Sekretariatet  
 
Opsamling på inddragelse: 
Referat 

30. sep. 
 
 
 
 
 
 

(5.)  
Frivillig fredag  
 
 
 

At skabe opmærksomhed 
omkring bydelsplanen og få 
borgernes input 
 
 

- To temaer i særligt fokus:  
- Visioner for Nordøstamager. 

Herunder Prøvestenen Syd 
- Kultur – og idrætstilbud til 

indskolingsbørn 
 

Amagerbro Torv 
 
Tilmeldte fra lokaludvalget: 
Grith Pontoppidan, Peter Quistgaard, 
Bente Lildballe, Peer Harpøth, Susanne 
Møller  
 

11. okt.  (6.) 
Repræsentant-
skabsmøde 

At få et repræsentantskab 
 
Herunder at foreninger, net-
værk og lokale aktører el.lign. 
kan deltage i arbejdet med 
bydelsplanen og gøre op-
mærksom på fremtidige akti-
viteter mv. 
 

Præsentation 
af alle temaer 

Repræsentantskabet præsenteres 
for alle temaer 

Kvarterhuset 

Okt./ 
nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7.)  
Pop-up møder 
forskellige ste-
der i bydelen  
  
 
 
 
 
 

At konkretisere temaer/pro-
jekter yderligere samt ind-
drage borgere og aktører fra 
forskellige geografiske steder 
mv.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimatilpasset 
bydel  
 
(Bilag 6) 

2-3 pop-up møder med event-
cyklen, der skal målrettes ud-
valgte steder og brugere.  
 
I forhold til Amager Strand og 
stormflodssikring vil det især 
være strandens stabile brugere 
og foreninger, som skal inddra-
ges.  
 
I forhold til skybrudssikring (og 
evt. hedebølge) vil det især være 
brugerne af specifikke steder, der 

2-3  steder udvælges:  
 Amager Strand ifm. stormflodssik-

ring 
 
Trine udvælger 1-2 steder, hvor der be-
hov for skybrudssikring snarest muligt, 
og får dem kvalificeret af forvaltning.  
 
Ansvarlig: 
Trine Munk 
 
Medansvarlige:  
MK-gruppen 
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skal bidrage til klimatilpasningen, 
som skal inddrages, samt det 
umiddelbare nærmiljø. 
 
Evt. hjælp af RUC-projektgruppe 
 
Projektgruppen skal selv stå for 
empiri indsamling. Tovholder for 
temaet vil have den primære dia-
log med projektgruppen. Kan evt. 
afsluttes med præsentation af de 
studerendes resultater.  
 

 
Opsamling på inddragelse:   
Fastlægges evt. på MK-mødet i oktober 

Okt./nov.  (8.) 
2 x Byvandrin-
ger  

2 x byvandringer for at kvali-
ficere de indkomne resultater 
fra Maptionnaire og borger-
panelundersøgelsen   

Grønne Byrum 
(Bilag 7)  

2 x byvandringer, der fastlægges 
ud fra, hvor der er kommet for-
slag til nye grønne byrum.  
 
Ruten laves ud fra resultater fra 
Maptionnaire.  
 
Byrumsforvalteren inviteres til at 
deltage for at kvalificere forsla-
gene 
 
 

Steder:  
Ruterne laves evt. på MK-mødet i okto-
ber.  
 
Ansvarlig:  
Jens William Grav 
 
Medansvarlige: 
MK-gruppen 
 
Opsamling på inddragelse:  
Fastlægges evt. på MK-mødet i okto-
ber.  
 

Okt./nov.  (9.) 
Kunstvandring 
  
 
 
 
 
 

At konkretisere temaer/pro-
jekter yderligere samt at ind-
drage kunstforeninger og 
fagfolk el.lign.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst i byde-
len 
 
(Bilag 1) 

En kunstvandring i Amager Øst, 
hvor der er fokus på, hvad der 
mangler og hvor der mangler 
kunst i bydelen.  
 
Kunstvandringen tager deltagere 
med på en vandring, der på den 
ene side skal vise bydelens kunst - 
og på den anden side skabe dia-
log om, hvor og hvad der mang-
ler af kunst.  
 

Steder:  
Ruten fastlægges løbende.  
 
Ansvarlig: 
Randi Johanne Sørensen  
 
Medansvarlige: 
BIFUK-gruppen 
 
Opsamling på inddragelse:  
Evt. referat 
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Fagfolk indenfor for det kunstne-
riske felt og kunstforeninger 
el.lign. inviteres.  
 
Der kan skabes en dialog om:  

- Hvor i byrummet mangler 
der kunst? 

- Hvad mangler vi, og hvad 
vil vi gerne have mere af? 

- Skal det det altid være bli-
vende kunst, kunne mid-
lertidig/udskiftelig kunst 
være interessant?  

 
 
 

Okt./nov. (10.)  
Pop-up møder 
forskellige ste-
der i bydelen  
  
 
 
 
 
 

At konkretisere temaer/pro-
jekter yderligere samt ind-
drage borgere og aktører fra 
forskellige geografiske steder 
mv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udviklings af 
Lergravsvejs-
strækningen  
 
(Bilag 8) 

Et pop-up møde, hvor man står 
½ time 1-4 forskellige steder 
langs strækningen for at høre 
borgernes input og ønsker til ud-
vikling.  
 
Skoler, virksomhedsejere og for-
eninger kan også inviteres til at 
komme forbi til en snak.  
 
 
 

NB!  Kan evt. sammenlægges med 1 
pop-up møde om skybrudssikring for 
at skabe synergi, såfremt at det er ak-
tuelt.   
 
Steder 
Et pop-up møde 1-4 forskellige steder 
langs strækningen (Se markeringer på 
kort i projektdesign).  
 
Konkrete steder kan evt. fastlægges på 
MK-mødet i oktober.    
 
Ansvarlige   
Felicia Fock, Rune Solvang, Lasse Rosen 
 
Opsamling på inddragelse:  
Fastlægges evt. på MK-mødet i okto-
ber.  
 

Okt./nov. (11.)  
Spørgeskema-
undersøgelse 

At afdække hvilke idræts- og 
kulturtilbud, der mangler for 
indskolingsbørn 

Idræt i bydelen 
(Bilag 3)  
  

En kort spørgeskemaundersø-
gelse, der er målrettet indsko-
lingsbørn, der uddeles på to 

Skoler:  
Spørgeskemaundersøgelsen bliver ud-
delt på to skoler.  
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At konkretisere, temaerne og 
inddrage børn gennem Sur-
veys.  
 

Kulturtilbud 
for Børn  
(Bilag 2)  

skoler – Nordøstamager Skole og 
Skolen på Amagerbro.  
 
I spørgeskemaundersøgelsen 
spørges der ind til, hvilke tilbud 
indenfor idræt og kultur, der 
mangler for indskolingsbørn i 
Amager Øst.  
 
Borgerpanelundersøgelsen ifm. 
bydelsplanen afdækker bl.a. dette 
emne ift. voksne, hvorfor der i 
denne undersøgelse fokuseres på 
tilbud til indskolingsbørn.  
 
Emnet er også afdækket i borger-
panelundersøgelse om kultur, fri-
tid og idræt tidligere i år. 
 

 
Ansvarlig: 
Randi Sørensen og Susanne Møller 
 
Medansvarlige: 
BIFUK-gruppen 
 
Opsamling på inddragelse:  
Survey  

25. okt.  (12.)  
Dialog på Net-
værksmøde for 
aktører på det 
sociale område 

 Aktive Fælles-
skaber 
 
(Bilag 4) 

Temaet Aktive Fællesskaber bliver 
sat på dagsorden til Netværksmø-
det for aktører på det sociale om-
råde den 25. oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarlig: 
Susanne Møller og Nicole Schmitt  
 
Medansvarlige: 
Sekretariatet 
 
 
Opsamling på inddragelse:  
Referat 
 

Feb. 
2023  
 
 

(13.)  
Repræsentant-
skabets godken-
delse og kvalifi-
cering af by-
delsplanen 

    



14. september 2022 

8 
 

 


