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Projektdesigns fra arbejdsgrupperne inkl. temabeskrivelser 2022 

De borgerinddragende aktiviteter ifm. bydelsplanens temaområder er beskrevet i forslag 
til køreplan for københavnerinddragelse. Der er derfor sket en del ændringer, som I kan 
læse jer frem til i forslag til køreplan for inddragelse ifm. bydelsplan.  

 

Bilag 1  

Tema titel: Kunst i byens rum 
Ansvarlige for 
temaet 

Randi (og BIFUK) 

Beskrivelse og 
motivation: 

Kunst i bred forstand, herunder bl.a. lyskunst. 
 
Kunst nedprioriteres ofte i de kommunale projekter, men det er en 
vigtig faktor for den menneskelige udvikling. Hjernen – og evnen 
til læring – udvikles i mødet med kunst. Kunst i byens rum kan 
have mange former. Store og små skulpturer, gavlmalerier, 
relieffer, lyskunst og meget mere. 
 
I dialog med borgerne finder vi frem til: Hvad mangler vi, hvad vil 
vi gerne have mere af. Skal det det altid være blivende kunst, 
kunne midlertidig/udskiftelig kunst være interessant?  
Hvordan får vi mere kunst ind i vores offentlige bygninger? 
 
En del af opgaven går ud på at udvikle strategier til, hvordan 
kunsten kan finansieres. 
 

Ideer til 
inddragelse 

Dels et møde med ”de professionelle” 
(Kunstnere/kunstformidlere/kuratorer/virksomheder med 
kunstnerisk profil/måske fonde eller andre pengestærke 
folk/kunstforeninger/KFF 
 
Dels et møde med borgerne, de politiske partier og evt. 
kunstforeninger om, hvilken kunst kunne være spændende at få til 
bydelen. 
 
Man kan overveje SOME, men det skal gennemtænkes, hvad man 
vil opnå, og hvordan det bedst opnås. 
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Bilag 2  

Tema titel: Teater, musik, billedkunst for børn 
Ansvarlige for 
temaet 

Randi (og BIFUK) 

Beskrivelse og 
motivation: 

De musisk æstetiske fag underprioriteres i folkeskolen, og 
Københavns kommune har en dokumenteret mangel på 
musikskoler, og det samme gør sig sandsynligvis gældende på 
billedkunstens område. Der er desuden ikke mange steder børn 
kan dyrke teater/drama. 
 
Amager Øst bør være bydelen med de mange tilbud til børn, 
som det samtidigt skal være muligt for deres forældre at betale. 
Der skal være tilbud til bredden og til eliten 
 

Ideer til inddragelse Dels et møde med ”de professionelle”: 
 Dem der pt. udbyder tilbud, både de kommunale og 

private tilbud 
 Skolerne, børnehaver, fritidshjem, klubber, kulturhuse 

mm. 
 KFF/BUF 

Det afdækkes, hvad der findes, og hvad der mangler. 
 
Dels et møde med borgerne, de politiske partier og evt. 
forældrebestyrelser om, hvilken tilbud vi mangler i bydelen. 
 
Man kan overveje SOME, men det skal gennemtænkes, hvad 
man vil opnå, og hvordan det bedst opnås. 
 
 

 

  



Bydelsplan 2022-2026 

3 
 

Bilag 3 

Tema titel: Idrætten i bydelen 
 

Ansvarlige for temaet: Susanne (og BIFUK) 
 

Beskrivelse og motivation: Der mangler idrætsfaciliteter i bydelen og nogle af de 
eksisterende er nedslidte. Det gælder hele byen og det 
gælder i vores bydel. Der bygges flere boliger i bydelen, 
hvorved befolkningstallet vil stige, og det er vigtigt at 
idrætsfaciliteterne følger med. Foreningsliv skaber 
sammenhængskraft og vi vil gerne støtte, at der er 
muligheder for at engagere sig i sunde aktiviteter.  
 
Der er et stort potentiale i forhold til at udvikle 
Kløvermarken til et topmoderne idrætsanlæg, pladsen 
er der.  
 
Bydelen har med Amager Strand en lang strækning 
med adgang til vandet. Der er allerede aktiviteter med 
vandsport og der er mange muligheder for at udvikle 
vores adgang til vandet med foreningsliv indenfor 
vandsport. 
 
Dertil ønsker vi gode vilkår for de andre klubber i 
bydelen. 
 

Ideer til inddragelse: Idrætsklubber, skoler og SFOer kunne inddrages. 
Spørgeskemaer kunne lægges i cafeerne i vores 
eksisterende anlæg. Det er vigtigt at afdække indenfor 
hvilke sportsgrene, der er ventelister og hvor lange de 
er. 
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Bilag 4 

Tema titel: Aktive fællesskaber 
 

Ansvarlige for temaet: Susanne Møller samt Nicole Schmitt (og SOSU) 
Beskrivelse og motivation:  
 

Arbejdsgruppen Social og sundhed har de sidste 2 år 
arbejdet med at sætte fokus på de grupper i bydelen 
der har det svært. Det udmundede i Den sociale 
bydelsplan, som udkom lige før jul 2021. Det blev 
klart for os at netværksdannelse og fællesskaber er 
vigtige for at øge trivslen i bydelen. 
Initiativer, der allerede er sat i gang og ønskes 
videreudviklet løbende er 
Sundhedsmarkedsmarkedsdag og Netværksmøde 
for aktører på det sociale område. Begge initiativer 
har modtaget ros, der har været fin tilslutning til 
begge arrangementer og der ses 
udviklingspotentiale med fælleskabsskabende 
projekter, som udspringer af disse initiativer. 
Desuden ønsker vi at øge trivsel og tryghed i bydelen 
ved at arbejde for, at der dannes flere fællesskaber. 
Det kunne være Kend din nabo. Sætte fokus på at 
aktivt naboskab giver værdi, tillid og tryghed og 
modvirker ensomhed. 
 

Ideer til inddragelse: Temaet bliver sat på dagsorden til Netværksmødet 
for aktører på det sociale område 25. oktober.  
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Bilag 5  

Tema titel: Nordøstamager, en revision og justering af VISIONER FOR 
NORDØSTAMAGER, beskrevet i en rapport fra september 
2019. 
 

Ansvarlige for temaet: PET, herunder en nedsat arbejdsgruppe med Tom 
Christensen som tovholder. Sekretariatsbistand påkrævet, 
og er en forudsætning for at Tom Christensen vil være 
tovholder, på grund af opgavens størrelse og dermed 
arbejdets omfang.  
 

Beskrivelse og motivation:  
 

Nordøstamager et område under forvandling fra 
industriområde og ubenyttede arealer til et nyt byområde i 
Amager Øst bydelen. 
 
Lokaludvalget udarbejdede i en proces i 2017-19 sammen 
med borgere og virksomheder i området nogle 
detaljerede visioner, der er beskrevet i en rapport fra 
september 2019.  
 
Der har siden 2019 været fulgt op og igangsat processer 
på de delområder, der er beskrevet i rapporten. Ligeledes 
er der sket en udvikling på området siden 2019, som gør, 
at en proces med borgere og virksomheder igen kan være 
en god ide. I revisionsfasen kan det også være god ide, at 
lægge særlig vægt på Lokaludvalgets konkrete muligheder 
for at påvirke udviklingen med henblik på at realisere 
visionerne.  
 
Det forrige lokaludvalg vedtog i slutningen af sidste 
periode - 1. kvartal 2022: 
”Mange borgere deltog i processen sammen med 
Lokaludvalget, og der en forventning om blandt disse, at 
der bliver gjort status, samt at visionerne og planerne 
bliver revideret, da der hele tiden sker udvikling og 
ændringer i Nordøstamager. Det er således det 
nuværende Lokaludvalgs ønsker, at det nye Lokaludvalg 
arbejder videre med Visionerne for Nordøstamager” 
 
Der er 5 forskellige temaer i rapporten i Nordøstamager, 
der hver især kunne udgøre en selvstændig bydelsplan, 
men det er en god ide, at der i forbindelse med revisionen 
sker en helhedsvurdering af området.   
 
 

Ideer til inddragelse: Borgere og virksomheder i Nordøstamager indbydes til et 
møde i november 2022, hvor arbejdsgruppens ideer til 
revision fremlægges og drøftes inden den endelige plan 
udarbejdes. Ligeledes drøftes mere konkrete temaer med 
henblik på at realisere visionerne.  
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Bilag 6 

Tema titel: En klimatilpasset bydel  
 

Ansvarlige for temaet: Trine (og MK) 
 

Beskrivelse og motivation:  
 

Klimaet vil ændre sig markant i Danmark i fremtiden 
og det kommer også til at påvirke livet i Amager Øst. 
Med havvandstandsstigninger og hyppigere storme 
kan vores beboere nærmest stranden se øget risiko 
for oversvømmelse fra havet. Vi skal have fokus på en 
helhedsorienteret og meningsfuld klimatilpasning 
langs Amager Strand – en tilpasning der også giver 
mening om 50 år.  
 
På tværs af hele bydelen vil vi opleve varmere dage. 
Hvor vi tidligere har opsøgt solen, vil vi i fremtiden 
også opsøge skyggen. Vi skal sikre, at de aktive 
fællesskaber i det offentlige rum kan trives trygt og 
behageligt, også på de varme og de kolde dage. Vi 
skal tænke i byrum som inviterer til ophold og 
fællesskab i alle sæsoner hele året rundt. Løsningerne 
hertil skal i høj grad findes i samskabelse med vores 
beboere og brugere af de specifikke steder. Det 
bliver i høj grad de bredere veje, parker, pladser, og 
legepladser. Det er også her, at vi vil se de stigende 
mængder regnvand håndteret, så vores kældre og 
infrastruktur ikke oversvømmes i fremtiden. Det er 
vigtigt, at klimatilpasningen både adresserer de 
sjældne tilfælde af ekstrem regn, stormflod og 
hedebølge, men i størstedelen af tiden bidrager med 
relevante funktioner til bydelen. Disse funktioner kan 
være fokuseret på kreativitet, undervisningsfaciliteter, 
leg for de mindste, picnic og madlavning, sport, 
biodiversitet, osv. Det er vigtigt, at disse funktioner 
prioriteres og designes med bydelens beboere og 
byrummets brugere.  
 

Ideer til inddragelse: Inddragelsen skal målrettes konkrete projekter. I 
forhold til Amager Strand vil de især være strandens 
stabile brugere og foreninger, samt grundejere i 
området, som skal inddrages via dialogmøder.  
 
I forhold til skybrudssikring og hedebølge vil det især 
være brugerne af de pladser og parker, som skal 
bidrage til klimatilpasningen, som skal inddrages, 
samt det umiddelbare nærmiljø.  
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Bilag 7  

Tema titel: Grønne byrum i bydelen  
 

Ansvarlige for temaet: Jens William og MK 
 

Beskrivelse og motivation:  
 

Der arbejdes med at identificere nye områder i 
Amager Øst, der kan omdannes til nye grønne 
byrum. Der er udarbejdet en oversigt over mulige 
områder, der kan omdannes.  De områder som der i 
andre sammenhænge arbejdes med, indgår ikke i 
oversigten. Der skal arbejdes videre med de 
identificerede områder, herunder muligheder for at 
gøre områder mere biodiversive. Desuden skal der 
arbejdes med at finde yderligere områder.  
 

Ideer til inddragelse: Det er hensigten at finde yderligere gennem 
inddragelse af bydelens borgere. Det kan ske 
gennem inddragelse gennem Amar’østen, 
borgerpanel mv.  
 
Det er også planen, at der skal arrangeres en 
byvandring/er, hvor det vil være muligt at drøfte 
udformningen af de enkelte foreslåede områder 
nærmere.  
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Bilag 8  

Tema titel: Lergravsvejsstrækningen  
 

Ansvarlige for 
temaet: 

Felicia Fock og Rune Solvang 

Beskrivelse 
og 
motivation: 

Strækningen fra Amagercenteret til Amager strandvej ad Brysselgade, 
Frankrigshusene, Wittenberggade, Lergravsvej og Lergravsstien er i dag 
ikke tænkt sammen.  
Det er ikke en god forbindelse for cyklister, da der kun er cykelsti på 
noget af strækningen, man skal gennem en legeplads, og der er diverse 
stiforløb, som ikke hænger ordentligt sammen i lyskrydsene, og som ikke 
har plads nok til både cykler og gående.  
Der er mærkelige overgange mellem del-strækningerne, hvor 
beplantning ændres, gadebelysning ændres og underlige ’mellem-
zoner’, som ser ud til at være faldet mellem 2 områder i planlægningen.  
Strækningen har brug for at blive tænkt samlet, både for gående og 
cyklister, og der er flere steder brug for ’at gøre det lidt mere lækkert’, fx 
ved at se på opholdsmuligheder, aktivitetsmuligheder (fx petanque) 
opgradering af beplantning, forlængelse af trærække, mere 
biodiversitet, klimasikring mm.  
 

Ideer til 
inddragelse:  
 

 Aftale individuelle møder med de tre caféer/restauranter på 
strækningen (Pulpo, Wulff & Konstali, Vinøs). Få deres input og 
evt. ønske om at deltage i begrønning/mere biodiversitet. 

 Pop up. Vi står fx ½ time 5 forskellige steder langs strækningen, 
og snakker med folk, der kommer forbi. Fx her:   

 

  
 Aftale møde med skolen -primært om sikker skolevej på 

strækningen, men evt. også deres input og evt. ønske om at 
deltage i begrønning/mere biodiversitet.  

 
 

 


