
Foreløbige tema beskrivelser  

 

Arbejdsgrupperne har drøftet temaer i forbindelse med bydelsplanen og er 

hver især kommet frem til nedenstående temaer, som de vil arbejde videre 

med. Temaerne er listet op i uvilkårlig rækkefølge.  

BIFUK 

Kunst i byens rum: 

Temaet tager udgangspunkt i varieret kunst i byens rum i bred forstand. I 

dialog med borgerne finder vi frem til: Hvad mangler vi, hvad vil vi 

gerne have mere af? Skal det altid være blivende kunst eller kunne 

midlertidig kunst være interessant?  

Teater, musik og billedkunst for børn: 

Amager Øst bør være bydelen med mange tilbud til børn indenfor de 

kreative fag, som det samtidigt skal være muligt for deres forældre at 

betale. Der skal være tilbud til bredden og til eliten. Gennem dialog med 

fx professionelle og borgere afdækkes, hvilke tilbud, der mangler og 

hvordan disse gøres mere tilgængelige.  

Idrætten i bydelen:  

Temaet tager udgangspunkt i bydelens idrætsforeningsliv og hvordan 

idrætsfaciliteterne kan øges og forbedres. Herunder er der et stort 

potentiale i at udvikle Kløvermarken til et topmoderne idrætsanlæg, samt 

at udvikle adgangen til vandet langs Amager Strand med foreningsliv 

indenfor vandsport. Igennem fx inddragelse af idrætsklubber, skoler og 

SFO’er kan der afdækkes behov for udvikling.  
 

SOSU 

Aktive fællesskaber: 

Temaet udspringer af arbejdet med Den Sociale Bydelsplan, hvor det blev 

tydeligt at netværksdannelse og fællesskaber er vigtige for at øge 

trivslen i bydelen. Med temaet ønskes at øge trivsel og tryghed i bydelen 

ved at arbejde for, at der dannes flere fællesskaber. Det kunne være Kend 

din nabo for at sættefokus på at aktivt naboskab giver værdi, tillid og 

tryghed og modvirker ensomhed. Med temaet ønskes bl.a. en videreudvikling 

af Sundhedsmarkedsdag og Netværksmøde for aktører på det sociale område 

 

PET 

Nordøstamager, en revision og justering af VISIONER FOR NORDØSTAMAGER, 

beskrevet i en rapport fra september 2019: 

Revision af visionerne med udgangspunkt i den nyeste udvikling i området. 

I revisionsfasen lægges der særlig vægt på lokaludvalgets konkrete 

muligheder for at påvirke udviklingen med henblik på at realisere 



visionerne. Da der er 5 store selvstændige visioner kan der laves en 

helhedsvurdering af området. Inddragelsen kunne fx være igennem 

inddragelse af borgere og virksomheder i området. 

MK 

En klimatilpasset bydel: 

Temaet tager udgangspunkt i, hvordan de fysiske rammer i bydelen kan 

tilpasses til det ændrede klima. Herunder skal der fokuseres på en 

helhedsorienteret og meningsfuld klimatilpasning langs Amager Strand – en 
tilpasning der også giver mening om 50 år og byrum der inviterer til 

ophold og fællesskab hele året i al slags vejr. Løsningen skal findes i 

samskabelse med beboere og brugere af de specifikke steder.  

Grønne byrum i bydelen:  

Temaet tager udgangspunkt i at skabe flere grønne byrum, samt at 

identificere hvilke områder, der er mulighed for at gøre mere biodiverse. 

Det kan fx ske gennem inddragelse via Amar’østen og borgerpanel, samt 
byvandringer.  

Lergravsvejsstrækningen: 

Strækningen fra Amagercenteret til Amager strandvej ad Brysselgade, 

Frankrigshusene, Wittenberggade, Lergravsvej og Lergravsstien er ikke 

sammentænkt i dag. Der er behov for mere sammentænkning, så forholdene 

bliver bedre for gående og cyklister, og der er flere steder brug for at 

gøre strækningen mere attraktiv fx ved at se på opholdsmuligheder, 

aktivitetsmuligheder (fx petanque) opgradering af beplantning, 

forlængelse af trærække, mere biodiversitet, klimasikring mv.  

 

 

 


