
 

Biodiversitet/grønne byrum:  

Mere grønt i bybilledet 

Flere grønne områder mellem butikker og lejligheder 

Mere grønt  

At man bevarer de grønne områder vi har og Amagerbanen + haverne. Små oaser i området og flere bænke  

Mere grønt og flere træer  

Området med nyttehaver og jernbane bevares  

Det grønne område skal bevares (Den gamle Amagerbane)  

Flere fritløbsområder til hunde 

Kløvermarken bevares i sin nuværende form 

 

Bevaringsværdige områder/bygninger 

Bevare gamle ting og bygninger – ikke bygge så meget nyt  

 

Trafik/parkering 

Flere P-pladser på Østamager under jorden  

Parkeringsproblemer ved Sundvænget 5, Nyttehaver. Efter mange boliger, hvor beboerne skal betale P-

afgift, parkerer de ved Nyttehaven  

Bedre forbindelse mellem Øst- og Vestamager med det offentlige  

Krimsvej v. Øresund Metro: Hurtig udbygning af fortov og cykelsti  

Cykelsti på Engvej  

Mere børnevenlig Engvej – ligesom på Backersvej  

Cykelsti på Engvej + Strandlodsvej 

Sikker krydsning ved Kirkegårdsvej over Øresundsvej for gående og cyklister  

Fodgængeroverfelt over Øresundsvej ved Kirkegrundsvej/Spaniensgade  

Flere parkeringspladser til handicappede 

Bedre cykelfaciliteter på Raffinaderivej  



Stort ønske om en cykelsti langs Amagerbanen, så man slipper for at cykle langs Uplandsgade, hvor der er 

tung lastbiltrafik om morgenen  

Fodgængerfelt ved HF-Strandlyst på kløvermarksvej  

Flere bom på Vermlandsgade – Folk kører for stærkt  

 

Boliger 

Byg 5000 almennyttige boliger  

Flere boliger på Amager Fælled 

 

Idræts- og fritidsfaciliteter 

Skøjtebane på Amager Strand (Om vinteren)  

Udvikling og modernisering af Kløvermarkens idrætsanlæg  

Opvarmet svømmehal til de helt små + udendørs svømmehal  

Mere variation i sportsmuligheder til børn – ikke kun judo og fodbold  

Aktiviteter til børn – fx Naturklub, spejder, svøm i havet mv. Der er for lange ventetider  

 

Kunst/kultur/aktiviteter:  

Det ville være meget dejligt at have en månedsmarkedsdag fx på Holmbladsgade med lokale frugt og 

grøntsager og varer fra lokale kunstnere  

Mere aktivitet på stranden hele året  

Flere børneprogram og legepladser 

Programmer der skaber community 

Vi skal udvikle det kreative miljø omkring Laplandsgade  

Kunst i byrummet 

Hvad med et Amager Museum, der har fokus på Amager Øst/industrialiseringen. Et sted hvor 

Østama’rkaneren kan finde sin historie. Vi er ikke alle fra Dragør eller Holland  

Siddepladser og evt. overdæk til bålpladser, tønder med logo boret i ”so  på Christia ia” 

Street-art festival med gavlmalerier og musik – inspireret af Mural Festival i Montreal  

 

 


