Projektforslag & Hvad kom der ud af sidste bydelsplan?
indsatsområder Listen her viser de forslag til udviklingsprojekter som borgerne i Amager Vest pegede på i

sidste runde af bydelsplanerne. Nogle af forslagene er blevet til virkelighed, andre er på vej
eller har fået et nyt liv.

MUSIKØEN AMAGER CYKLENDE MUSIKSKOLE

”Den rullende musikskole” var et projekt som udsprang af bydelsplanerne. Det har været
en stor succes lokalt og efterspørges nu andre steder i København. Nogle elementer i
projekt ”Musikøen Amager” er ikke gennemført, bl.a. er en ”scene til etnisk musik” forsat i
spil.

ØRESTAD I BEVÆGELSE LETHAL I ØRESTAD

Lokaludvalget hjalp en gruppe lokale borgere i Ørestad til opstart af en sportsklub. Ørestad
IF er nu etableret og har hastigt øgende medlemstal og forsat udvikling af sportsaktiviteter.

GODT ÆLDRELIV PÅ AMAGER Lokaludvalget ønskede med dette projekt at sætte fokus på de muligheder beboere især
på plejehjem har for et varieret socialt liv. Lokaludvalget giver fortsat støtte til ”Mændenes
Dag” og ”Damernes Dag”, hvor netværk kan styrkes.
ET AKTIVT UNGE LIV

VINTERBAD PÅ BRYGGEN

Lokaludvalget har haft fokus på de tilbud som nærområdet giver til unge. Lokaludvalget
har oprettet en ”Unge Pulje”, hvor en gruppe unge selv skulle debattere mindre projekter og
mulig støtte.
Lokaludvalget fik i tæt samarbejde med foreningen Vinterbad Bryggen og Lokalrådet på
Islands Brygge udarbejdet et prospekt for vinterbadet i samarbejde med arkitektfirmaet
BIG. Prospekter er vigtigt, fordi det grundlaget for at kunne indsende forslag til Københavns Kommunes budgetforhandlinger.

METROHAVERNE

I godt samarbejde med Grundejerforeningen i Ørestad blev de første forsøgshaver afprøvet. Der er etableret en forening, som arbejder på at udvide projektet til fuld skala.

KLIMATILPASNING

Lokaludvalget gennemførte en spørgeskemaundersøgelse hos borgerne i Amager Vest, som
viste et behov for viden og bud på løsninger på de regnvandsproblemer borgerne oplever. I
samarbejde med Amager Miljøpunkt og HOFOR gennemførte Lokaludvalget en konkurrence, hvor en grundejerforening er blevet præmieret for bedste forslag til lokal klimatilpasning.

GRØNNE FORBINDELSER

Lokaludvalget arbejder fortsat på at etablere grønne cykel- og stiforbindelser, primært på
tværs af bydelen. Grønjordsvej til Peder Lykkes vej var afset til en væsentlig forbindelse,
men den nyopførte Nordea bygningen har sat en klods i arbejdet med dette.

AMAGER FÆLLED

Bevarelsen af Amager Fælled er en vigtig dagsorden for Lokaludvalget. For at markere
betydningen af Fælleden, ønskede lokaludvalget at opføre 6 indgangsportaler til fælleden
samt nye retningsskilte. Lokaludvalget vil forsat arbejde for skilte og etablering af egentlige
porte ind til naturområdet.

BØRNETRAFIK-PLAN
AMAGER

Der er blevet afsat midler til sikker skoleveje i forbindelse med ”4-skole-samarbejdet”, men
Lokaludvalget finder forsat der er usikre skoleveje, der har behov for politisk prioritering.

BYDELSHUS

Lokaludvalget har et ønske om, at der i bydelen oprettes et bydelshus, hvor der er plads til
aktiviteter og forsamling. Lokaludvalget arbejder på etableringen af et aktivitetshus ved
Amager Fælled Skole.

