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FLYT TIL MALMØ!!

LERGRAVSPARKEN
Jørgen Grandt skriver
om alt det, Lergravsparken har været for
naboerne, udover den
nye status som undergrundsstation.

STOR BOMESSE I MALMØ LØRDAG DEN 24 NOVEMBER

Bocenter i Malmø, Malmøs førende ejendomsmæglere,arrangerer i
samarbejde med DanBolig Projektsalg, en bomesse for dig som overvejer at flytte til Malmø. Mød Bocenter og DanBolig, som vil præsentere udvalget af boliger til salg i Malmø netop nu, gratis fremvisninger, Nordea giver råd og vejledning vedrørende finansiering, samt du
kan få informationer om skatteregler etc. hos Öresunddirekt.

AF JØRGEN GRANDT

Vi byder på lidt mad og drikke.

VELKOMMEN TIL FÅGELBACKSGATAN 13 I MALMÖ
LØRDAG DEN 24 NOVEMBER KL. 10.00-14.00
Kom og deltag på vores Bomesse – et arrangement som er svært at afslå.

SUNDPARKEN på et postkort fra cirka 1945.

end 800 lejligheder.
Næppe mange nulevende
amagerkanere har ikke haft
forældre, bedsteforældre eller oldeforældre boende i
Sundparkens pensionistboliger. Da de blev bygget i 1940,
disse 12 såkaldte boligstokke, kaldte man dem aldersrenteboliger.
Karreerne indeholdt dengang mere end 800 lejligheder, men dette tal er reduceret noget efter en flere år lang
og gennemgribende renovering omkring 1990. Og nu er
man gået i gang igen, denne
gang med opsætning af
større altaner.

Nyttehaver
Bag blokken ved Strandlodsvej (husnr. 10-15) blev der i
80’erne anlagt en lille koloni
af nyttehaver, som beboerne
kunne leje. På grund af arven
efter fortidens forurening
blev haverne imidlertid

ARKIVET

Et af Sundbyøsters mest
kendte parkområder blev
endnu mere synlig på kort og
i køreplaner, da Metroen sattes i drift i 2002. Men vi der
havde været naboer til Lergravsparken i en menneskealder, vi lod os ikke så let imponere. Og da slet ikke
imens det årlange anlægsarbejde klos op ad hundredvis
af boliger stod på. Vores park
havde og har altid været
langt mere end en blot en undergrundsstation,
uanset
hvor populær Metroen måtte
være blevet.
For eksempel havde vi
Amagers mest markante vartegn indtil dets dommedag
den 29. april 1967. Skønt
vandtårnet ikke havde været
i brug længe, var det vemodigt at undvære den stolte
bygning, som havde knejset
midt i parken siden 1900.
Tårnet blev sprængt i luften, og allerede ti sekunder
efter braget havde støvskyen
sænket sig over de enorme
murbrokker. Selve vandværket blev nedlagt i 30’erne.
Og for eksempel havde vi
Sundby Gasværk. Det blev
anlagt og nedlagt samtidig
med vandværket, og fyldte tilsammen vel halvdelen af parken. Den største af de to gasbeholdere blev dog stående
til omkring 1970.
På gadekort fra 20’erne
kan man se, at Amagerbanen
havde et sidespor fra Øresundsvej Station i en stor bue
over til gasværket. På værkernes grund rejste sig som
en flok Fugl Fønikser mere

HISTORIE
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Lokalhistorikeren
Jørgen Grandt
skriver om Amagers
historiske rødder.
sløjfet allerede få år senere.
1992 blev der lagt to meter ny
jord oven på den beskidte, og
så kunne haverne anlægges
for anden gang!
Og for eksempel havde og
har vi en såkaldt remise. Det
vidste vi ikke dengang, at det
var, men ordbogen siger at
det er en lille kratskov, som
småvildt kan fodres og søge

EDC

ly i. Den blev plantet omkring
1700 og ligger den dag i dag i
halvmørket under trækronerne langs med Øresundsvej, omgærdet af en lav vold
af store kampesten.
Og for eksempel har vi i
mange år haft en herlig kommunal legeplads med bunkevis af redskaber. Også før
1960. Og endnu tidligere
kunne de modigste af os unger kravle ind mellem de stikkende buske og op ad den
stejle skråning til det aflåste
vandtårn. Så var man konge!
Og for eksempel havde vi i
mange vintre - da den slags
fandtes - en stor skøjtebane
inde på det område, som ellers var låst af bag et trådnet,
fordi det var forbeholdt de
nærliggende skolers boldspil
og anden kropslig udfoldelse.
I den vestlige del af parken, ud mod Østrigsgade og
Øresundsvej, lå der adskil-

✔SALGSTJEK

Ring og aftal tid
for at kende
friværdien i din
ejendom.
Skytte Høj
LERGRAVSPARKEN set ovenfra omkring 1950 - med gasbeholder, vandtårn og Sundparkens aldersrenteboliger.

Poul Skytte Høj

lige bunkers. På den højeste
af dem holdt Kommunisterne i nogle år deres 1. majtaler. Senere blev der inde i
nogle bunkers indrettet øverum for unge musikere med
forstærkede instrumenter.
Gider I ikke lige spille
»Længe leve Lergravsparken.« Cool!

PS! For dig som kommer med tog til Malmø,
vil der være gratis transport fra Malmø Sydstation kl. 10.00, 10.30, 11.00 .
Ring til os for info på 0046 40 260522 eller mail til os på info@bocenter.se

www.bocenter.se +46 40 260522
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Opbevaringsrum
Pr. måned
fra

299.-

Vil du have mere plads derhjemme?
Har du midlertidigt brug for opbevaring af dine ejendele
City Self-Storage tilbyder rene, sikre, opvarmede og let tilgængelige
opbevaringsrum i en størrelse der passer til dit behov. Du får din
egen personlige adgangskode til anlægget og får dit eget
personlige rum, hvor kun du har adgang. Ring og aftal
en fremvisning idag!
City Self-Storage tilbyder også et stort udvalg i flyttetilbehør,
så dine ting beskyttes bedst muligt under flytning eller
opbevaring. Vores medarbejdere er altid klar til
at yde rådgivning om hvorledes du bedst beskytter
dine ting.

10 FLYTTEKASSER
FOR 75,-

Statsaut. ejendomsmægler

Kongelundsvej 297, 2770 Kastrup

City Self-Storage Sundby / Amager, Strandlodsvej 15, 2300 København S.

