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Sundholmsvej klar til kvalitetsløft
Holmbladsgade har prøvet
det. På Øresundsvej er de
næsten færdige. Projekter
som Kvarterhuset, Prismen,
Det Maritime Ungdomshus,
Rødegårdsparken, Ø-Løbet,
markedsdagene ved Amager
Kulturpunkt og flere gavlmalerier i Sundby-området er nogle
af de synlige beviser på, hvad
et kvarterløft kan gøre. Musiktorvet og et nyt børnekulturhus på Øresundsvej er på vej.
Nu er konceptet kommet til
Sundholmsvej-kvarteret, hvor
beboerne og erhvervsliv får
mulighed for at skabe nyt liv
og løse de problemer, de mærker i området.
»Det er beboernes kvarter,

og de skal mange år frem i tiden have glæde af de ting, der
kan sætte i gang med områdeløftet. Det skal være fedt at
sige, at jeg bor i Sundholmskvarteret, og jeg er aktiv i mit
kvarter«, siger Øystein Leonardsen, der er blevet projektchef for Sundholmsvejskvarterets Områdeløft.
Det bliver der mulighed for,
da Velfærdsministeriet og
Københavns Kommune har
besluttet, at Sundholmsvejskvarteret fra oktober 2008 og
de næste seks år skal være
rammen om et helhedsorienteret områdeløft. Staten har
bevilget 60 milloner kroner til
en bred vifte af projekter. Projektet er åbent for alle, som arbejder i kvarteret, aktive i for-







Vo
projekter. Mødet finder sted i
Fabrikken for Kunst og Design, Sundholmsvej 46.

KVARTERLØFT: Sundholmsvej skal de kommende seks år forskønnes og løftes både socialt, kulturelt og miljømæssigt for 60 millioner
kroner. Projektet skydes i gang med et stort
borgermøde 6. november.
AF JACOB SCHNEIDER

T

TIDLIGERE har Holmbladsgadekvarteret gennemgået et kvarterløft, og Øresundsvejkvarteret afslutter sin ‘makeover’ næste år. Nu gælder det Sundholmsvejkvarteret.

eninger og alle beboere, som
vil gøre en indsats for nærmiljøet.
Formålet med et områdeløft er at sætte en ny og positiv
udvikling i gang i området
både fysisk, socialt, kulturelt
og miljømæssigt.
»Selv om kvarteret i dag
virker nedslidt og uden butikker og byliv, så rummer det så

mange muligheder for at blive
grønnere, mere livligt og attraktivt. Helt præcist hvordan
skal vi finde ud af sammen
med beboerne,« fortæller
Øystein Leonardsen.
Den 6. november klokken
16.00-19.00 inviterer det nye
kvarterløft til borgermøde,
hvor borgerne for første gang
mulighed for at påvirke og del-

tage i projektet. Teknik- og
miljøborgmester Klaus Bondam (Rad.) giver bolden op og
så er det op til kvarterets aktive og det lokale sekretariat at
tage den videre. Formålet er
blandt andet at etablere arbejdsgrupper, som kommer
med bud på den endelig kvarterplan, som bliver udgangspunktet for de kommende

Styregruppe søges
Det bliver dog ikke fri leg for
pengene. Der skal vælges en
styregruppe for projektet. Det
sker 13. november klokken
19.00 på Amager Fælled
Skole. Styregruppen består af
lokale borgere og repræsentanter fra institutioner og forvaltninger i området.
»Vi håber, at rigtigt mange
vil deltage i områdeløftet. For
at få flest mulig med fra starten laver vi et borgermøde,
som appellerer bredt. Der vil
være information om, hvad et
områdeløft i Sundholmskvarteret kan være, og der bliver
mulighed for at komme med
sine ideer til fremtiden,« siger
Øystein Leonardsen.
Der bliver blandt andet lavet særlige aktiviteter for børn
og unge, så børnefamilierne
kan deltage i mødet, imens deres børn bliver passet.
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