
 
   

 
Orienteringsnotat om midtvejsstatus for Områdeforny-
elsen Sundby 

 

Udvalget orienteres i det følgende om midtvejsevaluering af kvarterpla-

nens projekter i Områdefornyelsen Sundby. 

 

Baggrund 

Forvaltningen gennemfører områdefornyelser med afsæt i ”Politik for 

Udsatte Byområder” (Borgerrepræsentationen 22. juni 2017) og skal via 

en helhedsorienteret, strategisk indsats løfte et udsat byområde gen-

nem en kombination af fysiske, sociale og kulturelle projekter. 

 

Kvarterplanen for Områdefornyelsen Sundby (2017-2023) blev god-

kendt i Borgerrepræsentationen 21. september 2017. Der er gennem-

ført en midtvejsstatus på kvarterplanens projekter. Formålet er at give 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der har finansieret områdefornyelsen 

med 20 mio. kr., samt Teknik- og Miljøudvalget indblik i områdefornyel-

sens fremdrift samt tilpasse kvarterplanens projekter til lokalområdets 

behov, hvis disse har ændret sig. 

 

Sundby er et område, der historisk har været opdelt i øst og vest.  

Områdefornyelsen vil med inddragelse af beboere fra alle dele af kvar-

teret og de, der arbejder i eller bruger området, udvikle Sundby til en 

attraktiv bydel, hvor forbindelser, særlige steder og aktiviteter skaber 

sammenhæng på tværs af området og gør det til et ”Sundby for alle”.  
 

Området er udvalgt til områdefornyelse, fordi det består af tre meget 

forskelligartede kvarterer, som trods korte fysiske afstande har meget 

forskellige socioøkonomiske karakteristika og selvstændige kvarteriden-

titeter. Området rummer både Urbanplanen, som er udfordret på en 

række socioøkonomiske og tryghedsrelaterede parametre, over villaer 

fra den første halvdel af 1900-tallet med en ressourcestærk beboersam-

mensætning til klassisk københavnerkarrébebyggelse omkring Ama-

gerbrogade karakteriseret ved et stort byfornyelsesbehov og mangel på 

lokale mødesteder.  

 

Status på Områdefornyelsen Sundby 

Der er samlet afsat en basisbevilling på 60 mio. kr. finansieret med 20 

mio. kr. fra staten og 40 mio. kr. fra Københavns Kommune til Område-

fornyelsen Sundby. Bevillingen er fordelt på to delområdefornyelser 

(Sundby Syd og Sundby Nord). Der er på nuværende tidspunkt tilført 

yderligere investeringer for yderligere 4 mio. kr. fra de kommunale 

budgetter. Midlerne blev tilført i Budget 2021. 
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På grund af manglende prioritering af anlægsmåltal har områdefornyel-

sen været berosat i 2019 (TMU, 7. januar 2019). Derudover har restrikti-

onerne i forbindelse med Covid-19 medført, at det det ikke har været 

muligt at afholde planlagt mødeaktivitet og arrangementer. Forvaltnin-

gen har derfor omlagt nogle aktiviteter til virtuelle møder. Det første on-

line borgermøde blev afholdt i april 2020, og siden har nye digitale mø-

deformer og onlineværktøjer fastholdt borgerinddragelse på afstand. 

 

Realiseringen af kvarterplanens projekter er derfor godt i gang. Projek-

terne ramme- og igangsættes af områdefornyelsens styregruppe, der 

består af repræsentanter fra lokalområdet og Københavns Kommunes 

syv forvaltninger. Den konkrete gennemførelse af projekter varetages af 

sekretariatets medarbejdere samt arbejdsgrupper med deltagelse af lo-

kale beboere og aktører. 

 

Af bilag 1 fremgår en uddybende status på områdefornyelsens arbejde 

frem til nu. Status er sendt til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen den 22. 

september 2020. 

 

Tabel 1: Status på projekter 

Projekt Status  

Sundby – fra fælled til strand  

Visionsplan for en øst-vest 

gående forbindelse og sam-

menhæng på tværs af Ama-

ger – fra fælled til strand.  

• Projektet blev opstartet i 2020 

med et online opstartsarrange-

ment og efterfølgende møder 

med projektudviklingsgruppen. 

Der planlægges 1:1 afprøvninger 

af ideer i byens rum, som støtter 

op om projektets vision.  

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

Sundbyøster Plads som  

centrum  

Sundbyøster Plads har po-

tentiale for at blive et lokalt 

centrum med både handels- 

og byliv, der kan samle men-

nesker på tværs af området. 

Pladsen skal bidrage til at 

binde de omkringliggende 

bygninger og funktioner 

sammen i en helhed. 

• Anlægsprogrammet blev fær-
diggjort i starten af 2020 og i 

sensommeren 2020 blev der 

valgt rådgiver. Der har været af-

holdt tre åbne borgerworkshops 

online, den seneste i marts 2021. 

• Rådgiver afleverede dispositi-

onsforslag for pladsen i januar 

2021 sammen med et skitsefor-

slag for indgangsbygningen til 

Sundbyøster Hal 1. 

• Der er afsat 4 mio. kr. ekstra til 

projektet fra Københavns Kom-

munes Budget 2021 til yderlige 

begrønning samt belysning og 

tryghed på pladsen. 

• Projektet forløber som planlagt 

og forventes at stå færdigt som-

meren 2022.  

Tryghed og liv til Englands-

parken 
• Projektet er igangsat et offentligt 

opstartsmøde og en parkvan-

dring for at sætte fokus på 
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Parken har potentiale som et 

grønt mødested for beboere 

fra Urbanplanen og villakvar-

teret. Parken skal være tryg, 

lys og have bedre indgange. 

projektet og igangsætte dialogen 

med lokalområdet.  Der er af-

holdt gademøder i samarbejde 

med Amager Vest Lokaludvalg 

og 87 af parkens brugere er ble-

vet interviewet til en rapport om 

parkens brugsmønstre. 

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

Visionsplan for Sundby Id-

rætspark 

Visionsplan med fokus på  

idrætsparkens udviklings- 

potentiale. En bedre fysisk 

sammenhæng mellem  

idrætsparken, Englandspar-

ken, og det omkringliggende 

område. 

• Projektet er igangsat med en 

række faglige inspirationsoplæg 

og møder med projektudvik-

lingsgruppen. Der koordineres 

med tre andre udviklingsplaner 

for idrætsanlægget.  

• Projektet forløber som planlagt 
ift. kvarterplanen. 

Omdannelse af Sundby Kir-

kegård 

Parken skal udvikles med re-

spekt for kirkegårdens arki-

tektoniske kvaliteter,  

særlige identitet og historie, 

samtidig med at der skabes 

bedre rekreative opholdsmu-

ligheder. 

• Den gamle del af Sundby Kirke-

gård overgik fra kirkegårdsstatus 

til parkstatus i starten af 2020. 

• Den første borgerinddragelse er 

startet med kirkegårdsvandrin-

ger og et gademøde i foråret og 

forsommeren 2020. Mere end 

100 idéer og tilbagemeldinger er 

indsamlet til gademødet. Den lo-

kale projektudviklingsgruppe er 

opstartet i anden halvdel af 2020. 

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

Fillipsparken uden barrierer 

Filipsparkens grønne område 

skal åbnes op og udnyttes 

bedre.  

Trygheden i parken skal styr-

kes, og der skal skabes mulig-

heder for møder mellem par-

kens forskellige brugere. 

• Projektet planlægges igangsat i 

juni 2021. 

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

Nye mødesteder og særlige 

genveje*  

Puljen skal fremme etablerin-

gen af grønne og attraktive 

mødesteder.  

Ligeså er der efterspurgt syn-

lige genveje på tværs af om-

rådet, der kan skabe lettere 

passage på tværs af Sundby. 

• Puljen har i 2018 støttet syv pro-

jekter og fire projekter i 2020.  Fx 

er projekter som Lyskunst i Eng-

landsparken, Markering af Klaus 

Rifbjerg på Ingolfs Allé og Skral-

ditos i Sundby blevet støttet. 

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

Unge skaber byrum 

Gennem projektet involveres 

elever fra Sundbys skoler, 

som får mulighed for at 

• En række undervisningsforløb 

gennemført på tværs af Sundbys 

skoler med fokus på de unges 

bud på, hvordan deres 
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deltage i arbejdet med udvik-

lingen af konkrete byrum. 

Samtidig vil der blive arbej-

det på at nedsætte et unge-

råd for Sundby. 

lokalområde, byrum, og skoler 

skal se ud i fremtiden. De har ek-

sempelvis designet og bygget 

byrumsmøbler til området. I sko-

leåret 2020/2021 indgår de unge 

i arbejdet med udvikling af Eng-

landsparken og Sundby Idræts-

park.  

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

Kultur der forbinder* 

En pulje, som kan under-

støtte kunst og kulturelle be-

givenheder, som styrker om-

rådets identitet, fællesskab 

og sammenhæng. Den støt-

ter lokale initiativer, der akti-

verer og forbinder bydelen 

og danner grundlag for nye 

traditioner i området. 

• Puljen har i 2018 støttet 14 pro-
jekter og otte projekter i 2020. Fx 

er projekter som Plastikposefrit 

Amager, Mangfoldighedsfest, 

Sundby skriver – online, Sundby 

Sommerbrus og Jul på Sundby-

øster Plads blevet støttet. 

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

Formidling viser vej 

Udviklingen af en lokal kom-

munikation, der kan synlig-

gøre Sundbys tilbud og 

styrke den lokale identitet og 

sammenhængskraft samt 

formidle og synliggøre områ-

defornyelsens aktiviteter. 

• På seks bystandere vil Område-

fornyelsens projekter blive for-

midlet, hvorved lokalområdet lø-

bende orienteres på pladser, i 

parker og på gader. 

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

Fælles gårdhaver  

Områdefornyelsen under-

støtter, at flere beboere i 

Sundby får adgang til grønne 

fælles gårdhaver. Etablerin-

gen af fælles gårdhaver skal 

medvirke til at styrke de 

grønne fællesskaber og net-

værk mellem naboer. 

• Gårdhavernes Dag blev afholdt i 

maj 2018 i Sundby, med delta-

gelse af syv forskellige gårdhaver 

i området. Arrangementet var of-

fentligt og havde guidede 

grønne ture, boder med infor-

mation om blomster, træer og 

bynatur. 

Bedre boliger  

Det er et politisk prioriteret 

ønske, at alle københavnere 

skal bo i gode, sunde og tids-

svarende boliger, hvorfor der 

er afsat en ekstraordinær 

pulje, fra staten og kommu-

nen, til byfornyelse i Sundby. 

• Områdefornyelse Sundby indgår 

i et projekt der skal kortlægge po-

tentialet for energibesparelser, 

og lave indsatser i området, der 

skal få ejendomsejerne til at hø-

ste gevinsterne ved energibe-

sparelserne. 

• Projektet forløber som planlagt 

ift. kvarterplanen. 

* I Områdefornyelse Sundbys kvarterplan er der afsat midler til to pul-

jer. Puljerne kan søges til projekter, der er til glæde for hele kvarteret. 

 

Videre proces 

Områdefornyelsen afsluttes september 2023. I den forbindelse vil 
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Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en afsluttende evaluering af Områ-

defornyelsen og de fastsatte succeskriterier.  

 

Lone Byskov 

Vicedirektør 

 

Bilag 

Bilag 1: Sundby Statusrapport 2020 



Statusrapport 2020

SUNDBY
FOR ALLE



Områdefornyelsesprojektets titel:  
Områdefornyelsen Sundby

Projektleder i kommunen:
Niels Frisch Kjølholt 
Islands Brygge 37, st. 
2300 København S
Tlf.nr.: 2442 0152
E-mail: NF3Q@kk.dk

Sagsnr.:  
BO 0305-00078 (Områdefornyelsen Sundby Syd)
BO 0305-00079 (Områdefornyelsen Sundby Nord)

Kommune: 
Københavns Kommune

Tilsagnsdato: 
24. oktober 2017

Afsluttes: 
21. september 2023

Tildelt udgiftsramme: 
20 mio. kr.

Eventuelle nye kontaktoplysninger: 
Niels Frisch Kjølholt 
Tlf.nr.: 2442 0152
E-mail: NF3Q@kk.dk 

I perioden 7. september – 6. december 2020 dækker 
Niels Hansen for Niels Frisch Kjølholt:

Niels Hansen
Tlf.nr.: 2115 6054
E-mail: F36I@kk.dk 

Hjemmeside:
https://www.kk.dk/omraadefornyelsesundby

Facebook:
https://www.facebook.com/omraadefornyelsesundby/
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STATUSRAPPORTENS  
INDHOLD

Dette er første statusrapport for Områdefornyelsen Sundby 
Nord og Syd. Rapporten er udarbejdet to år efter styrelsens 
godkendelse af byfornyelsesprogrammet. Formålet er at 
samle op på erfaringer og resultater, både for indsatsen 
generelt og for de enkelte projekter. 

Rapporten dækker de samme temaer, som styrelsens format, 
men i en lidt anderledes rækkefølge. Rapporten indledes 
med første del af statusrapporten til Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen, som dækker projektets formål, indragelse af 
lokale aktører og generelle informationer om forpligtende 
partnerskaber. Herefter følger væsentlige udfordringer 
og andre forhold, som er rykket op før resultaterne. Dette 
er gjort, da forhold som berosættelse pga. anlægsstop 
i 2019 har stor betydning for at forstå resultaterne og 
historikken. Læseren får herved et bedre læseforståelse og 
en baggrundsviden, som er vigtig for den videre læsning. 
Efter disse afsnit følger formidling og bygningsfornyelse.

Statusrapportens anden halvdel dækker resultater, som er 
opdelt efter kvarterplanens tre hovedtemaer: Sundby på 
tværs, Særlige steder og Aktiviteter samt de dertilhørende 
projekter. Disse afsnit indeholder temaets formål og  
forpligtende partnerskaber, som er relevante for temaet. 
Til sidst fremgår en status for de enkelte projekter, der er 
igangsat med fokus på resultater. Her gennemgås projektets 
formål fra kvarterplanen, status på projektet og aktiviteter. 

SUNDBY NORD
Beboere: 9.164
Finansiering: 30 mio. kr., heraf 10 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen. 20 mio. kr. fra Københavns Kommune. 

SUNDBY SYD
Beboere: 6.955
Finansiering: 30 mio. kr., heraf 10 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen. 20 mio. kr. fra Københavns Kommune. 
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OMRÅDEFORNYELSENS FORMÅL
Hvad er hovedformålet med beslutningen om 
områdefornyelsesindsatsen? 
Sundby er et område, der historisk har været opdelt 
i øst og vest. I tæt samarbejde med alle der bor, 
arbejder eller bruger området, vil vi udvikle Sundby 
til en attraktiv bydel, hvor forbindelser, særlige 
steder og aktiviteter skaber sammenhæng på tværs 
af området og gør det til et ”Sundby for alle”. 

Der er tale om to områdefornyelser – Sundby 
Nord og Sundby Syd. De to områdefornyelser 
er indbyrdes forbundne ved at have en fælles 
kvarterplan, et fælles sekretariat og en fælles 
styregruppe. De to områdefornyelser omtales til 
daglig med fællesbetegnelsen ’Områdefornyelsen 
Sundby’, hvorfor dette navn optræder i denne 
rapport.

Sundby

Sammenhæng på tværs
Sundby består af tre meget forskelligartede 
kvarterer, der ligger i forlængelse af hinanden uden 
sammenhæng. Det blev i sin tid udvalgt, fordi disse 
kvarterer trods korte fysiske afstande har meget 
forskellige socioøkonomiske karakteristika og 
selvstændige kvarteridentiteter. Mod vest ligger 
den nordligste del af Urbanplanen, der er udfordret 
af fysisk at vende byen ryggen samt udfordret på 
en række socioøkonomiske og tryghedsrelaterede 
parametre. Øst herfor ligger en klynge af villaer 
fra den første halvdel af 1900-tallet, som er 
attraktive og har en forholdsvis ressourcestærk 
beboersammensætning. 
Fortsættes der mod øst udgøres det store 
område omkring Amagerbrogade af klassisk 
københavnerkarrébebyggelse karakteriseret ved 
et stort byfornyelsesbehov, mangel på lokale 
mødesteder og en række socioøkonomiske 
udfordringer. Trods de korte fysiske afstande 
berettes der lokalt om store mentale afstande 

grupper i området. De eksisterende grønne 
områder – Filipsparken og Sundby Kirkegård 
– fremstår utidssvarende og hengemte, og på 
Italiensvej ligger den grønne midterrabat ubrugt 
hen. 

Projektet ’Sundby - fra fælled til strand’ ser nærmere 
på mulighederne for Italiensvej og arbejder nu med 
forsøg der kan afprøve potentialet. Ligeledes er 
dialogen startet om hvordan Sundby Kirkegård kan 
indrettes i fremtiden. Læs mere om ’Omdannelsen 
af Sundby Kirkegård på s. 44. 

Bygningsfornyelse
Området er præget af et markant behov for 
bygningsfornyelse. Rigtig mange ejendomme 
er nedslidte med et stort energiforbrug og 
21% af boligerne har installationsmangler, dvs. 
de mangler enten toilet, bad eller fjernvarme. I 
dette område er størstedelen af ejendommene 
ældre andels- og ejerforeninger eller privat 
udlejning, hvilket gør det muligt at støtte 
renoveringer med byfornyelsesmidler. Særligt 
omkring Amagerbrogade er potentialet for 
helhedsrenoveringer stort. Her har mange 
ejendomme et sammenfald af udfordringer både 
mht. støj, nedslidte klimaskærme i form af vinduer, 
tag og facader samt energimæssige mangler 
og triste facader, hvor der ikke er tænkt i hverken 
kantzoner eller begrønning. Kun få ejendomme i 
dette område er tidligere blevet byfornyet. Især 
støjplagede boliger fylder meget i Sundby, hvilket 
der også kan læses mere om under ’Bedre boliger’ 
på s. 60.

Udsat by
Urbanplanen samt området omkring den nordlige 
del af Amagerbrogade og Kirkegårdsvej er en del 
af Københavns Kommunes definerede udsatte 
byområder. 
Da Sundby Nord blev udvalgt havde hver tredje 

mellem disse områder. Dette forstærkes af 
markante fysiske barrierer, som modvirker tilfældige 
møder mellem forskellige grupper på tværs af 
områderne med segregering og manglende social 
sammenhængskraft som konsekvens.

Sundby Nord

Afgrænsningen af Sundby Nord er et udtryk for 
en vision om at skabe en øst-vest-sammenhæng 
på tværs af Amager, der både binder de 
forskelligartede områder sammen som et fysisk 
og socialt sammenhængende patchwork i 
bydelen, og derudover kobler dem til Amagers 
to store naturressourcer: Amager Fælled i vest 
og Amager Strandpark i øst. Der er potentiale 
for sammenhænge på tværs – socialt, transport-
mæssigt og rekreativt – fra byen, havnen og Amager 
Fælled i vest til boligkvartererne og Strandparken 
i øst. Områdefornyelsen vil, som et supplement 
til de nord-sydgående transportkorridorer og 
byudviklingsstrukturer, balancere og sammensy 
byområdet i øst-vestlig-retning. Områdefornyelsen 
Sundby arbejder med øst-vest-sammenhæng på 
tværs og med at koble Amager Fælled og Amager 
Strandpark tættere til Sundby i projektet ’Sundby - 
fra fælled til strand’, som der kan læses mere om på 
s. 32. Puljen ’Nye mødesteder og særlige genveje’ 
har også fokus på at skabe nye mødesteder og gøre 
opmærksom på eksisterende byrum, som ikke 
bliver brugt. Læs mere på s. 48.

Byrum og liv
I området langs Amagerbrogade er Sundby  
Nord præget af erhvervsmæssige, trafikale og 
byrumsmæssige udfordringer. Amagerbrogade 
er nedslidt og bygningsfacaderne ud mod gaden 
trænger til renovering. Der er behov for at skabe 
små byrum og bedre forhold for fodgængere og 
cyklister. Kvarteret mangler generelt samlende 
byrum, der kan skabe møder mellem de forskellige 
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beboer enten ingen uddannelse eller grundskolen 
som højeste uddannelse. Herudover var den 
mentale sundhed i form af f.eks. ensomhed og 
manglende kendskab mellem naboer et problem i 
området

Sundby Nord blev udvalgt, da det på en 
række socioøkonomiske parametre var under 
Københavnerniveau. Andelen af borgere med lav 
indkomst og andelen af borgere, der står udenfor 
arbejdsmarkedet var som gennemsnit lidt højere 
end gennemsnittet for København og væsentligt 
højere end landsgennemsnittet. 

Lav indkomst 
Sundby Nord  35 % 1

København  34 % 1 
Danmark  26 % 2

Udenfor arbejdsmarkedet
Sundby Nord  18 %
København  16 %
Danmark  7 %

Særligt den nordlige del af Urbanplanen og området 
omkring Amagerbrogade og Kirkegårdsvej 
er særligt socialt udsatte, når det kommer til  
koncentration af beboere med en lav indkomst og 
beboere udenfor arbejdsmarkedet. 
Eksempelvis var andelen af beboere med lav 
indkomst 38% omkring den nordlige del af  
Amagerbrogade, og 22% af beboerne omkring  
 

1   Bruttoindkomster for personer på 18 år og derover, der er 
mindst 25 % under medianindkomsten, svarende til 162.000 
kr. brutto pr. år i 2011.
2   Bruttoindkomster op til 174.999 kr. for personer på 20 år og 
derover i 2011.
Kilde: Det Socioøkonomiske Københavnerkort og Danmarks 

Statistik

Kirkegårdsvej og den vestlige del af Sundby 
Kirkegård står udenfor arbejdsmarkedet.

I Sundby Nord havde 31% af borgerne ingen 
uddannelse eller grundskolen, som længste gen-
nemførte uddannelse. Det ligger langt fra statens 
målsætning om, at 95% unge skal gennemføre en
ungdomsuddannelse. Dette resultat er ligeledes 
langt over gennemsnittet for København og ca. tre
gange højere end landsgennemsnittet. Særligt 
slemt står det til i den del af Urbanplanen som er 
indenfor området, hvor over halvdelen af områdets 
borgere ikke har gennemført en uddannelse eller 
har grundskolen som den længste gennemførte 
uddannelse.

Grundskole el. ingen udd.3

Sundby Nord  31 %
København  21 %
Danmark  11 %

3   Kilde: Det Socioøkonomiske Københavnerkort 2014
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Sundby Syd

Afgrænsningen af Sundby Syd er ligeledes udtryk 
for en vision om at skabe sammenhæng øst-vest, 
men her med et fokus en sammenhæng mellem 
det udsatte byområde Urbanplanen og Amagers 
potentielle centrum omkring Amagerbrogade 
og Sundbyøster Plads. Denne sammenhæng skal 
skabes på tværs af de forskelligartede områder, 
så de bindes sammen som et fysisk og socialt 
sammenhængende patchwork i bydelen. Dette 
kombineres med et løft af området omkring 
Sundbyøster Plads, som er en af de eneste 
pladsdannelser langs Amagerbrogade og 
som derfor har et stort potentiale til at blive et 
samlende byrum på Amager. På samme måde 
kan Englandsparken gennem en opdatering og en 
højere grad af åbenhed komme til at fungere som 
en samlende park for både Urbanplanens beboere 
og villaejerne omkring Thingvalla Allé. 
I forlængelse af Englandsparken ligger Sundby 
Idrætspark, som fremstår utidssvarende med ældre  
faciliteter, som er bygget til et andet idrætsliv end 
det, der er i dag.

Områdefornyelsen Sundby har siden 2018 arbejdet 
med omdannelsen af Sundbyøster Plads. I 
slutningen af september er der fundet en rådgiver til 
at arbejde videre med pladsen i samarbejde med de 
lokale beboere, og aktører samt områdefornyelsen 
og Teknik- og Miljøforvaltningen. Hele forløbet kan 
der læses mere om på s. 34.
Den indledende borgerinddragelse er startet i 
Englandsparken og Sundby Idrætspark, hvor lokale 
beboere bl.a. kunne komme med på parkvandring 
i Englandsparken i september 2020 og høre 
om fremtidens idrætsbehov i august 2020, som 
inspiration til Idrætsparkens udviklingspotentiale 
og visionsplanen for denne. Læs mere på s. 40-43.

Byrum og liv
I området langs Amagerbrogade er Sundby 
Syd præget af erhvervsmæssige, trafikale 
og byrumsmæssige udfordringer langs 
Amagerbrogade og især Sundbyøster Plads, 
der som en af de eneste pladsdannelser langs 
Amagerbrogade har et stort uudnyttet potentiale. 
Der er behov for at skabe små byrum og bedre 
forhold for fodgængere og cyklister. Som nævnt 
tidligere er der behov for samlende byrum. 
De eksisterende pladser og grønne områder – 
Sundbyøster Plads og Englandsparken – fremstår 
utidssvarende, funktionsløse og hengemte, mens 
færdsel på og krydsning af Englandsvej er vanskelig 
for bløde trafikanter pga. den massive biltrafik og 
høje hække og hegn på begge sider. 

Områdefornyelsen har taget fat på udviklingen 
af de eksisterende byrum i Sundby Syd og fx 
er der i slutningen af september fundet en 
rådgiver til at arbejde videre med Sundbyøster 
Plads i samarbejde med de lokale beboere, og 
aktører samt Områdefornyelsen og Teknik- og 
Miljøforvaltningens fagspecialister. 

Bygningsfornyelse
Området er præget af et stort behov for 
energirenovering. Særligt omkring Amager-
brogade er potentialet for helhedsrenoveringer 
stort, da mange ejendomme har et sammenfald 
af udfordringer både mht. støj, nedslidte 
klimaskærme, energimæssige mangler og triste 
facader, hvor der ikke er tænkt i hverken kantzoner 
eller begrønninger. Kun én ejendom i dette 
område er tidligere blevet byfornyet. Læs mere om 
indsatsen med bygningsfornyelse under ’Bedre 
boliger’ på s. 60.

Udsat by
Særligt området omkring Urbanplanen er en del 
af Københavns Kommunes definerede udsatte 
byområder. Da Sundby Nord blev udvalgt, havde 
hver tredje beboer enten ingen uddannelse eller 
grundskolen som højeste uddannelse. Herudover 
er stigende kriminalitet og stor oplevet utryghed i 
netop Urbanplanen et stort problem i området.

Sundby Syd blev udvalgt, da det på en række 
socioøkonomiske parametre var under 
Københavnerniveau. Andelen af borgere med lav 
indkomst og andelen af borgere, der står udenfor 
arbejdsmarkedet, var højere end gennemsnittet 
for København og væsentligt højere end 
landsgennemsnittet. 

Lav indkomst 
Sundby Syd  35 % 1

Urbanplanen 43 % 1

København  34 % 1

Danmark  26 % 2  

Udenfor arbejdsmarkedet
Sundby Nord  20,5 %
Urbanplanen 31 %
København  16 %
Danmark  7 %

Urbanplanen er særligt socialt udsat. Andelen af 
beboere udenfor arbejdsmarkedet er her næsten 
det dobbelte af københavnergennemsnittet og 
over tre gange højere end landsgennemsnittet.

1   Bruttoindkomster for personer på 18 år og derover, der er 
mindst 25 % under medianindkomsten, svarende til 162.000 
kr. brutto pr. år i 2011.
2   Bruttoindkomster op til 174.999 kr. for personer på 20 år og 
derover i 2011.
Kilde: Det Socioøkonomiske Københavnerkort og Danmarks 

Statistik
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Staten har en målsætning om, at 95% unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. I Sundby 
Syd er borgernes uddannelsesniveau langt fra 
denne målsætning. 31 % af borgerne har enten 
ingen uddannelse eller grundskolen som længste 
gennemførte uddannelse. Dette resultat er 
ligeledes langt fra gennemsnittet for København 
og ca. tre gange dårligere end landsgennemsnittet. 
Særligt slemt står det til i den del af Urbanplanen 
som er indenfor området, hvor næsten halvdelen 
af områdets borgere ikke har gennemført en 
uddannelse eller har grundskolen som den længste 
gennemførte uddannelse. 

Grundskole el. ingen udd. 3

Sundby Nord  31 %
Urbanplanen 48 %
København  21 %
Danmark  11 %

Er der sket ændringer i forhold til 
byfornyelsesprogrammets hovedformål og 
delmål?

Nej

3   Kilde: Det Socioøkonomiske Københavnerkort 2014



INDDRAGELSE AF LOKALE AKTØRER

Hvordan er inddragelsen af de lokale aktører 
organiseret? (arbejdsgrupper m.v.) – og hvem 
deltager?
Områdefornyelsen er organiseret med en 
lokal styregruppe bestående af både lokale 
beboere, andre relevante lokale aktører (fx 
virksomhedsejere eller institutionsledere) og 
kommunale repræsentanter.

Styregruppen
Styregruppen blev nedsat i 2018 og består af 
aktører, der bredt repræsenterer Sundby og 
Københavns Kommunes forvaltninger. 

Styregruppen består af:
2 repræsentanter fra Foreninger og Ildsjæle
2 repræsentanter fra Andelsboligforeninger
1 repræsentant fra Miljøpunkt Amager
1 repræsentant fra Erhvervslivet
2 repræsentanter fra den boligsociale helhedsplan
2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsliv
1 repræsentant fra Ejerlejligheder
1 repræsentant fra Amager Øst Lokaludvalg
1 repræsentant fra Amager Vest Lokaludvalg
1 repræsentant fra Private udlejningsejendomme
2 repræsentanter fra 
1 repræsentant fra grundejerforeninger
2 repræsentanter fra Almene boligforeninger
1 repræsentant fra skolerne
1 repræsentant fra Børne- og 
Ungdomsforvaltningen
1 repræsentant fra Økonomiforvaltningen
1 repræsentant fra Teknik- og Miljøforvaltningen
1 repræsentant fra Socialforvaltningen
3 repræsentanter fra Kultur- og 
Fritidsforvaltningen1

Det er styregruppens opgave at sikre, at projekter 
og aktiviteter afspejler kvarterets ønsker og behov 
bedst muligt, og at de stemmer overens med 

kommunens overordnede planer. 
Styregruppen er både repræsentanter for 
kvarteret og ambassadører for områdefornyelsen. 
Styregruppen sætter de enkelte projekter i gang og 
godkender efterfølgende en overordnet projektplan 
udarbejdet af projektudviklingsgrupperne. 

Hvordan inddrages borgerne i projektet?

Projektudviklingsgrupper
Projektudviklingsgrupperne består af lokale 
beboere, som har interesse i de enkelte projekter. 
Grupperne består af mellem 8-30 medlemmer.

Projektudviklingsgruppen bidrager med lokal 
viden om kvarterets liv, de lokale forhold og 
kommer med input og feedback på projektet. 
Gennem inddragelse af lokale aktører og brugere 
skal projektudviklingsgruppen sikre at projektet 
udformes, så det passer bedst muligt ind i de 
lokale forhold og kvarterets liv. Medlemmerne 
er ambassadører for projektet overfor naboer og 
andre interessenter i kvarteret og skal sikre lokal 
involvering i udviklingen af projektet. Gennem en 
bred borgerdialog vil projektudviklingsgruppen 
arbejde for, at der dannes et lokalt ejerskab 
for projektet, samt forståelse for processen. 
Projektudviklingsgruppen holder løbende 
styregruppen opdateret om projektets over-
ordnede status. 
Projektudviklingsgruppen skal have en repræ-
sentant for styregruppen, der er med til at 
sikre koordination og kommunikation mellem 
arbejdsgruppe og styregruppe. 
Projektudviklingsgruppen er åben for alle. 
Der er etableret projektudviklingsgrupper for alle 
igangsatte projekter.

Sundbyøster Plads
I 2018 blev der nedsat en lokal projekt-

udviklingsgruppe for projekt ’Sundbyøster Plads 
som centrum’, der har været med til at kvalificere 
programmet for pladsen. Programmet bliver nu 
brugt til udbud på opgaven. Gruppen består af 9 
medlemmer fra lokalområdet, herunder også flere 
medlemmer af områdefornyelsens styregruppe. 

Unge skaber byrum
Projektudviklingsgruppen for projekt ’Unge skaber 
byrum’ blev opstartet i 2018 og har været med til 
at planlægge en række aktiviteter med fokus på 
unge i Sundby (læs mere om aktiviteterne under 
projektet). Gruppen har 8 medlemmer.  
Sundbys unge blevet involveret i arbejdet med 
udviklingen af nogle konkrete byrum i lokalområdet. 
I samarbejdet med de unge blev potentialerne 
ved Sundbys fysiske steder analyseret, afprøvet 
og kvalificeret gennem midlertidige installationer 
og aktiviteter. I alt har 125 elever været en del af 
undervisningsforløbet - fem 6. klasser og én 7. 
klasse.

Puljerne
Puljerne ’Kultur der forbinder’ og ’Nye mødesteder 
og særlige genveje’ har i 2018 etableret to  
puljeudvalg bestående af 7 styregruppe-
medlemmer der behandler de indkomne 
puljeansøgninger og bevilger økonomisk støtte 
til lokale kulturelle aktiviteter og fysiske projekter 
der opfylder puljernes retningslinjer og kriterier. 
Puljeudvalget mødes 4 gange årligt.
Lokale beboere, aktører mv. har i 2018-2020 
gennemført 25 mindre projekter i Sundby. Se mere 
under de to puljer.

Sundby - fra fælled til strand
I 2020 blev der  opstartet en projektudviklings-
gruppe for projekt ’Sundby - fra fælled til strand’, 
hvor gruppen har arbejdet sig ind på en præcisering 
af projektet. Arbejdet skal i første omgang munde 
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Borgerrepræsentationen og Boligstyrelsen

Sekretariatet

Projektudviklings-
grupper

Projektudviklings-
grupper

Projektudviklings-
grupper

Projektudviklings-
grupper

Projektudviklings-
grupper

Styregruppen Formandskabet

ORGANISERING
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Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de 
to første år?
Generelt er der i løbet af de første to år skabt 
et meget stærkt lokalt samarbejde på tværs af 
Sundbys mange lokale aktører. Områdefornyelsen 
samarbejder og har proejktpartnerskaber med 
følgende lokale aktører:
• Kultur S
• Børnekulturhus Amager
• Sundby Idrætsanlæg
• Sundbyøster Hallerne
• Højdevangens Skole
• Gerbrandtskolen
• Dyveke Skolen
• Sundbyøster skole
• Brugerbestyrelsen Sundby Idrætspark
• Parkbrugerrådet i Englandsparken
• Partnerskabet Urbanplanen
• Idrætsprojektet
• Amagerbutikkerne
• Byens Drift, Teknik – og Miljøforvaltningen
• Amager Øst Lokaludvalg
• Amager Vest Lokaludvalg
• Børne-og Ungdomsforvaltningen
• Kultur- og Fritidsforvaltningen
• Økonomiforvaltningen
• Social- og Omsorgsforvaltningen

Samarbejde med lokaludvalgene Amager Øst og 
Amager Vest
Der har fra start været etableret et tæt samarbejde 
med de to lokaludvalg i området. Begge lokaludvalg 
er repræsenteret i styregruppen og der holdes faste 
møder med lokaludvalgsformænd og samarbejdes 
på tværs af sekretariaterne.

Under hvert tema beskrives de konkrete partner-
skaber der er etableret på projektniveau. 

ud i et program, som er første skridt hen mod 
udarbejdelsen af et visionsoplæg for projektet. Til 
hvert møde har gruppen fået en gennemgang af 
udkastet til programmet og bidraget hertil med 
temaer, spørgsmål og kommentarer. Ligeledes er 
der arbejdet med 1:1 afprøvninger af ideer i byens 
rum, som støtter op om projektets vision. Gruppen 
har 14 medlemmer. 

Englandsparken
Projektudviklingsgruppen for ’Englandsparken’ 
har foreløbigt mødtes til et opstartsmøde i marts 
2020 og en parkvandring med byrumsforvalteren 
om parkens udviklingsplan i september. Der 
afholdes gademøder og workshops i oktober. 
Gruppen har 19 medlemmer.

Sundby Idrætspark
Projektudviklingsgruppen for ’Sundby Idrætspark’ 
har ligeledes mødtes til et opstartsmøde i marts 
2020. Der har siden været afholdt et fagligt oplæg 
om forskning i fremtidens idræt i august og der er 
planlagt endnu to faglige oplæg til udarbejdelse 
af visionsplan den 7. oktober og medio november. 
Gruppen har 15 medlemmer.

Sundby Kirkegård
Projektet for Sundby Kirkegård er opstartet 
i foråret og forsommeren 2020 med 
kirkegårdsvandring og gademøder, hvor 
sekretariatet var til stede på kirkegården og 
tog en snak med lokale beboere. I oktober og 
november er de første arrangementer med 
projektudviklingsgruppen planlagt. Gruppen har 
35 medlemmer.

Gademøder, events mm.
Sideløbende med de formaliserede grupper sker 
inddragelsen også ad hoc på gaden til gademøder, 
deltagelse i lokale arrangementer og med events 
der sætter fokus på områdefornyelsens projekter 
mm. 

Hvordan inddrages det private erhvervsliv i 
projektet?
Der er etableret et samarbejde med det lokale 
erhvervsliv gennem erhvervsforeningen 
Amagerbutikkerne. Det lokale erhvervsliv er 
repræsenteret i områdefornyelsens styregruppe 
med to pladser.

Der har været afholdt majdags-arrangement 
i samarbejde med Amagerbutikkerne på 
Sundbyøster Plads og der arbejdes pt. på at skabe 
en årlig julemåneds-tradition i samarbejde med 
erhvervslivet.

FORPLIGTENDE 
PARTNERSKABER
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EFTERÅRSSTATUS FRA 
OMRÅDEFORNYELSENS FORMANDSKAB

Der er fuld fart på Områdefornyelsen 
Sundby. Der har været meget, der 
skulle tages fat på efter genåbningen 
i januar måned og vi er allerede 
nu rigtigt godt i gang - trods de 
benspænd corona-epidemien har 
skabt. Her får du en hurtig status på 
vores forskellige projekter. 

Sundbyøster Plads
Projektet omkring Sundbyøster 
Plads er i fuld gang og hele 
sommeren har pladsen summet af 
liv. Det har været en fornøjelse at 
se, hvordan aktiviteter appellerer 
til ophold på pladsen og at pladsen 
kan være et samlingspunkt 
på tværs af generationer. Til 
budgetforhandlingerne var vi heldige 
at få hele 4 mio. kr. til begrønning og 
lys på fremtidens plads. Nyheden 
kom på et spændende tidspunkt, 
for de rådgivere, der skal tegne på 
fremtidens Sundbyøster Plads, er 
netop blevet valgt. Med de 4 mio. 
kr. oveni de penge, der er sat af i 
kvarterplanen, kan der nu laves en 
endnu bedre plads. Vi forventer, at 
pladsen anlægges fra 2021 – 2022. 

Sundby Kirkegård 
Interessen omkring Sundby 
Kirkegård har været fantastisk. 
Vi har modtaget mere end 100 
forskellige forslag og tanker til 
hvordan den kommende park kan 
udvikles. Mange har også meldt 
sig til projektudviklingsgruppen, 

som inviteres ind i maskinrummet 
i starten af oktober. Første 
skridt for gruppen bliver en 
kirkegårdsvandring med driften den 
1. oktober. Projektudviklingsgruppen 
er åben for alle. Har du lyst til at være 
med, så skriv til sundby@tmf.kk.dk 

Sundby – fra fælled til strand
Projektet, der handler om at forbinde 
Sundby bedre på tværs, er i fuld 
gang. Projektudviklingsgruppen 
har afholdt masser af møder, hvor 
de løbende både giver input til 
det program, der skal laves – og 
diskuterer hvordan man kan lave en 
række byrumseksperimenter det 
næste halve års tid. Eksperimenterne 
skal sætte fokus på nogle af de 
områder, hvor der er særligt 
potentiale for mere bynatur, bedre 
overgange og forbindelser. 

Englandsparken
En parkvandring med 
byrumsforvalteren i september tiltrak 
mange, der fik en gennemgang af 
hvad udviklingsplanen for parken 
kan betyde for parken. I midten 
af september har sekretariatet 
været til stede i parken over flere 
dage, for at undersøge hvordan 
parken bruges og hvad brugerne 
er glade for ved parken. Vi har fået 
masservis af gode input og tanker 
til hvordan parken kan udvikles. 
Næste skridt er at invitere alle de 
beboere, der har meldt sig ind i 

projektudviklingsgruppen til møde. 

Sundby Idrætspark
I forbindelse med udviklingen 
af Sundby Idrætspark har 
fremtidsforskeren Bjarne Ibsen 
været forbi og fortælle om hans 
forskning omkring fremtidens 
idræt. Dette var første oplæg i en 
række af inspirerende input til jer 
der vil vide mere og/eller deltage i 
idrætsparkens udviklings potentiale. 
 
Du kan følge med i alle projekterne 
via vores Facebook, nyhedsbrev eller 
hjemmeside. Du er altid velkommen 
til at sende os input til de forskellige 
projekter eller melde dig til nogen af 
de lokale projektudviklingsgrupper 
ved at skrive til sundby@tmf.kk.dk

Kærlig hilsen
Formandskabet
Områdefornyelsen Sundby





VÆSENTLIGE UDFORDRINGER

Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt de 
første to år – i forhold til det samlede projekt
På grund af anlægsloftet i 2019 blev område-
fornyelsen sat i bero i hele 2019. 
Dette har ikke alene forsinket projektet i et år, men 
har også haft konsekvenser for sekretariatet med 
de medarbejderudskiftninger denne berosættelse 
afstedkom. 

I kvarterplansprocessen i 2017 og opstarten i 2018 
blev der brugt mange kræfter på at danne netværk, 
relationer og skabe tillid lokalt. De relationer og 
den erfaring der var blevet opbygget omkring de 
enkelte projekter, blev afbrudt, da sekretariatets 
medarbejdere ikke kunne fortsætte deres arbejde. 
I 2020 er områdefornyelsen startet op på ny og kun 
projektchefen og én medarbejder er fortsat. Et helt 
nyt sekretariat har skullet lære området, projekter 
og borgere at kende, men er nu godt på vej til at få 
genopbygget relationer og få igangsat projekter på 
ny.

Denne afbrydelse i relationsopbygningen har været 
vanskelig og det tager tid for nye medarbejdere at 
genopbygge disse lokale relationer og den tillid, 
som er altafgørende for en områdefornyelses 
arbejde. Det har forsinket projekter der efter planen 
skulle have været udviklet i en kontinuerlig proces. 
Samtidigt har det også vist, at der er behov for 
områdefornyelsens tilstedeværelse. Sekretariatet 
har været savnet under berosættelsen. Så intet er 
så skidt, at det ikke er godt for noget. 
 
Som endnu et bump på vejen kom COVID-19  
i starten af marts 2020 og hjemsendelse af 
sekretariatet. Dette forsinkede ydermere nogle 
projekter, da det ikke var muligt at afholde planlagt 
mødeaktivitet eller arrangementer. 

Hvilke overvejelser har I gjort for at 
imødekomme udfordringerne?
I starten af 2020, da sekretariatet vendte tilbage, 
blev det prioriteret at være tilstede lokalt og 
styregruppen og andre lokale beboere blev inviteret 
til nytårskur på sekretariatet. Herved blev det nye 
sekretariaetet hurtigt præsenteret for lokalområdet 
og det blev understreget at områdefornyelsen nu 
var igang igen.

Der blev lagt vægt på at holde møder med de 
projektudviklingsgrupper, som allerede var 
etableret i 2018. På denne måde fik sekretariatet og  
projektudviklingsgruppen sammen fundet tilbage 
på sporet for arbejdet og lagt en fælles plan for 
vejen frem. 

Kort efter genopstart i 2020 blev sekretariatet sendt 
hjem at arbejde pga. COVID-19. Sekretariatet tog 
dog udfordringen op og afholdt sit første online 
borgermøde og dertil fulgte online møder med 
projektudviklingsgruppe. Læs mere om dette i 
næste afsnit om ’Andre forhold’.

Et opstartsarrangement på Sundby Kirkegård 
blev også afholdt udendørs i maj 2020. Pga. 
restriktioner i antal der måtte forsamles, 
blev disse kirkegårdsvandringer delt op i fire 
ture med tilmelding til arrangementet, så 
forsamlingspåbuddet på 10 personer ikke blev 
overtrådt.
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ANDRE FORHOLD

Har kommunen de første to år i 
områdefornyelsesbeslutningen oplevet 
et behov for nye redskaber og metoder til 
udvikling af byområder? (fx i processen, 
gennemførelsen, borgerinddragelsen mv.) - 
Hvis ja, hvilke?
I starten af 2020 satte COVID-19 en brat stopper 
for den måde områdefornyelsen normalt 
inddrager lokale på. En planlagt opstart til en 
projektudviklingsgruppe måtte ændres fra at være 
et fysisk møde til at blive afholdt digitalt. 
Der blev igangsat en kampagne på de 
sociale medier der skulle invitere folk med i 
projektudviklingsgruppen - med god succes. 
Derefter blev der udsendt link til det første 
møde, der blev afholdt over Microsoft Teams. 
Der deltog både flere og andre borgere end 
dem områdefornyelsen normalt får tiltrukket 
til et fysisk møde. Det var altså med gode 
erfaringer at Områdefornyelsen Sundby afholdt 
sit første digitale borgermøder. Senere blev et 
styregruppemøde  ligeledes afholdt digitalt - med 
stor succes.
Dermed er der samlet nogle gode erfaringer 
der kan trækkes på, både såfremt COVID-19 
situationen fortsat vil skabe begrænsninger 
for det fysiske møde, men også i forhold 
til at kunne tiltrække fx yngre deltagere til 
projektudviklingsgrupper. Da disse viser sig at 
være nemmere at tiltrække med digitale møder.  

Nye typer kom på banen
På et fysisk borgermøde er der ofte folk, 
områdefornyelsen ikke når. Fx kommer der 
sjældent børnefamilier og unge til de almindelige 
borgermøder. Til et digitalt borgermøde får du 
heller ikke alle med, men du får en anden type. 
Til mødet med projektudviklingsgruppen var 
aldersfordelingen yngre end normalt. De fleste 
der deltog, skønnes til at være imellem 23 og 55 

år. Til gengæld manglede de ældre – dem som 
ellers plejer at deltage i borgermøder. 
Dertil virkede det til at uddannelsesniveauet var 
højt og mange af deltagerne havde en faglig 
interesse i byudvikling. Det gjorde selvfølgelig, at 
mange hurtigt forstod og accepterede projektets 
præmisser og rammer.

Fremtidens Sundbyinddragelse
De digitale møder gav muligheden for at komme 
i gang med projektet trods Coronakrisen og 
dermed kunne tidsplanen holdes som planlagt. 
Vigtigst gav denne udfordring nye erfaringer, som 
der kan bygges videre på i fremtiden. 

Som sagt trækker onlinemødet nye typer til, så 
i fremtiden vil det formentlig blive forsøgt at 
kombinere det fysiske møde med det digitale.
Står man fx ved starten af et projekt, og skal 
inddrage omverdenen, kunne man vælge at 
afholde tre forskellige typer møder. Først fx en 
række uforpligtende gademøder, hvor man får fat 
i de helt unge og møder dem der, hvor de er (på 
skoler, på gader, stræder og pladser). Dernæst 
et ’gammeldags’ møde for at få de ældre med, 
og siden et digitalt møde, hvor mellemgruppen 
af børnefamilier og de travle typer kommer på 
banen, fx når det passer dem om aftenen. 
På den måde kan der favnes bredere – til gavn for 
projekterne og dermed byen.  

Deltager kommunen i erfaringsnetværk med 
andre kommuner eller aktører? - Hvis ja, hvilke?
Ja, i styrelssens netværk for områdefornyelser. 

Er kommunen tilmeldt TBSTs nyhedsbrev, hvor 
der løbende bliver orienteret om styrelsens nye 
udgivelser og publikationer?
Ja.

Har kommunen øvrige kommentarer af 
betydning for projektet?
Nej
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Kampagne på de sociale medier ifm. projekt 
’Sundby fra fælled til strand’

Online indsamling af ideer ifm. projekt  
’Sundby fra fælled til strand’

Kirkegårdsvandringer på Sundby Kirkegård



FORMIDLING

Hvordan bliver beslutningens enkelte aktiviteter 
formidlet (fx ved brug af lokalavis, beboerblad, 
nyhedsbrev mv.)?
Ved områdefornyelsens start i 2018 blev der 
udarbejdet en kommunikationsstrategi, som der 
siden er blevet arbejdet ud fra.  

Kommunikationsstrategi
Formålet med områdefornyelsens kommunikation 
er, at
• Skabe kendskab og sammenhæng på tværs af 

området.
• Styrke en samlet identitet for hele området.
• Skabe overblik over områdets muligheder, 

aktiviteter og mødesteder.
• Vise et attraktivt Sundby i udvikling.
• Skabe opmærksomhed omkring 

Områdefornyelsens projekter og resultater.
 
Strategien lægger op til fokus på flere forskellige 
medier og kanaler. 

Hjemmeside 
I forhold til digitale medier har områdefornyelsen 
en webside under Københavns Kommunes 
hjemmeside. Her findes adgang til kvarterplanen, 
de forskellige igangsatte projekter og 
kontaktoplysninger. For at vise beboere og aktører 
processen og historikken i de forskellige projekter 
har hvert projekt derudover siden egen side, 
hvor man kan læse mere om projektet og hvor 
processen er synliggjort.  
Derudover bruges Facebook og Instagram. Det 
er herfra målgrupperne ledes videre over på 
projekternes sider.  
 
Lokalpressen
Der skrives derudover artikler til lokalpressen 
og andre relevante medier jævnligt. Formålet 
er her at invitere beboere og lokale aktører med 

ind i projektudviklingsgrupperne og formidle 
projekternes status. 

Nyhedsbrev
I et månedligt nyhedsbrev formidler vi ligeledes 
projekternes status og fremgang og inviterer til at 
være med i processen. 

Synlig i gadebilledet
Derudover har områdefornyelsen fokus på at 
være synlige i gadebilledet. Både ved hjælp af 
bystandere og fysisk tilstedeværeslse. Fx går 
vi jævnligt på gaden og fortæller om projekter, 
inviterer indenfor i projektudviklingsgrupper og 
indsamler de lokales input til projekterne. Vi gør 
meget ud af at formidle at man altid er velkommen 
til at kigge forbi sekretariatet, men hovedfokus er 
altid at vi kommer ud til beboerne, hvor de færdes. 

Til hvilke målgrupper er projektet blevet 
formidlet?
Strategien med at have fokus på flere forskellige 
kanaler og kommunikationsmetoder er at komme 
bredt ud til forskellige lokale målgrupper.  
Vi er klar over. at når vi skriver i Amager Bladet 
er det een type beboere, der læser med, poster 
vi på instagram er det en anden osv. Ved at 
have gadedage som en central del af vores 
kommunikationspraksis, når vi ud til nogen af dem 
vi ikke når med traditionelle medier.  

Intern formidling
Ud over den målgruppe, der hedder beboere og 
lokale aktører, har vi også stort fokus på at formidle 
indadtil i kommunen. Det er vigtigt for at skabe 
momentum omkring projekterne og sørge for at 
der er fokus på projekterne og opbakning. Mange 
af projekterne skal forankres i driften og andre dele 
af kommunen, så derfor er det en vigtig opgave 
at have et tidligt tæt samarbejde med forskellige 

kommunale aktører. Områdefornyelsens indsatser 
bliver ligeledes formidlet til kollegaer gennem fx 
Københavns Kommune intranetside.

Web: www.kk.dk/omraadefornyelsesundby

Facebook: www.facebook.com/
områdefornyelsesundby

Instagram: www.instagram.com/OMF_sundby

Sundby - fra fælled til strand: https://spark.adobe.
com/page/44h1LjXklppyU/

Sundbyøster Plads: https://spark.adobe.com/
page/VymBMfMMGzp6o/

Englandsparken: https://spark.adobe.com/page/
aiRsMHDDqwJO2/

Sundby Idrætspark: https://spark.adobe.com/
page/sUjwAj4z8Vhg0/

Sundby Kirkegård: https://spark.adobe.com/
page/D39dYccsMzv8C/

Nye mødesteder: https://spark.adobe.com/page/
UKi8LNlL7wYqK/

Unge skaber byrum: https://
spark.adobe.com/page/
d=IwAR3cJU5fsX2tJYDVo0eCA9l8gT1WOeMGd_
L6EK280FYe338LSm8-a5trgWE

Kultur der forbinder: https://spark.adobe.com/
page/UKi8LNlL7wYqK/
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BYGNINGSFORNYELSE

Er bygningsfornyelse en del af indsatsen med 
områdefornyelse?
Ja, staten har afsat hhv. 1,1 mio. kr. til Sundby Syd 
og 3,56 mio. kr. til Sundby Nord i ekstraordinær 
ramme til bygningsfornyelser. 

Er der taget kontakt med grundejerne i området 
med henblik på istandsættelse af boligerne med 
støtte efter byfornyelsesloven?
I forbindelse med en intern kortlægning under 
overskriften ”Helhedsorienteret Byfornyelse”, 
der har til formål at sikre bedst mulig kobling 
mellem byfornyelsens indsatser i området, blev 
ejendomme med installationsmangler (wc/bad) 
kontaktet direkte gennem deres e-Boks.
Derudover har der i forbindelse med 
ansøgningsfrister været opslag på kommunens 
og områdefornyelsens Facebookside, hvor der er 
gjort opmærksom på mulighederne for at opnå 
støtte. Der blev i 2018 udarbejdet en folder og 
video, der informerer om støttemuligheder. Denne 
har dog pga. den midlertidige berosætning af 
områdefornyelsen endnu ikke været så udbredt i 
området, men dette arbejde igangsættes snarest 
med en ny indsats i efteråret 2020.

Er der interesse blandt grundejerne for støtte-
mulighederne efter byfornyelsesloven?
Det er erfaringen indtil nu, at der er interesse fra 
områdets private bygningsejere, men at det kræver 
noget mere benarbejde fra kommunens side at få 
dem mobiliseret og organiseret nok til at ansøge. 
Derfor igangsættes en ny, mere direkte indsats, så 
vi kommer mere i dialog med grundejerne.

STATUS
Der har været afholdt ansøgningsrunder til 
helhedsrenoveringer en i 2017 og en i 2018. I 
2019 var der ingen ansøgningsrunde grundet 
begrænsninger i anlægsloft. Ansøgningsrunden til 
2020 er i gang, og én ejendom i Sundby Nord har 
søgt. Det er endnu uafklaret, om den opnår støtte.

I alt har to ejendomme fået tilsagn om støtte til 
helhedsrenoveringer i Sundby Nord (se herunder). 
Dermed er de ekstraordinære statslige midler 
til Sundby Nord brugt. Der resterer fortsat 
ekstraordinære statslige midler på 1,1 mio. kr. 
til disponering i Sundby Syd. Disse forventes 
disponeret med ansøgningsrunden i foråret 2021.

Derudover har en ejendom fået tilsagn om støtte til 
støjdæmpning i 2018 og fire boliger har ansøgt om 
støtte til etablering af bad i den nye ”Toiletpulje” 
her i 2020. 

Ift. antallet af installationsmangler så var der ved 
opstart af områdefornyelsen 1.371 boliger med 
installationsmangler. Ingen af de projekter, der har 
opnået tilsagn om støtte gennem byfornyelsen 
kan endnu ses i BBRs opgørelse, da de ikke er 
gennemført endnu, men alligevel ser tallene 
sådan ud her i 2020: 18 boliger mangler toilet, 
825 mangler bad og 22 mangler fjernvarme. I alt 
har 850 boliger én eller flere mangler. Dermed ser 
antallet af installationsmangler ud til at være faldet 
mærkbart siden 2017.
Samtidig vil vi bruge anledningen til i højere 
grad at informere de private ejendomsejere om 
bygningsfornyelsesindsatsen, så vi får flere til at 
ansøge om støtte til vores puljer allerede i 2021. 
Der er ligeledes afsat penge til information om 
”Toiletpuljen”, også i Sundby. Dermed forventer vi at 
komme langt tættere på at opnå succeskriterierne 
inden områdefornyelsen afsluttes.

De vedtagne projekter er:
Kirkegårdsvej 12 / Ndr. Røse vej 1-1A 
(støttebeløb: 4.279.440 kr. /egenfinansiering: 
8.191.000 kr.)
I denne ejendom etableres op til 18 nye wc/baderum. 
Ejendommen energioptimeres iht. energimærke, 
taget eftergås for utætheder og ejendommen 
skybrudssikres. Derudover laves egne arbejder ved 
siden af det støttede projekt i form af etablering af 
rum til storskrald og opsætning af brandalarmer.

Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32
(støttebeløb: 3.860.578 kr./ egenfinansiering: 
7.388.667 kr.) 
I denne ejendom isoleres to gavle og 
etageadskillelsen mod kælderen. Derudover 
skiftes vinduer til energioptimerede vinduer 
i originalt udtryk og facaden mod gaden 
begrønnes. Derudover laves egne arbejder ved 
siden af det støttede projekt i form af udskiftning 
af lejlighedsdøre og etablering af digitalt 
nøglesystem.

ÆNDRET BASELINE

Støjplagede boliger
Ved opstarten af områdefornyelsen i 2017 blev 
der trukket data på antallet af støjplagede boliger, 
her blev ved en fejl kun registret 386 støjplagede 
boliger. De korrekte tal er i 2017 er: 4.227 boliger 
med vejstøj. Heraf 3.352 støjplagede (>58dB) og 
875 stærkt støjplagede boliger. (>68dB)
Her ved midtvejsevalueringen er der kommet nye 
tal, på baggrund af en ny kortlægning. De nye tal for 
2020 er: 3.198 boliger med vejstøj. Heraf er 2.597 
støjplagede (>58dB) og 601 stærkt støjplagede 
boliger (>68dB). I alt en nedgang på 1.029, der 
primært skyldes ændret trafik i området. 
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SUNDBY PÅ TVÆRS SÆRLIGE STEDER

VISION - SUNDBY FOR ALLE

SUNDBY PÅ TVÆRS
I dette tema fokuseres der på de fysiske 
forbindelser,  
der skal binde Sundby sammen.
Her arbejdes med Sundbys fysiske bystruktur. 
Forbindelsesprojekterne har som det primære 
fokus at styrke og skabe en bedre sammenhæng 
i kvarteret. Projekterne skal skabe bevægelse på 
tværs af kvarteret, der er kendetegnet ved en stor 
mangfoldighed og fysiske barrierer. Forbindelser 
på tværs af Sundby er derfor områdefornyelsens 
hovedgreb, der skal give området en hel ny 
sammenhæng.

SÆRLIGE STEDER
I dette tema fokuseres der på de særlige steder,  
der skal samle Sundby. 
Der arbejdes med de parker og pladser, som 
trænger til at løft for at fremstå mere tidssvarende, 
trygge og attraktive. De grønne steder skal 
udvikles forskelligt, så Sundbys grønne parker 
kan fremstå differentierede og med tilbud til 
forskellige målgrupper. Stederne skal ikke kunne 
det samme, hvorfor der er fokus på at skabe 
mødesteder både for mange, men også for få. Alle 
indsatser skal skabe en forbedret ramme om det  
sociale fællesskab.
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AKTIVITETER SUNDBY FOR ALLE

EN VISION OM ”SUNDBY FOR ALLE”
Sundby er et område, der historisk har været 
opdelt i øst og vest. I tæt samarbejde med alle der 
bor, arbejder eller bruger området, vil vi udvikle 
Sundby til en attraktiv bydel, hvor forbindelser, 
særlige steder og aktiviteter skaber sammenhæng 
på tværs af området og gør det til et ”Sundby for 
alle”. 
Områdefornyelsens vigtigste opgave bliver 
at understøtte og respektere Sundbys unikke 
identitet og stemning samtidig med, at der tilføjes 
nye lag til historien.

AKTIVITETER
I dette tema fokuseres der på de sociale og 
kulturelle initiativer, som Sundby skal samles om.
Her arbejdes der med at skabe en social og 
kulturel sammenhæng på tværs af området. Vi vil 
involvere de unge i udviklingen af bydelen samt 
understøtte de fysiske anlæg med formidling og 
midlertidige arrangementer. Aktiviteterne tænkes 
derudover integreret i de fysiske indsatser, så de 
bidrager aktivt  
til byudviklingen ved at bringe liv og stemning til 
de byrum og parker, der skal løftes.
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Sundbyøster Plads som centrum 10 mio. kr. 

Sundby - fra fælled til strand 14 mio. kr. 

SUNDBY PÅ TVÆRS 24 MIO. KR.

Klimatilpasning (byrumsløsninger)  
5,2 mio. kr. - beløbet er indeholdt i ovenstående beløb

Filipsparken uden barrierer 2 mio. kr.

Omdannelse af Sundby Kirkegård 3 mio. kr. 

Tryghed og liv til Englandsparken 5 mio. kr. 

Visionsplan for Sundby Idrætspark 2 mio. kr. 

SÆRLIGE STEDER 16,8 MIO. KR

Nye mødesteder og særlige 4,8 mio. kr. 
genveje (pulje)
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Formidling viser vej 1 mio. kr. 

Unge skaber byrum 3 mio. kr.

AKTIVITETER 8 MIO. KR.

Kultur der forbinder (pulje) 3 mio. kr.

Fælles gårdhaver 0,5 mio. kr. 

Bedre boliger 0,5 mio. kr. 



FORMÅL

Hvad er hovedformålet med beslutningen om 
områdefornyelsesindsatsen?
I temaet ’Sundby på tværs’ fokuseres der på 
de fysiske forbindelser, der skal binde Sundby 
sammen.

Områdefornyelsen ønsker at udvikle og styrke en 
øst-vest gående forbindelse på tværs af Amager, 
der kan skabe en helt ny sammenhæng og identitet 
på tværs af Sundby. En forbindelse der både 
binder områdets unikke kvarterer sammen, og 
samtidig kobler Sundby sammen med områdets 
to store naturområder Amager Fælled i vest og 
Amager Strandpark i øst. Sundbyøster Plads skal 
revitaliseres som lokalt og forbindende centrum på 
Amagerbrogade, der kan samle Sundbys beboere 
og tiltrække de nye beboere fra yderområderne. 

Manglen på forbindelser og sammenhæng på 
tværs af områdets forskellige dele er et af områdets
største problemer. Dette understreges yderligere 
af 4-skole-samarbejdet, der betyder, at børn 
og unge dagligt færdes på kryds og tværs af 
området og har brug for trygge og attraktive ruter. 
4-skole-samarbejdet trådte i kraft i august 2014 
og betyder, at skoledistrikternes elever går i 0.-6. 
klasse på Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole eller 
Gerbrandskolen, men samles på Højdevangens 
Skole i 7.-9. klasse. Amager Fælled og Amager 
Strandpark kan, når de kobles på områdefornyelsens 
område, bidrage positivt til områdets udvikling 
både konkret i forhold til beboernes oplevelse 
af deres bydel og øge anvendelsen af de grønne 
områder.

Er der sket ændringer i forhold til 
byfornyelsesprogrammets hovedformål  
og delmål? 

Nej

FORPLIGTENDE PARTNERSKABER

Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de 
to første år?

Sundbyøster Plads 
I forbindelse med udviklingen af ’Sundbyøster 
Plads som centrum’, er der etableret et stærkt 
partnerskab omkring pladsen og dens forskellige 
brugere og aktører. Med udgangspunkt i udvikling 
af Sundbyøster Plads, har der vist sig et billede 
af tre kommunale enheder - Sundbyøster Plads, 
Sundbyøster hallerne, Sundbyøster Skole med 
åben skolegård, der grænser lige op til hinanden 
- men på ingen måde hænger sammen i drift 
og funktioner. Partnerskabet ønsker at belyse 
potentialet for at skabe en helt ny sammenhæng 
mellem plads, skole og idrætsanlæg, der 
inviterer til nye samværsformer, aktiviteter og 
multifunktionel brug både morgen, middag og 
aften.

Hvilke aktører indgår i partnerskabet?

Sundbyøster Plads
• Sundbyøster Skole
• Sundbyøster Hallerne
• Amager Øst Lokaludvalg
• Amager SK
• Amagerbutikkerne
• Idrætsprojektet
• Forbyggende indsats – Politiet
• SSP (kriminalitetsforebyggende samarbejde)
• Børne- og Ungdomsforvaltningen
• Økonomiforvaltningen
• Kultur- og Fritidsforvaltningen
• Teknik – og Miljøforvaltningen
• Teknik- og Miljøforvaltningens driftsafdeling

Hvilke indsatser har partnerskabet udført?

Sundbyøster Plads
• Majdag i samarbejde med Amagerbutikkerne
• Fernisering på kunstinstallation 
• Ballroom Fitness
• Børnelopper
• Streetfood
• Gadeidræt
• Byrumsmøbler
• Tryghedsgademøde

Se flere detaljer om partnerskabsprojekterne under 
de forskellige indsatser på de næste sider.

TEMA 1 - SUNDBY PÅ TVÆRS
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Sundbyøster Plads som centrum 10 mio. kr. 

Sundby - fra fælled til strand 14 mio. kr. 

SUNDBY PÅ TVÆRS 24 MIO. KR.



SUNDBY - FRA FÆLLED TIL STRAND

FORMÅL
Forbindelsen ”Sundby - fra fælled til strand” skal 
invitere og inspirere til at bevæge sig på tværs af 
området. En rute, der formidler områdets historie 
og kobler områdets parker og byrum sammen 
som perler på en snor. En forbindelse hvor det 
vilde fra fælleden kultiveres gennem rejsen over 
Sundby, til det slippes løs ved havet. En rute der 
skaber helt nye oplevelser og styrker kendskab til 
forbindelser gennem f.eks. Urbanplanen, Sundby 
Idrætspark og de stille villaområder, men også 
kobler de nye beboelsesområder i øst og
vest med det centrale Sundby. En forbindelse 
med let forståelig skiltning, historiske fortællinger, 
udvikling af nye ideer, aktiviteter og mødesteder. 

STATUS
Arbejdet med projektet ’Sundby – fra fælled til 
strand’ er kommet i gang igen og de første pro-
jektudviklingsgruppemøder har fundet sted. 
Møderne har sat fokus på at indsamle ideer og 
input til projektet samt at samle disse input i 
nogle overordnede temaer og emner. Disse 
input er med til at kvalificere det videre arbejde 
med programmet. Programmets foreløbige 
opbygning blev også gennemgået på det andet 
projektudviklingsgruppemøde.

Opstartsarrangementet for projektet d. 2. april 
2020 måtte aflyses grundet myndighedernes på-
bud om arrangementer og forsamlinger som følge 
af Corona-situationen. I stedet blev de sociale 
medier brugt til at skabe opmærksomhed om 
projektet og invitere offentligheden til at deltage 
i projektudviklingsgruppen. Første møde med 
projektudviklingsgruppen blev afholdt online på 

Microsoft Teams den 23. april 2020.

Der er i alt afholdt fire møder med 
projektudviklingsgruppen og to mini 
arbejdsmøder.

AKTIVITETER

2018

Gademøder, destinationsinterviews og 
borgervandringer
I efteråret 2018 var fire gademøder startskuddet 
til områdeinddragelsen. På fire udvalgte steder 
imellem fælled og strand blev beboernes brug 
af Sundby kortlagt. Folk blev spurgt hvordan de 
bevægede sig igennem Sundby og hvilke byrum 
de brugte. 
Denne gadeindsats blev videreført med 75 
kvalitative interviews på udvalgte steder imellem 
fælled og strand, hvor der blev gravet et stik dybere 
og beboernes brug af Sundby blev yderlige-re 
undersøgt og kvalificeret. 
6 borgervandringer gav dernæst et mere 
dybdegående indblik i hvordan beboerne bruger 
Sundbys attraktioner og hvorfor. Interviews og 
brugervandringer mundede ud i rapport, der skal 
bruges i programmet. 

Registrering med Huskunstnerprojekt
10 skoleklasser fra Peder Lykkes Skole og Sundby-
øster Skole har igennem huskunstnerprojektet 
’Vores by’ undersøgt forbindelsen mellem 
Fælled og Strand, materialer, skala og bynatur, 
og bygget modeller af funktioner der kunne gøre 
sammenhængen stærkere i fremtiden.

Samarbejde med KU-Life
Allerede i 2017 blev et samarbejde med KU-Life 
startet. Flere grupper af studerende har under-
søgt og kortlagt Sundbys Bynatur samt undersøgt 
Urbanplanens forbindelser til resten af Sund-by. 
Deres analyser bruges sammen med anden viden 
og analyser i programskrivningen.

Sundby Salon
I oktober 2018 blev der afholdt en Sundby Salon 
med temaet ’Sundby deler’. Formålet var at un-
dersøge hvordan vi med hjælp af sociale og 
kulturelle projekter, kan skabe bedre forbindelser 
i Sundby. Stine Laurberg Hansen fra VÅR holdt 
inspirationsoplæg om delekultur og deleøkonomi 
med nye ideer og gode eksempler på dette og med 
fokus på fællesskaber og netværk.

2020

1:1 afprøvninger
Samtidigt med programskrivningen, vil der som 
næste skridt, arbejdes med 1:1 afprøvninger af 
ideer i byens rum, som støtter op om projektets 
vision. Afprøvningerne er derudover også et led i 
det analytiske grundlag for projektet. På det andet 
projektudviklingsgruppemøde blev der ind-samlet 
ideer og input til hvert emne. Medlemmerne har 
meldt sig ind i arbejdsgrupper for hvert emne efter 
eget valg og interesse. Der er arbejdet videre med 
dette på de følgende møder. 
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SUNDBYØSTER PLADS SOM CENTRUM

FORMÅL
Sundbyøster Plads ligger i Sundbys centrum, 
i krydsfeltet mellem Amagerbrogade og 
forbindelsen fra fælled til strand. Den gamle 
sporvognsplads huser i dag Sundbyøster Skole, 
Sundbyøster Hallen og en legeplads. Disse 
attraktioner vender dog ryggen til Sundbyøster 
Plads og bidrager ikke med liv eller ophold til 
pladsen, der opleves som stor og tom. 

Sundbyøster Plads har med sin placering ud 
til Amagerbrogade potentiale for at blive et 
lokalt centrum med både handels- og byliv, 
der kan samle mennesker på tværs af området. 
Områdefornyelsen vil arbejde for at styrke 
Amagerbrogade ved at løfte Sundbyøster Plads og 
forløse pladsens potentiale som en inkluderende 
plads og lokalt samlingspunkt. En plads, der 
kan danne ramme for mange forskellige typer 
aktiviteter og understøtte bylivet i bydelen. 

STATUS
Programmet for Sundbyøster Plads er blevet sendt 
i udbud og offentliggjort på Byggeweb den 9.maj 
2020. 

Den 29. juni 2020 blev der afholdt spørgemøde for 
udvalgte tilbudsgivere fra prækvalifikationen. Fem 
rådgivere er valgt til at gå videre til at afgive tilbud. 
De fem rådgivere skal indsende deres tilbud den 
24. august 2020, hvorefter ét rådgiverteam bliver 
valgt til opgaven. 

Ud over selve hovedopgaven, som er Sundbyøster 
Plads, er der udarbejdet tre delopgaver, base-
ret på lokale ønsker, med fokus på belysning og 

tryghed, kunst på pladsen og gentænkning af 
indgangsbygning.
Belysning og kunst vil kunne tilføjes pladsen på 
et senere tidspunkt, og indgå i den byrumsmæs-
sige helhed, som vores kommende rådgiver skal 
etablere. Ligeså er ombygning af indgangsparti-
et til hal 1 ikke finansieret i denne omgang, og 
indgår derfor ikke i projektets målsætninger. Skit-
seforslagene kan bruges til at søge flere penge til 
projektet. 
Projektudviklingsgruppen samt lokale borgere og 
aktører vil blive inviteret til dialog, samarbejde og 
udvikling af rådgivers første skitser til projektet, 
som er en del af designprocessen i sensommer og 
efteråret 2020.

Der er afholdt fem møder i 2018 og to møder efter 
genopstart i 2020 med projektudviklingsgruppen.

AKTIVITETER

2017-2018

Sundbymøder
I 2017 blev der afholdt to Sundbymøder i 
forbindelse med udarbejdelsen af kvarterplanen 
for Sundby. Konklusionen blev at Sundbyøster 
Plads skal udvikles som kvarterets multifunktionelle 
mødeplads, med udeservering og plads til alle. Der 
var opbakning til at gøre Sundbyøster Plads til en 
central livsnerve i kvarteret.

Børne/ungetopmøde
I 2017 blev der afholdt et børne/ungetopmøde i 
forbindelse med udarbejdelsen af kvarterplanen 
for Sundby. En af konklusionerne lød: ”Pladsen er 

kedelig - vi vil have flere farver, gadekunst, og mere 
lys”

Farverige byrumsmøbler
To 6. klasser fra Sundbyøster Skole var på NEXT 
i april 2018 og byggede to farvestrålende by-
rumsmøbler til Sundbyøster Plads. 

Majfest
Majfest er en årlig fejring arrangeret af den 
lokale handelsstandsforening. I slutningen af 
maj 2018 afprøvede områdefornyelsen pladsens 
funktionalitet med servering, ophold og aktiviteter. 
Med mange aktiviteter og mennesker viste pladsen 
sig at mangle et naturligt centrum.

Børneloppemarked på Sundbyøster Plads
Lokale beboere ville afholde et børneloppemarked 
på pladsen. 100 børn og voksne solgte loppe-ting, 
drak kaffe og øvede cirkustricks på Sundbyøster 
Plads den 1. september 2018. Arrangemen-tet var et 
godt eksempel på en enkel og borgerdrevet aktivitet 
med potentiale til at blive en til-bagevendende 
begivenhed.100 børn og voksne solgte loppeting, 
drak kaffe og øvede cirkustricks på Sundbyøster 
Plads den 1. september 2018.  

Gadeidræt på Sundbyøster Plads
I samarbejde med Idrætsprojektet fik 50 lokale 
sved på panden med skate, panna, boksning og 
lege den 17. august 2018 på Sundbyøster Plads. 
Arrangementet skulle afsøge muligheden for leg 
og bevægelse og samtidig skabe dialog om, hvilke 
aktører og målgrupper, der kan fylde pladsen med 
aktiviteter fremover. Ligeså viste det potentialet for 
at skabe sammenhæng ml. skole, hal og plads.

32





I samarbejde med Idrætsprojektet fik 50 lokale sved 
på panden med skate, panna, boksning og lege den 
17. august 2018 på Sundbyøster Plads.

Ballroomfitness på pladsen
20 lokale borgere dansede sammen med den lokale 
’Hørnings danseskole’ jitterbug og cha-cha-cha 
på Sundbyøster Plads i slutningen af august 2018. 
Byrummet blev aktiveret og bidrog til at skabe 
liv i gadebilledet. Omkring 50 forbipasserende 
stoppede op og kiggede, fik en kop kaffe og en 
småkage samt en snak med sekretariatet og 
projektudviklingsgruppen. Eventen viste, at der 
er grundlag for at flytte foreningsaktiviteter ud i 
byrummet.

Kunst og Pizzapicnic
Med afsæt i lokale børn og unges drømme for 
Sundbyøster Plads havde Kunstner Roar Lerche 
skabt otte jernfigurer til pladsen som en midlertidig 
byrumsinstallation. Figurer flyttede ind på pladsen 
i juni 2018 og blev indviet med pizza, plade toner 
og omkring 60 deltagere. De farverige figurer, som 
man både kunne lege og sidde på, inspirerede til 
ophold og ny brug af pladsen.
 
Streetfood på Sundbyøster Plads
Erfaringerne fra inddragelsen ved Sundbyøster 
Plads pegede på et ønske om at supplere dis-
countsupermarkeder med et madmarked på 
pladsen. Sundbys borgere blev derfor inviteret 
på streetfood på Sundbyøster Plads i september 
2018. Tre madvogne og en kaffevogn dannede 
ramme om en social aktivitet, der tiltrak mange 
Sundby-borgere til at indtage et måltid og gøre 
ophold på pladsen. Streetfood-arrangementet 

viste Sundbyøster Plads´ potentiale som et rigtigt 
bytorv med et summende handelsliv.

Visionsværksted
Fremtiden for Sundbyøster Plads blev diskuteret 
på et visionsværksted i september 2018. Pro-
jektudviklingsgruppen fremlagde sit foreløbige 
arbejde på et offentligt borgermøde, med præ-
sentation af den områdeinddragelse og analyse 
der var foretaget. Efterfølgende blev der afholdt 
workshop om fremtidens Sundbyøster Plads. Alle 
input på mødet blev dokumenteret i en grafisk 
opsamling.

Undervisningsforløb og inddragelse af de unge 
I 2018 er lokale skoleelever kommet med bud på, 
hvordan Sundbyøster Plads kan blive et lokalt 
samlingspunkt og hvordan pladsen kan omdannes. 
Undervisningsforløbet ’Byg & Lær’ var et sam-
arbejde mellem Områdefornyelsen Sundby, 
Børn- og Ungdomsforvaltningen, Dansk Arkitektur 
Center, erhvervsskolerne NEXT og skolerne; 
Sundbyøster Skole, Gerbrandskolen og Højdevan-
gens Skole. 
Fire 7. klasser fra Sundby var på NEXT og bygge 
byrumsmøbler til Sundbyøster Plads i slutnin-gen 
af november 2018. Gennem et undervisningsforløb 
var eleverne med til at designe de lysen-de 
siddemøbler i forskellige farver plexiglas.

34





FORMÅL

Hvad er hovedformålet med beslutningen om 
områdefornyelsesindsatsen?
I temaet ”Særlige steder” fokuseres der på de 
steder, der skal samle Sundby.

Sundbys grønne steder skal styrkes som ramme 
om et godt nutidigt hverdagsliv – både i stor og lille 
skala. Områdets byrum og parker skal udvikles som 
en del af en større sammenhæng med forskellige 
funktioner og attraktioner, der er tilpasset området 
og dets brugere. Der skal både være steder med 
plads til aktiviteter og steder med plads til ro 
og fordybelse. Der skal være steder for børn og 
steder for voksne. Der skal være steder for mange 
og steder for få. Nogle steder er der behov for en 
større fysisk indsats, mens andre steder kan løftes 
med små, simple greb.

Er der sket ændringer i forhold til 
byfornyelsesprogrammets hovedformål  
og delmål?
Nej

FORPLIGTENDE PARTNERSKABER

Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de 
to første år?

Englandsparken og Sundby Idrætspark 
Udviklingen af Englandsparken og Sundby 
Idrætspark sker i et tæt samarbejde og partnerskab 
mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- 
og Fritidsforvaltningen og den boligsociale 
helhedsplan i Urbanplanen, Partnerskabet.

Hvilke aktører indgår i partnerskabet?

Englandsparken og Sundby Idrætspark
• Kultur S
• Byens Drift
• Den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen - 

Partnerskabet 
• Parkbrugerrådet for Udviklingsplan 
• Brugerbestyrelse i Sundby Idrætspark
• Højdevangens Skole
• Idrætsprojektet
• Baglokalet
• Børne-og Ungdomsforvaltningen
• Kultur- og Fritidsforvaltningen
• Økonomiforvaltningen
• Social- og Omsorgsforvaltningen
• Amager Vest Lokaludvalg

TEMA 2 - SÆRLIGE STEDER

Hvilke indsatser har partnerskabet udført?

Englandsparken og Sundby Idrætspark
• Unge skaber byrum – analyse, design og 

byggeri af installationer
• Opstartsmøde for borgere
• Parkvandring
• Faglige oplæg
• Lysfest
• Gademøder

Se flere detaljer om partnerskabsprojekterne under 
de forskellige indsatser på de næste sider.
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Filipsparken uden barrierer 2 mio. kr.

Omdannelse af Sundby Kirkegård 3 mio. kr. 

Tryghed og liv til Englandsparken 5 mio. kr. 

Visionsplan for Sundby Idrætspark 2 mio. kr. 

SÆRLIGE STEDER 16,8 MIO. KR.

Nye mødesteder og særlige 4,8 mio. kr. 
genveje (pulje)



TRYGHED OG LIV TIL ENGLANDSPARKEN

FORMÅL
Parken har med sin beliggenhed et potentiale 
som et grønt mødested mellem beboere fra 
Urbanplanen og villakvarteret mellem Irlandsvej og 
Amagerbrogade.
Englandsparken skal have ny identitet som kobling 
mellem de to meget forskellige kvarterer, der begge 
er naboer til området. Parken skal være tryg og lys 
park med bedre adgang til parken, og dermed 
skabe bedre muligheder for ophold og aktiviteter.

Der ligger samtidig et stort potentiale i at tænke 
udviklingen af Englandsparken sammen med 
visionsplanen for Sundby Idrætspark. 

STATUS
Mandag d. 2. marts 2020 blev der afholdt et 
offentligt kickoff-møde for projekterne Englands-
parken og Sundby Idrætspark. 48 lokale borgere 
og aktører mødte op og der var en nogenlunde 
lige repræsentation af folk med interesse for hhv. 
Englandsparken og Sundby Idrætspark.  
Samtænkningen af de to steder fyldte også i 
snakken.

Områdefornyelsen har i sommer/efterår 2018 lavet 
egenartsanalyse og byrumstællinger på brug af 
parken.

AKTIVITETER

2018-2019

Lysfestival
Som en del af Lysfestivalen i Englandsparken i 
januar 2019 designede og byggede unge fra Høj-
devangens Skole, Gerbrandskolen og Sundbyøster 
Skole forskellige installationer, fx sjove skral-
despande og en lysende giraf.

2020

Parkvandring
Den 2. september 2020 inviterede område-
fornyelsen til en parkvandring med Byrums-
forvalteren, der fortalte om kommende tiltag ifm. 
udviklingsplanen. Allerede i september 2020 
sættes nogle af de projekter, der er beskrevet 
i Englandsparkens udviklingsplan i gang. Der 
fjernes hegn, træer og buske beskæres og der 
kommer flere indgange. Områdefornyelsen har et 
tæt samarbejder med driften om at realisere de 
indsatser der kan skabe liv og tryghed i parken. 

Samarbejde med Partnerskabet/Urbanplanen
Områdefornyelsen har også indledt en dialog 
med Partnerskabet/Urbanplanen og afdelingsbe-
styrelser om de kommende LAR (Lokal afledning 
af regnvand) løsninger på parkeringsarealer ved 
Englandsvej. Der er stor interesse for at skabe 
forbindelser og koblinger til Englandsparken og 
Sundby Idrætspark. Der planlægges gadedage 
d. 14. og 17. september og dialog med beboere 
i området i samarbejde med Partnerskabet/
Urbanplanen og Amager Vest Lokaludvalg.
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VISIONSPLAN FOR SUNDBY IDRÆTSPARK

FORMÅL
Sundby Idrætspark rummer mange aktivitets- 
og idrætsmuligheder, men idrætsanlæggets 
faciliteter er forholdsvis gamle og bygget til et 
andet idrætsliv end det, der er i dag. Området 
har en central placering mellem Urbanplanen og 
villaområdet langs Irlandsvej, men er indhegnet 
af høje trådhegn, der holder folk ude i stedet for at 
invitere dem ind. Der er desuden problemer med 
utryghedsskabende adfærd fra grupper af unge. 
Det er et stærkt ønske, at idrætsparken udvikles til 
et nutidigt fritids- og idrætstilbud for hele området.

Et visionsoplæg skal udarbejdes, så der sættes 
fokus på idrætsparkens udviklingspotentiale. En 
bedre fysisk sammenhæng skal skabes mellem 
Sundby Idrætspark og Englandsparken, og bedre 
udnyttelse af parkområdet til fritidsaktiviteter. 
Samtidigt er målet at skabe en synergi med både 
Sundby Bad, Højdevangskolen og en kobling til 
Remiseparken og 
Urbanplanen.

STATUS
Mandag d. 2. marts 2020 blev der afholdt et 
offentligt kickoff-møde for projekterne Englands-
parken og Sundby Idrætspark. 48 lokale borgere 
og aktører mødte op og der var en nogenlunde 
lige repræsentation af folk med interesse for hhv. 
Englandsparken og Sundby Idrætspark.  
Samtænkningen af de to steder fyldte også i 
snakken.

AKTIVITETER

2020

Oplæg om fremtidens idrætsbehov
Den 13. august 2020 kunne du høre idrætsforsker 
Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet fortælle 
om fremtidens idrætsbehov. Bjarne Ibsen 
kom og fortalte lokale beboere, foreninger 
og aktører om forskernes syn på fremtidens 
idrætsfaciliteter. En masse forskning og viden 
blev delt og drøftet. Viden som kan bruges i det 
kommende projektudviklingsarbejde frem mod et 
visionsoplæg for Sundby Idrætspark.

Oplæg om mødesteder og fælleskab
Oplæg af arkitekt fra DGI om mødesteder og 
fællesskab i byudvikling i starten af oktober. 

Møde med fonde
Møde med Lokale- og anlægsfonden og Realdania 
om samarbejde og udviklingspotentialer.
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OMDANNELSE AF SUNDBY KIRKEGÅRD 

FORMÅL
Kirkegårdens gamle afdeling ophørte med at være 
kirkegård i januar 2020 og er nu overgået til park. 
Sundby Kirkegård indgår i kommunens politik for 
omdannelsen af kirkegårde, og der er planlagt 
et klimatilpasningsbassin i den gamle kirkegårds 
sydlige del.
Der er et stærkt lokalt ejerskab til Sundby Kirkegårds 
gamle del, der både bruges af områdets beboere 
som et rum for afslapning og fordybelse, samt af 
lokale hundeejere, der benytter hundegården i 
kirkegårdens nordlige del. Kirkegården kan med 
minde greb åbnes op og indrettes, så den indbyder 
til ophold, fordybelse og stille rekreativ aktivitet i 
lighed med Assistens Kirkegård på Nørrebro.
Kirkegården skal udvikles med respekt for 
kirkegårdens arkitektoniske kvaliteter, særlige 
identitet og historie, men samtidig skal der også 
skabes bedre rekreative opholdsmuligheder samt 
bedre adgang til den gamle kirkegård.

STATUS
Der var planlagt et opstartsarrangement for 
Sundby Kirkegård den 4. maj 2020, men grundet 
corona-situationen og begrænsninger for 
forsamlinger blev dette aflyst. 

AKTIVITETER

2020

Kirkegårdsvandringer
I april for 75 år siden blev der gennemført en 
razzia imod to opgange i Parmagade og fem mod-
standsfolk blev arresteret og senere dræbt. Blot 
få uger senere kom befrielsen, som fejres landet 
over i dag. Alle fem ligger begravet på Sundby 
Kirkegård, sammen med flere andre frihedskæm-
pere. Dette er en blandt flere historier som blev 
fortalt af Kirkegårdsvejleder Stine Helweg på 
kirkegårdsvandringerne den 18. og 19. maj 2020. I 
alt deltog 32 personer i vandringer, hvor coro-na-
forbehold gjorde at vi max. måtte være 10 deltagere 
på hver tur. Vi udvidede fra to til fire ture pga. den 
store interesse.
Vandringerne var de første ud af flere aktiviteter, 
der vil invitere beboere og aktører til at deltage i 
udviklingen af Sundby Kirkegård.

’Gademøde’ på kirkegården
Med overskriften ’Del dine drømme om fremtidens 
Sundby Kirkegård’ var områdefornyelsen til stede 
og afholdt gademøde på den gamle del af Sundby 
Kirkegård den 28. maj 2020. 

Fra kirkegård til offentlig park
Den 1. oktober 2020 inviterer områdefornyelsen 
til møde med projektudviklingsgruppen, hvor 
vi skal høre om hvad der skal ske de kommende 
måneder med fjernelse af gravsteder og oprydning 
i beplantningen. En opdatering fra driften og 
kirkegårdsfolkene.
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FILIPSPARKEN UDEN BARRIERER

FORMÅL
Filipsparken er nedslidt og inddæmmet af hække 
og buskads, der får parken til at virke indelukket og 
på nogle timer af døgnet utryg. 

Hvor Filipsparkens østlige ende er præget af 
børnefamilier, er den vestlige del af parken 
præget af utryghed og hashsalg. Filipsparken har 
udviklingspotentiale som et trygt, grønt og venligt 
mødested for hele kvarteret. Et løft af Filipsparken 
vil have fokus på at øge trygheden og integrerer 
kriminalpræventive løsninger, samt nedbryde 
barrierer og skabe en bedre sammenhæng mellem 
parkens grønne områder og legepladsen. 

Filipsparkens grønne område skal åbnes op og 
udnyttes bedre. Trygheden i parken skal styrkes, og 
der skal skabes møder mellem parkens forskellige 
brugere.

STATUS
De første analyser er foretaget i Filipsparken med 
tællinger på brug og ophold.
Filipsparken er ikke opstartet, som separat projekt 
endnu, men er tænkt ind i projektet ’Sundby - fra 
fælled til strand’ med 1:1 afprøvninger. 

AKTIVITETER
Ingen aktiviteter er endnu foretaget i Filipsparken. 

I løbet af 2020 vil der starte forsøg op i parken, som 
har til hensigt at afprøve muligheder i parken og 
nedbryde barrierer. 

Disse 1:1 afprøvninger er planlagt i tæt samarbejde 
med projektudviklingsgruppen for ’Sundby - fra 
fælled til strand’.
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NYE MØDESTEDER OG  
SÆRLIGE GENVEJE (PULJE)

FORMÅL
Sundby har få opholdsteder på gade og vej. 
Projektet skal derfor fremme etableringen af 
grønne og attraktive mødesteder på veje, fortove 
og gadehjørner, hvor børn, unge og voksne kan 
mødes og opholde sig uden for deres boliger.  

Beboerne i området efterlyser også synlige 
genveje på tværs af området, der kan skabe 
lettere passage på tværs af Sundby og dermed 
lette både hverdagens bevægelsesmønstre og 
fremme adgang til lokale oplevelser. Samtidig 
kan indsatsen medvirke til at nedbryde de fysiske 
barrierer, der er i området.

En pulje er oprettet, som kan finansiere og 
anlægge mødesteder og særlige genveje, der 
fremmer møder på tværs af kvarteret. 

STATUS
Bevillingsudvalget, som består af en række 
beboere fra områdefornyelsens styregruppe, 
mødes 4 gange om året og tager stilling til de 
indkomne ansøgninger.

Bevillingsudvalget har afholdt 4 møder i 2018 og 4 
møder efter genopstart i 2020.

Der arbejdes løbende med at udbrede kendskabet 
til puljen igennem både lokalpressen, sociale 
medier og på gadeplan. Der sendes derudover 
mails ud til områdets kulturaktører, foreninger og 
institutioner.

AKTIVITETER
I 2018 har puljen støttet syv projekter:
• Kreativitet på Byggeren
• Grønt fællesskab på tværs af Sundby
• Naboskab på hjul
• Lyskunst i Englandsparken
• Vores Sundby vægmaleri
• Etablering af mødested med siddepladser
• Markering af Klaus Rifbjerg på Ingolfs Allé

I 2020 har puljen støttet tre projekter:
• Guldskoven - kunstprojekt på Sundbyøster 

Plads
• Port til fremtiden - gavlmaleri på Kirkegårdsvej
• Skralditos i Sundby
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TEMA 3 - AKTIVITETER

FORMÅL

Hvad er hovedformålet med beslutningen om 
områdefornyelsesindsatsen?
I temaet ’Aktiviteter’ fokuseres der på de sociale og 
kulturelle initiativer, som Sundby skal samles om.

Der skal skabes bedre rammer både fysisk, 
socialt og kulturelt. Områdefornyelsen vil udvikle 
fællesskaberne og udbygge de sociale relationer 
på kryds og tværs af området. Vi vil understøtte 
flere aktiviteter, for alle aldersgrupper i området og 
på tværs af generationer.

Aktiviteterne skal nedbryde de sociale barrierer og 
styrke den sociale sammenhængskraft. Kunst og 
kultur skal være med til at give området karakter 
og lokal stolthed. Der skal gøres en indsats for, 
at beboerne i Sundby bliver informeret om 
både eksisterende aktiviteter og nye initiativer i 
området. Vi vil støtte et Sundby med aktive og 
nysgerrige beboere, der deltager i aktiviteter og 
fællesskaber i hele deres lokalområde.

Er der sket ændringer i forhold til 
byfornyelsesprogrammets hovedformål  
og delmål?
Nej

FORPLIGTENDE PARTNERSKABER

Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de 
to første år?

Unge skaber byrum
Områdefornyelsen har i samarbejde med Børne- 
og Ungdomsforvaltningen og fire skoler i området 
skabt et partnerskab omkring projektet ’Unge skaber 
byrum’, der skal involvere de unge i udviklingen af 
deres egen bydel og konkret delagtiggøre dem i 
udvikling af områdefornyelsens fysiske projekter.

Hvilke aktører indgår i partnerskabet?

Unge skaber byrum
• Gerbrandskolen
• Sundbyøster Skole
• Højdevangens Skole
• Hørt Ungdom
• Børnekulturhus Amager
• Den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen - 

Partnerskabet 
• Børne- og Ungdomsforvaltningen 
• Dansk Arkitektur Center 
• Erhvervsskolerne NEXT
• Byens Drift

Hvilke indsatser har partnerskabet udført?

Unge skaber byrum
• Undervisningsforløb i 2018-2019 på tre skoler
• Analyse, design og byggeri 

• ’Byg din by’ foto-workshop og fernisering 
• Byrumsinstallation – bænke på Sundbyøster 

Plads
• Lysfestival - Lysende skraldespande i 

Englandsparken 
• Udstilling af skraldespande på Dansk Arkitektur 

Center 

Se flere detaljer om partnerskabsprojekterne under 
de forskellige indsatser på de næste sider.
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Formidling viser vej 1 mio. kr. 

Unge skaber byrum 3 mio. kr.

AKTIVITETER 8 MIO. KR.

Kultur der forbinder (pulje) 3 mio. kr.

Fælles gårdhaver 0,5 mio. kr. 

Bedre boliger 0,5 mio. kr. 



UNGE SKABER BYRUM

FORMÅL
De unge efterlyser uformelle aktiviteter og steder, 
hvor de kan mødes. De efterlyser steder at tage 
hen efter skole. De synes bydelen er kedelig 
og efterlyser gadekunst, farver og mere lys i 
bybilledet. 

Områdefornyelsen vil danne et ungeråd, der 
skal være eksperter på udviklingen af de unges 
Sundby. Sideløbende ønsker vi at skabe et 
undervisningsforløb, hvor elever fra Sundbys 
skoler får mulighed for at deltage i arbejdet 
med udviklingen af nogle konkrete byrum som 
f.eks. Englandsparken, Sundbyøster Plads og 
Filipsparken. 

Områdefornyelsen vil i samarbejde med 
skolerne igangsætte en række initiativer, der kan 
skabe involvering og opmærksomhed omkring 
udviklingen af de fysiske anlægsprojekter. 
Gennem kulturelle begivenheder og midlertidige 
installationer vil områdefornyelsen i samarbejde 
med de unge afprøve stedernes og de fysiske 
projekters potentialer.

STATUS
Projektudviklingsgruppen har mødtes 6 gange 
i løbet af 2018 og havde planlagt sit første 
møde efter genopstart d. 30. marts 2020. 
Mødet blev udsat pga. Corona-situationen. 
Projektudviklingsgruppen er i gang igen og har 
mødtes en enkelt gang i juni 2020 og har planlagt 
et nyt møde i september.

AKTIVITETER

2017-2019

Undervisningsforløb 
Via undervisningsforløb i 2017 har elever 
fra Sundbys skoler deltaget i arbejdet med 
udviklingen af konkrete byrum fra kvarterplanen. 
I projektet Byg din by har 6.-8. klasses elever fra 
Sundbys skoler været involveret i udviklingen af 
kvarterplansprojekterne Sundbyøster Plads og 
Englandsparken.

Byrumsmøbler på Sundbyøster Plads
Skoleklasser fra Sundbyøster Skole har bygget 
farvestrålende byrumsmøbler på baggrund af de-
res egne analyser og design. De unges formål med 
møblerne er, at de skal give flere muligheder for 
liv og ophold. De to byrumsmøbler, der forstillede 
et stort S og et Ø, stod på Sundbyøster Plads i 
foråret 2018 og var startskuddet til den kommende 
fornyelse af Sundbyøster Plads.

Coding Class – Gå på opdagelse i Sundby
I foråret 2018 havde 8. klasser også Sundby på 
skoleskemaet, da Coding Class rullede ud i 8. klas-
serne på Højdevangens Skole. Her skulle eleverne 
bruge Sundby som case og programmere et spil, 
der kunne få folk til at gå på opdagelse i Sundby.

Lys på Sundbyøster Plads
I juni 2018 gik turen til Højdevangens Skole, hvor 
fire 7. klasser havde undervisning på NEXT, hvor 
de byggede byrumsmøbler til Sundby. De lysende 
siddemøbler i forskellige farver plexiglas, skabte lys 
og stemning på Sundbyøster Plads i efteråret 2018.

Vores By
I efteråret 2018 blev projektet ’Vores By’ afviklet. 
Et samarbejdsprojekt mellem Børnekulturhus 
Amager, tre kunstnere og Områdefornyelsen 
Sundby, støttet af Statens Kunstfond. Projektet 
havde til formål at få børnenes bud på hvordan  
deres lokalområde, byrum, skoler skal se ud 
i fremtiden. Alle børnenes illustrationer blev 
offentliggjort ved en offentlig fernisering og 
udstillet på en udendørs udstilling på Italiensvej i 
oktober 2018.

Lysfestival
Som en del af Lysfestivalen i Englandsparken i 
januar 2019 designede og byggede unge fra Højde-
vangens Skole, Gerbrandskolen og Sundbyøster 
Skole forskellige installationer, fx sjove skralde-
spande og en lysende giraf. 

2020
På mødet med projektudviklingsgruppen i juni blev 
det besluttet at fokusere på to specifikke projekter 
det kommende år i samarbejde med de unge i 
kvarteret. 

• Højdevangens Skole fortsætter et 
undervisningsforløb omkring Englandsparken 
og Sundby Idrætspark

• Urbanplanen/Partnerskabet laver et byrums-
projekt på pladsen ved Solvang Bibliotek i 
samarbejde med de unge fra Urbanplanen.
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KULTUR DER FORBINDER (PULJE)

FORMÅL
Sundby opleves som et opdelt byområde, der har 
et stort potentiale for at skabe stærkere sociale 
relationer på tværs af de tre meget forskellige 
kvarterer. I kvarterplansprocessen udtrykte 
beboerne interesse for at udvikle aktiviteter, der 
kan forbinde Sundby og skabe en fælles identitet. 
Aktiviteter, som kan samle området på tværs af 
generationer, baggrunde og interesser. 

Flere af byrummene i Sundby opleves af mange 
beboere som kedelige. Der efterspørges kulturelle 
aktiviteter og gadekunst, som styrker bydelens 
identitet og gør Sundby unik, farverig og 
inspirerende at bo i. 

Beboerne har ligeledes udtrykt interesse for at 
udvikle og afholde arrangementer, der kan danne 
grundlag for brobygning mellem kvarterets 
forskellige områder. Der ønskes særlige Sundby 
arrangementer, fællesspisninger og guidede ture 
på tværs af området. 

En pulje er oprettet, som kan understøtte kunst 
og kulturelle begivenheder, som styrker områdets 
identitet, fællesskab og sammenhæng. En pulje 
som støtter lokale initiativer, der aktiverer og 
forbinder bydelen og danner grundlag for nye 
traditioner i området. 

STATUS
Bevillingsudvalget, som består af en række beboere 
fra områdefornyelsens styregruppe, mødes 4 
gange om året og tager stilling til de indkomne 
ansøgninger.

Bevillingsudvalget har afholdt 4 møder i 2018 og 3 
møder efter genopstart i 2020.

Der arbejdes løbende med at udbrede kendskabet 
til puljen igennem både lokalpressen, sociale 
medier og på gadeplan. Der sendes derudover 
mails ud til områdets kulturaktører, foreninger og 
institutioner.

AKTIVITETER
I 2018 har puljen støttet 14 projekter:
• Sundbys Lydvandring
• NerfOmunda Vores By - fotobog (Ansøgning 

trukket tilbage) 
• Bysafari - naturoplevelser i øst og vest Cirkus i 

Sundby (Børn i manegen)
• Plastikposefrit Amager Mangfoldighedsfest 

Sundby skriver 
• Grønne generationsmøder 
• Lokal mad på Musiktorvet 
• Den moderne amagerdragt 
• Gadeliv og Gadejazz 
• Kunst i Peder Lykkes tunnel
• Vegansk kagekonkurrence 

I 2020 har puljen støttet to projekter:
• Sundby skriver – online 
• Sundby Sommerbrus 
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FORMIDLING VISER VEJ

FORMÅL
Beboerne i Sundby efterlyser viden om deres 
nærområde og giver udtryk for, at det er svært at 
danne sig et overblik over områdets muligheder og 
mødesteder. 

Områdefornyelsen vil støtte udviklingen af 
en lokal kommunikation, der kan synliggøre 
Sundbys tilbud og styrke den lokale identitet og 
sammenhængskraft. En kommunikation hvor 
kort og skiltning kan øge kendskabet til attraktive 
genveje, der fremmer brug af lokalområdet.

Områdefornyelsen vil formidle og synliggøre 
områdefornyelsens aktiviteter og dermed styrke 
inddragelse og forankring af projekterne.

STATUS
Seks byrumskilte/bylivsstandere vil formidle 
Områdefornyelsens projekter og holde 
lokalområdet løbende orienteret gennem skiltning 
på pladser, i parker og på gade og vej. Skiltene er 
blevet opsat i sommeren 2020. 

AKTIVITETER
Der er kommet bylivsstandere op i alle byrum, som 
områdefornyelsen arbejder med på nær Filips-
parken (kommer i efteråret).
Ved indgangen til Englandsparken, ved 
Idrætsparken, ved Sundby Kirkegård, på 
Sundbyøster Plads og to for ’Sundby – fra fælled til 
strand’ ved Italiensvej og Grønjordsvej.
På den ene side er der en kort beskrivelse af 
projektet og på den anden side er der reference til 
områdefornyelsens puljer.   
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FÆLLES GÅRDHAVER

FORMÅL
Siden 1960’erne har Københavns Kommune anlagt 
cirka 500 fælles gårdhaver til gavn for 87.000 
lejligheder med støtte fra byfornyelsen. Det har 
skabt lys, luft og grønne rammer til rigtig mange 
københavnere. Det er et politisk prioriteret ønske, 
at alle københavnere skal have adgang til grønne 
klimatilpassede næropholdsarealer, og derfor er 
der afsat en ekstraordinær byfornyelsespulje fra 
staten og kommunen til Sundby. 

Områdefornyelsen understøtter, at flere beboere 
i Sundby får adgang til grønne fælles gårdhaver. 
Etableringen af fælles gårdhaver skal medvirke 
til at styrke de grønne fællesskaber og netværk 
mellem naboer – de skal invitere til ophold, leg og 
afslapning i et trygt nærmiljø. Ligeledes skal de 
styrke bynaturen og biodiversiteten i en lille skala 
og bidrage til lokal håndtering af regnvand.

STATUS
19. november 2018 (TMU) blev bevillingerne til 
gårdhaverne reduceret fra 26,2 mio. kr. årligt 
til 12,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. 
Herudover blev det besluttet, at der blev lukket 
for optagelsen af nye gårdhaver på ventelisten i 
perioden.

AKTIVITETER

2018

Gårdhavernes dag
Gårdhavernes Dag var et pilotprojekt forankret i 
Teknik- og miljøforvaltningen, med fokus på byens 
smukke, grønne ”bagside”. På Gårdhavernes Dag er 
mange af de ellers ”hemmelige” og utilgængelige 
baggårdshaver åbne for besøgende og der er en 
række aktiviteter på dagen for beboerne såvel som 
de besøgende. Gårdhavernes Dag er en folkelig 
begivenhed med fokus på fællesskab, dialog 
og netværk, hvor man vil gøre en særlig indsats 
for at invitere beboere tilknyttet karréer, der har 
potentiale til at få etableret en fælles gårdhave.

Gårdhavernes Dag blev afholdt i maj 2018 i 
Sundby, med deltagelse af 7 forskellige gårdhaver 
i området. Arrangementet var offentligt og havde 
guidede grønne ture med bl.a. med stadsarkitekt 
Tina Saabye, boder med information om blomster, 
træer og bynatur.
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OPLEV SUNDBYS 

GRØNNE BAGSIDE
Se programmet på  

kk.dk/gaardhavernesdag 

#gårdhavernesdag



BEDRE BOLIGER - BYGNINGSFORNYELSE

FORMÅL
Sundby har en meget blandet arkitektur og 
flere markante bevaringsværdige bygninger, 
men boligmassen og baggårdene i Sundby er 
flere steder utidssvarende og trænger til større 
renoveringer. Der er i alt 368 støjbelastede boliger 
i Sundby. 

1.371 boliger har installationsmangler. Det vil sige 
de enten mangler toilet, bad og/eller fjernvarme 
i boligen. Energiforbruget i kvarteret er mellem 
15-26 % højere end gennemsnittet i København. 
Det vurderes, at 240 ejendomme i Sundby har 
bygningsfornyelsespotentiale. De er væsentligt 
nedslidte, ligger udsat i forhold til støj, har stort 
potentiale for energiforbedring og/eller har 
installationsmangler.

Det er et politisk prioriteret ønske, at alle 
københavnere skal bo i gode, sunde og tidssvarende 
boliger, hvorfor der er afsat en ekstraordinær 
pulje, fra staten og kommunen, til byfornyelse 
i Sundby. Områdefornyelsen vil finansiere en 
kommunikationsindsats målrettet relevante 
ejendomme i området, og vil også bistå interesserede 
ejere af private udlejningsejendomme, ejer- eller 
andelsforeninger med at søge offentligt tilskud 
til renovering. Bygningsfornyelsesstøtte kan 
søges til bl.a. udbedring af installationsmangler, 
energirenovering, støjisolering, skybrudssikring og 
begrønning. 
Der vil være fokus på, at byfornyelsesindsatsen 
skaber størst mulig værdi for området ved at koble 
byfornyelsesindsatserne mest muligt sammen – 
bygning, gård og område.
Bedre boliger skal sikre, at Sundby bidrager til 

kommunens mål om en CO2-neutral by i 2025, 
der samtidig er klimatilpasset. Såfremt boligejerne 
søger byfornyelsesstøtte er succeskriterierne 
følgende:

STATUS
På tværs af hele byfornyelsesområdet igangsættes 
her i efteråret 2020 en stor indsats omkring 
energibesparelser i private ejendomme. Det 
betyder konkret for Sundby, at en medarbejder fra 
Bygningsfornyelsen vil være i områdefornyelsen en 
dag om ugen. Projektet går dels ud på at kortlægge 
potentialet for energibesparelser, og dels at lave 
indsatser i området, der skal få ejendomsejerne til 
at høste gevinsterne ved energibesparelserne. 
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Email: sundby@tmf.kk.dk
Web: www.kk.dk/omraadefornyelsesundby
Facebook: www.facebook.com/områdefornyelsesundby
Instagram: www.instagram.com/OMF_sundby
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