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Amager Øst Lokaludvalg har stor forståelse for, at anlægsloftet og
serviceloftet begrænser Københavns Kommunes muligheder for at
igangsætte nye og videreføre eksisterende initiativer og projekter.
Lokaludvalget har derfor valgt ikke at udarbejde en udførlig liste over
ønsker for vores bydel til dette års overførselssag.
I stedet har vi udvalgt to forslag, som med en relativ lille bevilling vil
komme mange borgere og særligt børn i Amager Øst til gode.
Den cyklende musikskole
Netop nu afklares fremtiden for indsatsen ”Mere Musik til Byens
Børn”. Vi ønsker at projektet ”Den Cyklende Musikskole”, som
dækker Amager, kan videreføres og udvikles med det momentum der
er i projektet for at få det forankret i de lokale skoler og
fritidsinstitutioner.
Der er gennem flere års samarbejde sikret gode relationer og kontakter
mellem skoler/institutioner, undervisere/musikere og
Børnekulturhuset/Den Cyklende Musikskole. Det har medført tid og
rum til, at musikken igen er kommet ind i børnenes hverdag. Det er
afgørende, at samarbejdet vedligeholdes, således at relationerne ikke
forsvinder og skal genskabes fra bunden.
Lokaludvalget opfordrer derfor til, at der afsættes ca. 150.000 kr. på
overførselssagen til at videreføre Den Cyklende Musikskole.
Viser det sig, at den fremtidige model for Mere Musik til Byens Børn
vil være som hidtil (200.000 kr. pr skoleår til underviserhonorarer)
kan de 150.000 kr. gå til at øge Den Cyklende Musikskoles volumen i
samarbejde med Åben Skole, FerieCamp og Mere Musik til Byens
Børn. Dermed kan vi udbrede musikundervisningsforløbene til endnu
flere skoler, institutioner og lokationer på Amager.
Naturcenter Amager Strand
I 2017 og 2018 har der været afviklet forsøg med udvidede åbningstid
for Naturcenter Amager Strand. Det har været en overvældende succes
både i weekender og hverdag.
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Lokaludvalget opfordrer derfor til, at der på overførselssagen findes et
beløb der vil gøre det muligt at fortsætte med naturcenterets udvidede
åbningstid, således at der er åbent alle ugens dage.
Med venlig hilsen
Ole Pedersen
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