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INVITATION TIL BORGERMØDE OM AMAGER FÆLLED SKOLE SOM LO-

KALT SAMLINGSPUNKT 

Bestyrelsen har fået denne invitation til borgermøde om Amager Fælled skole fra Amager 

Vest Lokaludvalg. 

”Amager Fælled Skole og Amager Vest Lokaludvalg indkalder onsdag d. 7. september 

kl.18.30-21.00 til borgermøde for at drøfte, hvordan den kommende renovering og udbygning 

af Amager Fælled Skole kan komme hele lokalområdet til gavn. Alle bydelens borgere, for-

eninger og interesserede er velkomne. 

Som følge af mere nyt boligbyggeri i bydelen, er der både flere børn til skolen, men også et 

stigende behov for faciliteter til blandt andet fritidsaktiviteter. Derfor har Københavns Kommu-

ne i budget 2016 afsat penge til helhedsrenovering og udbygning af Amager Fælled skole. 

Forslag fra workshoppen vil blive overrakt politikerne og projektchefen i Københavns Kommu-

ne, og dermed være med til at inspirere til arkitekternes arbejde med udviklingen af skolen. 

Workshoppen finder sted i Amager Fælled Skoles Madskole/spisesal, Sundholmsvej 4C. 

Del gerne på facebook: https://www.facebook.com/events/1030553297065016/ og i dit net-

værk.” 

Annonce fra Amager Vest Lokaludvalg kan ses her: Borgermøde om Amager Fælled Skole og 

Invitationen kan også ses på Signalgårdens hjemmeside: Invitation til borgermøde  

https://www.facebook.com/events/1030553297065016/
http://signalgaarden.3b.dk/files/afdelinger/signalgaarden/Infogruppe/nyhedsbreve/annonce%20%20-%20Borgermøde%20om%20Amager%20Fælled%20skole.pdf
http://signalgaarden.3b.dk/files/afdelinger/signalgaarden/pdf/nyheder/Invitation%20til%20borgermøde%20om%20Amager%20Fælled%20skole%20som%20lokalt%20samlingspunkt.pdf


VARMEMELDER og RØGALARM MANUALER 

Sidste efterår, blev alle røg alarmerne i køkkenerne, udskiftet 

med en varmemelder, der reagerer på varme. Der har været 

nogle tilfælde herover sommeren, hvor en del af dem skulle 

have skiftet batterier og begyndte og bippe.  

Nogle beboere havde svært ved at få varmemelderen ned, for 

at få skiftet batteriet og få dem til at stoppe med at bippe. Der 

var desværre ikke nogen manualer på varmemelder og røg-

alarmerne på signalgårdens hjemmeside, disse er efterfølgen-

de blevet lagt op og kan findes på www.signalgaarden.dk 

Med Venlig Hilsen 

Infogruppen 

 

TOILETTET LØBER VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo har lavet en video med vejledning, der viser hvordan man ordner toilettet hvis det løber og hvor-

dan man forebygger til kalkning. 

Tryk på billedet, så kommer man ind til videoen, der ligger på hjemmesiden. 

MENNESKERING OG DEMONSTRATI-

ON MOD BYGGEPLANER PÅ AMA-

GER FÆLLED 

Søndag den 18. september 2016 kl. 10.00 er 

der med udgangspunkt fra mødestedet Sundby 

Metro Station, en demonstration imod bygge-

planerne på Amager Fælleds sydøstlige hjør-

ne.  

Link: www.amagerfaelled.dk 

http://www.signalgaarden.dk/signalgaarden/teknisk_info/manualer/
http://signalgaarden.3b.dk/signalgaarden/vaerd_at_vide/toilet/
http://www.amagerfaelled.dk/2016/07/26/menneskering-og-demonstration-mod-byggeplaner-paa-amager-faelled/

