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L. SMITH,
Sæterdalsgade 7, 2300 København S.

Som gangbesværet er jeg rigtig glad for 
de nye høje kantsten på Amagerbroga-
de, når man skal stige ind og ud af bus-
sen. Dog er det ikke nemt at løbe over 
gaden og det er heller ikke sjovt, når 
buschaufføren holder for langt væk fra 
kantstenene. 

Desværre kører cyklisterne - for ekse-
mepl ved stoppestedet Amagerbro Stati-
on på Amagerbrogade, i alt for høj fart. 
Færdselspolitiet burde komme og give 
bøder til de cyklister, der kører buspas-
sagererne ned og de mange cyklister, der 
kører for stærkt og taler i mobiltelefon. 
Man bliver mange gange bange for at 

blive kørt ned, når man træder ud for 
at komme med bussen.

Og så må jeg gentage mig: Hvorfor 
vil Movia nedlægge Bus 12? For os, der 

bor i Sundholmsvejkvarteret, bliver det 
nødvendigt med en gåtur på 45 minut-
ter hver vej til Amager Hospital, i stedet 
for at have en bustur på ca 10 minutter. 

Det kan være, at Movia troede, at Ama-
ger Hospital blev nedlagt, men det bliver 
den ikke. VI er mange, der skal til under-
søgelse, få taget blodprøver og skal besø-
ge vores pårørende på Amager Hospital. 
Og det kan Metrocityring ikke hjælpe på. 
Det bliver endnu en dagsrejse for gamle 
og gangbesværede, der ikke kan tage bil 
eller cykel. Jeg håber, at Amager Bladet 
vil skrive om Bus 12, da der er mange, 
der slet ikke er klar over, at den bliver 
nedlagt og flyttet til Hellerup. Helt ær-
ligt, de har så meget i Hellerup. Lad os 
beholde Vores Bus til Amager Hospital. 

JACOB ROSENBERG (LA), 
Overlæge, medlem af 
Regionsrådet, Region Hovedstaden

Debatten kører livligt om, 
hvem der ønsker akutklinik-
ken på Amager Hospital ned-
lagt, og flere socialdemokrater 
kører kampagner om, at de vil 
bevare Amager Hospital. Tin-
gene blandes derfor sammen, 
idet ingen på noget tidspunkt 
har talt om at nedlægge hospi-
talet. I aftalen om Sundhedsre-
formen står der således intet 
som helst om nedlæggelse af  
Amager Hospital, og holdnin-
gen i det samlede regionråd er 
så afgjort, at Amager Hospital 

skal bestå. 
Derimod har vi i regions-

rådet diskuteret, om akutkli-
nikken skulle nedlægges eller 
bevares (ikke hele hospitalet). 

Sagen om bevarelse eller 
nedlæggelse af akutklinikken 
på Amager Hospital blev be-
handlet på regionsrådsmødet i 
december 2018, og det var kun 
Radikale Venstre, som gik ind 
for at nedlægge akutklinikken. 

Alle andre partier var imod 
en sådan plan. Der er således 
ingen som helst grund til pa-
nik. Socialdemokraternes 
kampagne om at bevare Ama-
ger Hospital er en ren skræm-
mekampagne.

Hørgården vendte for et år siden tilbage til regeringens såkaldte ghettoliste. Arkivfoto: Anders Bentzon.

Amager Hospital. Der 
er ingen grund til panik
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MARTIN HENRIKSEN (DF),                              
Medlem af Folketinget

Det er simpelthen for meget, at 
socialdemokratiske politikere 
bliver ved med at føre skræm-
mekampagne om, at de onde 
borgerlige vil lukke Amager 
Hospital. Senest regionsråds-
medlem Erik Rostell Greger-
sen (S) i Amager Bladet 14. 
maj. Men det passer ikke! Så 
stop nu med at sprede utryg-
hed på den måde!

Jeg har skrevet det før, men 
jeg vil endnu engang fremhæ-
ve, at det står sort på hvidt i 
den aftale om en sundhedsre-
form, som regeringen og DF 

har indgået, at vi vil bevare 
den nuværende sygehusstruk-
tur. Og det betyder naturligvis 
også, at vi ikke vil lukke Ama-
ger Hospital. Det kan faktisk 
ikke siges mere firkantet.

Så drop nu en gang for alle 
de useriøse skræmmekampag-
ner. Det er ikke i orden at prøve 
at score billige politiske point 
på så alvorlig en baggrund. 

Jeg kunne jo også vælge 
at føre valgkamp på, at jeg er 
modstander af at lukke Tårn-
by Kirke eller Store Magleby 
Kirke, velvidende at der ingen 
planer er om det. Men det gør 
jeg naturligvis ikke, for det er 
for useriøst. 

Amager Hospital. Stop 
skræmmekampagnen

Amagerbrogade. Cyklisterne har ingen trafikkultur

MIA NYEGAARD (B) OG                                                               
METTE ANNELIE RASMUSSEN (B),                                    
socialborgmester henholdsvis gruppefor-
mand for Radikale Venstre i København

Regeringens ghettolov udskiller en be-
stemt gruppe mennesker og fratager dem 
deres hjem, fordi de, ifølge regeringen, 
DF, Socialdemokraterne og SF bor det 
forkerte sted, dømt efter et sæt tvivlsom-
me kriterier. 

Men loven rammer ikke kun dem, der 
bor i ghettoerne. Den vil nemlig ramme 
socialt udsatte og sætte yderligere turbo 
på en kedelig udvikling, der gør Køben-
havn til en by for de mest velstillede og 
privilegerede.

Socialforvaltningen i København an-
viser hvert år omkring 700 boliger via 
”boligsocial anvisning” til personer med 
sociale problemer, som delvis kan løses 

ved, at de får en bolig.  Desværre er et 
stigende antal af de boliger, Socialforvalt-
ningen kan anvise, så dyre, at borgerne i 
målgruppen ikke har råd til at bo i dem. 
Samtidig er ventetiden på de boliger, som 
de har råd til at betale, i løbet af de sene-
ste otte år næsten fordoblet. Som det ser 
ud nu, vil ghetto-loven konkret betyde, 
at vi kommer til at få 50 boliger færre, 
som vi kan tildele socialt udsatte borge-

re. Derudover vil den betyde, at mange 
borgere vil skulle genhuses, fordi deres 
bolig skal sælges eller rives ned, og de 
mennesker vil så også skulle på jagt ef-
ter en af de billige boliger, som Køben-
havn i forvejen skriger efter.

Når man spørger københavnerne, 
hvordan København skal udvikle sig, er 
svaret klart: København skal være en 
mangfoldig by. Byens mange S- og SF-
vælgere må være skuffede over, at deres 
partier har lagt stemmer til en ghetto-lov, 
der giver meget svære vilkår for, at vores 
hovedstad fortsat skal være en mangfol-
dig by med plads til alle. 

På Rådhuset må vi administrere bedst 
muligt efter gældende lov, men vi vil ap-
pellere til, at S og SF vil være med til at 
tage et kritisk blik på en ghetto-lov, der 
gør det markant sværere at udvikle Kø-
benhavn som en mangfoldig by.

UVi vil appellere til, at 
S og SF vil være med 

til at tage et kritisk blik på 
en ghetto-lov, der gør det 
markant sværere at ud-
vikle København som en 
mangfoldig by.

Ghettolov. Lavindkomstgrupper 
presses ud af København

RASMUS STEENBERGER (SF), 
Medlem af Amager Strandparkråd

Da vi holdt åbningsfest for den 
nye naturlegeplads på Amager 
Strand, var der mange besø-
gende der måtte gå langt efter 
toiletter, fordi de gamle toilet-
bygninger er aflåst. 

Det var folk kede af, og de 
spurgte, om vi i parkbrugerrå-
det kunne gøre noget ved det. 
Samme mønster gentog sig, da 
jeg senere spurgte ud i Face-
book-gruppen Amager om øn-
sker til strandparken.

Nu kommer der en midler-
tidig løsning! 

På parkbrugerrådets møde 
den 14. maj blev det nemlig be-
sluttet at afsætte en del af rå-
dets pulje til midlertidige toi-
letter på stranden, de såkald-
te mobiltoiletter. Det er ved at 
blive afklaret hvor mange der 
kan blive råd til, og hvor de 
kan placeres, men det ligger i 

kortene at der skal stå et ved 
den nye legeplads. Tidshori-
sonten er ukendt.

Parkbrugerrådets pulje er 
cirka 400.000 kroner årligt og 
går til fysiske forbedringer af  
strandparken. Der blev også 
sat penge af  til ny beplant-
ning langs Amager strandvej, 
samt en genetablering af den 
lille strand på landsiden ud for 
Strandtutten. Sagen er, at van-
det er begyndt at underminere 
stien. Så det er en kritisk for-
bedring.

Der er rigtigt mange øn-
sker til strandparken, og kun 
få penge i parkbrugerrådet. 
Måske er det på tide at de fol-
kevalgte på rådhuset sætter 
lidt flere penge af  til stran-
den – fx til permanente toilet-
ter, som koster cirka én mio. 
kr. stykket. 

Så hvis du møder et byråds-
medlem, så tal gerne med ved-
kommende om sagen.

Strandparken. Nu 
kommer der toiletter

UDesværre kører cyk-
listere - for eksempel 

ved stoppestedet Ama-
gerbro Station på Amager-
brogade i alt for høj fart. 
Færdselspolitiet burde 
komme og give bøder til 
de cyklister, der kører bus-
passagererne ned.


