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VELKOMMEN TIL
TÅRNBY KOMMUNE
På hele kommunalbestyrelsens vegne byder jeg alle borgere, både nye og gamle, velkommen til denne brochure, som giver et godt indtryk af Tårnby – mulighedernes kommune.
Kommune betyder fællesskab. Og vores fællesskab skal vi passe godt på – og vi skal sammen gøre en indsats for at præge og udvikle det. Vi har så meget at byde på – og tilbyde
hinanden, også til de mange nye, som flytter til hvert år.
I Tårnby Kommune har vi ud over en nærhed til hovedstaden også en fantastisk natur, det
gælder både vores kystsnære områder ud til Øresund og de store rekreative arealer i Naturpark Amager. I november 2018 blev Kalvebod Fælled på Vestamager, som en del af Naturpark Amager, optaget i den nationale Naturkanon med 15 særligt seværdige naturområder
i Danmark. En stor anerkendelse til hovedstadsområdet, Amager – og ikke mindst Tårnby
Kommune. Vi har en god infrastruktur, vi har masser af arbejdspladser, og vi har boliger af
forskellig art – ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privat udlejning. Der findes både
villaer, etagebyggerier og rækkehuse. Der skal være plads til alle.
Jeg har som borgmester valgt en linje, der handler om inddragelse og om åbenhed.
Det betyder blandt andet, at borgerne skal have mulighed for at påvirke de politiske processer. Når vi for eksempel sætter gang i større udviklings- eller byggeprojekter, så skal vi altid
huske at inddrage hinanden og lytte til hinanden, inden de endelige beslutninger træffes.
Der skal også være åbenhed for borgerne i størst muligt omfang. Kommunen er borgernes,
og det er borgerne der bruger vores services og tilbud hver dag – så det er helt nødvendigt
med åbenhed og gennemskuelighed. Det skal være tydeligt, hvad vi gør og hvorfor vi gør
det. I kommunalbestyrelsen lægger vi stor vægt på, at den kommunale service er helhedsorienteret, hurtig, venlig, værdig og forståelig. Vi er til for borgerne.
Vores erhvervsliv i Tårnby er i en rivende udvikling. Lufthavnen spiller en betydelig rolle i den
sammenhæng. Der udvides og udbygges – det giver udfordringer, men så sandelig også en
lang række muligheder for vores kommune, herunder ikke mindst flere arbejdspladser.
Der bygges som aldrig før i Tårnby. Både boliger, hoteller og inden for erhvervssektoren
generelt. Vores erhvervsområde Scanport ved Kastrup Havn tiltrækker hele tiden flere nye,
store virksomheder. Vores erhvervsområde Kirstinehøj har gennem mange år også spillet en
afgørende rolle for erhvervsudviklingen.
Vores kultur- og fritidsliv er yderst velfungerende, og det er et højt prioriteret område for os.
Vi har kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen, Den Blå Planet, idræts- og sportsfaciliteter i
topklasse og meget velfungerende biblioteker, som også fungerer som kulturhuse.
Jeg ser frem til 2020, hvor kommunen indvier Vestamager Svømmehal.

Jeg håber, at alle læsere vil få et godt udbytte af denne
brochure. Ligesom jeg håber at alle – både nye og gamle
borgere – vil støtte op om vores fællesskab og bidrage til,
at vi også i fremtiden er en kommune, hvor det er godt at
arbejde, bo og leve.
Du kan altid søge supplerende og opdateret information på
Tårnby Kommunens hjemmeside: www.taarnby.dk

Allan S. Andersen, borgmester.

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

I Tårnby skal det være trygt at være både ældre, ung og barn. Det er kerneområder, som vi
hele tiden skal udvikle. En undersøgelse har vist, at vi på
landsplan er den fjerde bedste kommune at vokse op i, når
man ser på det gode og aktive børneliv.
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TÅRNBY KOMMUNE
– MULIGHEDERNES KOMMUNE TÆT PÅ HOVEDSTADEN, SVERIGE OG RESTEN AF VERDEN
Tårnby Kommune er ensbetydende med uanede muligheder for
den enkelte borger, erhvervsvirksomhed og turisten.
Den geografiske placering gør at der er:
• 20 minutter med tog til Malmø
• 10 minutter med metroen til København
• 1,5 time med fly til Paris
• 4 timer med tog til Hamborg
• 1 time i bil til Lund
Fly, metro, tog, bus og motorvej kobler Tårnby Kommune til store
nabobyer og til resten af verden, så turist- og erhvervsmål altid
er tilgængelige. På samme måde som kommunen er optimalt
tilgængelig når turister og erhverv vil her til.

Tårnby Kommune er let at komme til og fra. Dette har resulteret i
at kommunen har flere indpendlere end udpendlere. Ca. 15.000
indpendlere i 2015 mod ca. 12.000 udpendlere.
At Tårnby er mulighedernes kommune er samtidig et udtryk for
at man uden videre med fordel kan blive, bo og leve her. Mulighederne er utallige: Strand og bademuligheder på såvel østkysten ved Amager Strandpark som på vestkysten mod Køge
Bugt. Fine parker og anlæg samt ikke mindst Kalvebod Fælled
som en del af Naturpark Amager med et rigt og varieret, dyreplante- og fugleliv. I Tårnby Kommune er der et idræts- og
fritidstilbud på et meget højt niveau. Kommunens museum for
grafisk kunst, Kastrupgårdsamlingen, er altid et besøg værd. Det
samme er Tårnby Kommunebiblioteker, Kulturhuset Kastrup bio
og kommunens kulturhus på Vestamager: Kulturzonen.

VVS • Rotte/kloak • Vandledningsarbejde for Tårnby Kommune • Ejendomsservice • Gaskedler • Fjernvarmeservice

Butiksalg/kontor: Præstefælledvej 43-45 • 2770 Kastrup

www.amagervvs.dk • Tlf.: 32 50 56 00
24-timers vagtordning
for vores faste kunder

Fotos: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Aut. VVS-installatør og kloakmester
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København S

Teglholmen

Den Blå Planet
Kastrup

Maglebylille

Ørestad Syd
Tårnby

Københavns
Lufthavn

Naturpark Amager
Tømmerup

Viberup
Store
Magleby

Vestamager

Ullerup

Søvang

TÆT PÅ VERDEN

•
•
•
•
•

20 minutter med tog til Malmø
10 minutter med metroen til København
1,5 time med fly til Paris
4 timer med tog til Hamborg
1 time i bil til Lund

HER DYRKER VI DET
NÆRE FAMILIELIV

• 9 børnehaver
• 16 integrerede børnehuse
• 8 folkeskoler

ET GODT ARBEJDSLIV

• 25.000 arbejdspladser i kommunen
• Pendlerafstand til København og Malmø
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Dragør

Saltholm

Peberholm

Sverige

Brød & boller bagt
med økologisk omtanke
og høj kvalitet
Rugbrød uden hvedemel.
Hjemmelavet is med økologisk mælk & fløde
– også hjemmelavet laktose fri is.
Bestillings kager til festlige lejligheder.
Kager med fotoprint.
Kager til hverdagen.
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Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

NATURRIG KOMMUNE
TÆT PÅ HOVEDSTADEN
I et naturkapitalindeks udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet kom Tårnby Kommune på 3. plads i
landet – i kraft af Saltholm og Fælleden.
Der er i Tårnby god mulighed for at komme helt tæt på den fælles
natur. Vi har både skov, enge, strand, hav og store rekreative områder med legepladser og muligheder for ophold, – alt sammen med et
mangfoldigt plante- og dyreliv.
Optagelsen i den danske Naturkanon i 2018 med udgangspunkt i Kalvebod Fælled og Naturpark Amager er den foreløbige kulmination og
måske det fornemste symbol på Tårnbys transformation fra at være
et område med industrielt præg til at være en kommune, hvor kultur,
natur og et varieret erhvervsliv er et ideelt sted at bo og leve.

NATURPARK AMAGER

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Naturpark Amager strækker sig over et enormt område – fra toppen
af Amager Fælled, syd for København, ned til Kalvebod Fælled gennem Kongelunden og langs stranden ned til Dragør. Området har –
med sine 3.500 hektar – storslået natur i form af et varieret landskab,
Danmarks største birkeskov, en fantastisk kyststrækning og samtidig
en unik beliggenhed helt tæt på hovedstaden. Naturpark Amager er et
samarbejde mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby
Kommune, Dragør Kommune og By & Havn. Ambitionen er at skabe
fokus på natur- og landskabelige sammenhænge mellem natur og by,
ved at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle i og
omkring hovedstaden.
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Den gamle lystbådehavn

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub
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Foto: Astrid Tyge Nielsen, Amager Fotoklub

KASTRUP LYSTBÅDEHAVN

Hvert år besøger et stigende antal gæstesejlere Kastrup Lystbådehavn, som siden 1985 har bestået af en
gammel og en ny havnedel. Samlet er her 920 bådpladser, og borgere med fast bopæl i Tårnby Kommune har
fortrinsret til pladserne. Havneanlæggets udendørs-arealer fremstår som åbne, parklignende områder og
anvendes til blandt andet solbadning og hundeluftning i
snor. Legepladsen anvendes af både familier, dagplejebørn og institutioner med flere.

Saltholm ligger midt i Øresund og er syv km lang og 2,5
km bred. Foruden enkelte mere eller mindre fastboende
er øen befolket af flere hundrede kreaturer om sommeren samt tusindvis af fugle – specielt i yngletiden. Siden
1983 har øen været fredet, hvilket betyder, at der ikke
må opføres huse eller andet her. Desuden er det sydøstlige farvand ud for øen udlagt til sælreservat. Øen er
privatejet af et ejerlaug.

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

SALTHOLM

Foto: Astrid Tyge Nielsen, Amager Fotoklub

Foto: Astrid Tyge Nielsen, Amager Fotoklub

TÅRNBY TIL VANDS
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TÅRNBY TIL VANDS

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

KASTRUP STRANDPARK
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Nord for de gamle industri- og fiskerihavne ved Øresunds
kyst anlagde man 1978-85 en stor, moderne lystbådehavn
med dertilhørende grønne områder og en smuk havnepromenade. Arkitekterne bag var Friis & Moltke og landskabsarkitekten Erik Mygind.
I årene 2004-2007 blev den nordlige del af Kastrup Strandpark renoveret. Ud over etableringen af det anerkendte
Kastrup Søbad blev havnepromenade, cykelparkering og
terrænændringer anlagt.
Kastrup Strandpark kan i dag tilbyde oplevelser i både vand
og på land. Her er mulighed for boldspil, solbadning og
picnic på de store grønne arealer. Området bliver løbende
udvidet, og et af de nyere tiltag er en anlagt grussti på Kastrup Forstrand, der følger den gamle kystlinje.
Som en del af Strandparken finder man ’Blå Base’, som
Tårnby Kommune driver som en marin del af Tårnby
Naturskole. Her kommer mange tusinde børn med pædagoger eller lærere hvert år, for at lære om livet på lavt vand.
”Blå Base” er desuden åben i alle weekender og ferier i det
varme halvår.

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Selvsamme år blev Søbadet nomineret til en pris ved
Mies van der Rohe Award 2005, og i 2009 tildelt en
bronzemedalje i kategorien ”svømmeanlæg” af Den
Internationale Olympiske Komité.

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

KASTRUP SØBAD

Søbadet, der også går under navnet ”Sneglen”, designet af White Architects, blev opført i 2005 og taget i
brug af vandglade gæster samme år.

Kastrup Søbad fik yderligere tildelt en udmærkelse af
Den Internationale Paralympiske Komité for at være et
”forbilledligt projekt”, der tilbyder adgang og oplevelser
for handicappede i udfordrende omgivelser.
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TÅRNBY TIL LANDS
NATURPARK AMAGER

På Vestamager fletter en unik natur sig ind i byen og skaber en
smeltedigel af naturoplevelser, friluftsliv, leg og fordybelse. Naturpark Amager, med over 3.500 hektar fra Amager Fælled i nord
til Kongelunden og Amagers sydkyst, er en bynær naturpark af
høj international klasse. Naturstyrelsen, By & Havn, Københavns
Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune har dannet et partnerskab til den videre udvikling af naturparken midt i
hovedstadsområdet. Området blev i slutningen af 2018 en del af
den Danske Naturkanon.
I Naturpark Amager er naturen omdrejningspunktet, og udvikling
af Naturparken skal ske i respekt for naturen og beskyttelsen af
den. Det er visionen, at Naturpark Amager skal opleves som ét
sammenhængende landskab, der forbinder den tætte by med
naturens åbne vidder, skove og kystlandskaber.
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Naturcenter Amager er et centralt område i forhold til oplevelsen
af naturområdet. På naturcentret finder man Tårnby Kommunes
og Københavns Kommunes naturskoler, et traktørsted, et socialøkonomisk virksomhedsprojekt ”Skovhjælperne” samt sidst men
ikke mindst naturformidlingsstedet ”Friluftshuset” hvor man kan
leje cykler, få information og meget mere.
I løbet af 2019 er det planen, at Tårnby Kommune skal opføre
en særlig bygning til naturskole for de 0-6 årige på Naturcenter
Amager i udkanten af naturparken. Med udgangspunkt i en
samarbejdsaftale om drift af Friluftshuset udvikles Naturcenter
Amager i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Købehavns
Kommune og Tårnby Kommune.
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Fotos: Kurt pedersen, Amager Fotoklub

Foto: Erling Lykke Jeppesen, Amager Fotoklub
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Foto: Marlene Schnoor, Amager Fotoklub

KASTRUPGÅRDSAMLINGEN
Kastrupgårdsamlingen har siden 1977 fungeret som Tårnby Kommunes kunstmuseum. Det statsanerkendte museum ligger på Kastrupgård – et landsted fra midten
af 1700-tallet, bygget af den kongelige hofstenmester Jacob Fortling.
Dette historiske miljø danner rammen om en samling af moderne grafik og en betydelig udstillingsvirksomhed, hvor hovedvægten er lagt på nyere billedkunst fra det 20.
årh. – både dansk og udenlandsk.
Ud over vekslende særudstillinger, hvor blandt andet Michael Kvium, John Kørner,
Asger Jorn og Hanne Varming har været repræsenteret, viser museet grafik fra samlingen i forskellige ophængninger. Herudover huser Kastrupgårdsamlingen de permanente udstillinger: Theodor Philipsens malerier og keramik, samt de to lokalhistoriske
samlinger ”Midt på Amager” og ”Kastrup Glas”.
Kastrupgårdsamlingen er blevet udvidet flere gange. Senest i 2013 med støtte fra
Realdania, hvilket betyder at der i dag er museum i alle anlæggets fire fløje. I portbygningen, som er en del af det originale og fredede Kastrupgård, findes en cafe med en
mindre tilhørende udendørs terrasse.

Kastrupgårdsamlingen har fri entre. Private grupper, familier, kunstforeninger, personaleforeninger og mange andre kan tilkøbe særrundvisninger tilrettelagt efter gruppens
behov. Og en gang om måneden tilbyder museet en offentlig gratis omvisning for alle
fremmødte interesserede.
Museet driver desuden Tårnby Kommunes Billedskole, som er et fritidstilbud til børn fra
3. - 9. klasse.

En gratis oplevelse - Besøg Plantorama
Danmarks største Havecenterkæde

Med tusindvis af planter, krukker og tilbehør.
Velkommen hos: Plantorama Amager, Englandsvej 441, 2770 Kastrup
Åbent alle ugens dage • www.plantorama.dk

Følg os på Facebook

Instagram

og nyhedsmail

Foto: Christina Kayser O., Amager Fotoklub

Museet har en skoletjeneste, hvor elever og studerende kan komme tæt på originale
kunstværker og få et særligt indblik i kunstens verden med en af museets undervisere.
Undervisningstilbuddene tager udgangspunkt i museets faste samling og/eller den
aktuelle særudstilling, og henvender sig til studerende i alle aldre fra folkeskolen til
diverse ungdomsuddannelser, samt til special- og sprogskoler. Førskolebørn er også
velkomne i museets skoletjeneste.

AK-SMEDEN
Stålkonstruktioner - Smedearbejde - Rækværker - Altaner
Trapper - Pladebearbejdning - Diamantboring
Rustfrit arbejde - Industriprodukter - Stativer - Beslag
Maskinstativer - Reparationsarbejde - Servicearbejde
Restaurering af smedejern
Amager Landevej 233 · 2770 Kastrup · Tlf.: 32 52 52 29
Mobil: 22 11 40 60 · ak@ak-smeden.dk · www.ak-smeden.dk
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DEN BLÅ PLANET
Den Blå Planet er Nordeuropas største akvarium og en af landets største attraktioner. Det åbnede i 2013.
Den Blå Planets akvarier rummer i alt 7 mio. liter, man kan se
20.000 dyr fordelt på 450 arter, og stedet er i stadig udvikling,
f.eks. vokser større arter ret langsomt, og visse hajarter er først
fuldt udvoksede ind i 2020’erne.
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Foto: Steen Jensen, Amager Fotoklub

Foto: Michael Oxkjær, Amager Fotoklub

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

De forskellige afsnit på Den Blå Planet har hver sit tema: Det
kolde vand, Langt mod nord, Grotten, Regnskoven, Evolution og
tilpasning, Oceanet, Koralrevet og Afrikas søer. Desuden er der
en stor skoletjeneste, og børn har i det hele taget gode muligheder for at møde havets dyr på nærmeste hold.

KULTURHUSET KASTRUP BIO
Kulturhuset Kastrup Bio er kommunens kombinerede kulturhus
og biograf, som giver gæster i alle aldre mulighed for bl.a. at
opleve aktuelle film, opera på lærredet og teater.
I den store foyer i stueetagen er det muligt at surfe på internettet,
spille brætspil, læse dagens avis og også læse bøger om skuespillere og film. Der er også et udvalg af børnebøger. Samarbejdet med en bred vifte af kommunale institutioner, foreninger og

lokale virksomheder giver sig udtryk i pensionistklubben Lisbethklubben, Amagerteatret, Kulturzonens musical, Med Børnehaven
i Biografen, Med Skolen i Biografen, Pyjamas Bio samt en række
andre aktiviteter.
Huset rummer to sale med hhv. 354 pladser og 104 pladser inkl.
kørestolspladser, en stor foyer med café i stueetagen og en –
mindre foyer på første sal.
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BIBLIOTEKER
Tårnby Kommunebiblioteker (Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek) er meget mere end bøger. Det er to moderne og dynamiske huse, hvor personalet skaber levende rum til
kultur, viden og læring sammen med borgerne ved at kombinere
et bredt udvalg af oplevelser og plads til fordybelse. Bibliotekerne
er med andre ord både kulturhuse og læringscentre – det er borgernes centrale mødepladser. Dannelseshuse, hvor mennesker
mødes på tværs af alder, viden og oplevelse for at lave noget
aktivt sammen. Der foregår alt fra temacaféer til større musikevents, foredrag, kurser og en snak over en kop kaffe i hovedbibliotekets hyggelige cafémiljø. I sommerhalvåret er der koncerter
på den udendørs scene og mulighed for at nyde mad og drikke
ved de opstillede borde.
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MØDESTED FOR ALLE ALDRE
– FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS

Ud over en række kreative værksteder, hvor bl.a. fastelavnsværkstedet er en tilbagevendende succes, er der skabt ekstra plads til
børnene – også mellem bogreolerne. Her skal være plads til leg
og udfoldelse, som er med til at skabe et levende rum. Tårnby
Kommunebiblioteker udvikler løbende metoder til aktiv inddragelse af og samskabelse med brugerne. Dynamikken og det stærke
fællesskab opstår, når borgerne inddrages og engagerer sig.
Bibliotekerne kan naturligvis også mødes online på hjemmesiden, Instagram og Facebook. Man kan desuden låne film via
filmstriben.dk samt e-bøger og lydbøger via ereolen.dk.
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Kulturzonen er et levende og dynamisk kulturhus,
som samarbejder med borgere, skoler, daginstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner om at skabe
mangfoldige aktiviteter. Et hus, hvor mennesker
mødes og sammen skaber og producerer kultur, musik og fællesskaber. Kulturzonen er et sted, hvor du
kan komme til koncerter, foredrag, arrangementer og
hverdagsaktiviteter samt blive inspireret og spise sund
og nærende mad i caféen.
Kulturzonen er også Tårnby Musikskole - med et
udviklende og inspirerende læringsmiljø for børn og
unge med mange forskellige undervisningstilbud til
alle fra 0-25 år. Der er masser af plads til at udvikle
sig musikalsk og kreativt gennem soloundervisning,
kor, bands, orkestre, koncerter, øvecamps samt
møder med musikere og kunstnere. Musikskolen er
fællesskab, fordybelse og fantasi - et spirested, hvor
du kan udtrykke dig, komponere, træne, øve og vise
frem.

24

Foto: Michael Oxkjær, Amager Fotoklub

MUSIKSKOLE OG KULTURHUS

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

KULTURZONEN

UNGDOMSSKOLEN
Ungdomsskolen er et tilbud til unge i alderen 13-18 år, der enten
bor i Tårnby Kommune og/eller går på en kommunal skole i
Tårnby. Ud over at tilbyde undervisning og fritidsaktiviteter er Ungdomsskolen arrangør af de kommunale sommerferieaktiviteter.

LÅSEBUSSEN APS
Du finder os på Amager i København
LÅSEBUSSEN ApS er din låsesmed, hvor vi tilbyder låseservice og døgnvagt. Du vil derfor altid
kunne bruge os, hvis uheldet skulle være ude.
Du kan komme i kontakt med vores døgnvagt på
telefon 32 52 50 00.

Smedekærvej 6 • 2770 Kastrup • Tlf: 32 52 50 00 • E-mail: laasebussen@laasebussen.dk • www.laasebussen.dk
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KULTURELLE BEGIVENHEDER I TÅRNBY

26

STJERNER I NATTEN – KULTUR I TÅRNBY

Siden 2009 har ”Stjerner i natten”, der afvikles på området omkring Naturcenter Amager, udviklet sig til at være Tårnby Kommunes største kulturbegivenhed. I tusindvis af borgere fra nær og fjern møder hvert år frem til en
eftermiddag og aften med kultur- og naturoplevelser, leg, konkurrencer og
festlig underholdning. Stjerner i natten arrangeres af kultur- og undervisningsinstitutioner i Tårnby Kommune i et tæt samspil med foreninger og
enkeltpersoner.

VILD MED VAND - HAVNENS DAG

I juni 2018 stod SAMKAS, Sammenslutningen af Motorbåds- og Sejlklubber i Kastrup Havn, for en hel dag med musikalsk underholdning og
mange gode aktivitetstilbud: kajakroning, padleboard, åben-båd, Kastrup
Søspejdere, sejlture i forskellige både, Actionboat, forskellige boder, Tårnby Naturskoles Blå Base, lufthavnens redningsbåd og Tårnby Brandvæsen og meget, meget mere inklusive fine muligheder for mad og drikke.

STAFET FOR LIVET

Stafet For Livet, der arrangeres af den lokale afdeling for Kræftens
Bekæmpelse, er et årligt tilbagevendende arrangement hvor der sættes
fokus på kræftsagen. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet,
og give håb til dem, der stadig kæmper. Stafet For Livet handler bl.a. om
fællesskab, nærvær, sammenhold, oplysning, men også om at indsamle
penge til arbejdet med kræft.

TÅRNBY MUSIKUGE

Hvert andet år arrangerer kulturinstitutionerne i Tårnby i samarbejde med
foreninger og enkeltpersoner en musikuge med et varieret program.

TÅRNBY SUNDHEDSUGE

Hvert år i oktober måned løber Tårnby Sundhedsuge af stabelen. Med
Tårnby Sundhedscenter som koordinerende drivkraft afvikles et væld af
foredrag, events og aktiviteter med relation til sundhed. En lang række
kommunale institutioner og foreninger bidrager til nogle fornøjelige dage
med Tårnby Løbet som et af højdepunkterne.

ÅRET RUNDT

Hver dag året rundt er der spændende aktivitetstilbud til borgene i Tårnby
Kommune. Kulturinstitutionerne, de mange foreninger, oplysningsforbundene og aktive borgere skaber i et stadigt tættere samarbejde et væld af
vedkommende og kvalificerede arrangementer. Følg med på ”Det sker i
Tårnby” på www.taarnby.dk.

Graae & Hilmand ApS – dit VVS-firma i København
Som kunde hos Graae & Hilmand ApS er du sikker på arbejde af højeste kvalitet.
Vi løser alle former for serviceopgaver inden for vand, varme og sanitet samt
blikkenslagerarbejde, køkken og bad, naturgas, kloak, ejendomsservice og
totalentrepriser.
Tilfredse kunder er nøglen for G & H VVS, som har mere end 25 års erfaring i
VVS-branchen.
Kontakt os venligst på 32 52 56 00 for råd og vejledning eller uforpligtende tilbud.

Kirstinehøj 71

•

2770 Kastrup

•

jk.graae.hilmand@gmail.com

•

www.graaehilmand.dk
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TÅRNBY NATURSKOLE
På Tårnby Naturskole arbejder alle besøgende børn (0-18 år)
under åben himmel og i det fri. Ture og aktiviteter på Naturskolen
er et tilbud til alle dagplejere, vuggestuer, børnehaver og folkeskoler i kommunen. I samarbejde med pædagoger og lærere
planlægger og afholder Naturskolens naturvejledere undervisning i det fri, som en del af arbejdet med at skabe læring. Her får
alle børn mulighed for at arbejde på mange forskellige måder,
hvor nysgerrighed, eksperimenteren, fordybelse og fantasi

prioriteres. Et besøg på Tårnby Naturskole er altid spændende,
sjovt og sanseligt. Naturskolen er et supplement til pædagogers
og læreres arbejde med at skabe læring for alle børn og elever i
Tårnbys dagtilbud og skoler. Aktiviteterne varieres over året – og
hænger nøje sammen med hvad naturen byder på netop vinter,
forår, sommer eller efterår. Blå Base er naturskolens marine
afdeling i Kastrup Lystbådehavn.

GLARMESTER DIDERICHSEN
Tlf.: 32 50 42 18

Only 9 months for PD3.
Highest grade average in the country.
By far the best pronunciation results.
Ask around for our reputation!

www.kiss.dk
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Medlem af
Glarmesterlauget i Danmark

www.glarmester-diderichsen.dk

Glarmester Hans Diderichsen ApS er et godt og gammelkendt glarmester-navn især i Kastrup og Tårnby, hvor vi i årtier har udført arbejde
for private, virksomheder, institutioner og kommunen.
Vi kan løse alt inden for glarmesterfaget

LÆS HF

HF-ENKELTFAG
1-ÅRIGE HF-PAKKER
HF E-LEARNING
PÅ AMAGER

BLIV EN
DEL AF
FÆLLESSKABET

PÅ HF & VUC KØBENHAVN SYD
WWW.KBHSYD.DK

DU KAN OGSÅ
BLIVE OPKVALIFICERET
PÅ JOBBET MED
VUC ERHVERV,
TAGE 9.-10. KLASSE
FOR VOKSNE
ELLER FÅ GRATIS
ORDBLINDEUNDERVISNING
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IDRÆT

Idrætsfaciliteter anvendes i dagtimerne hovedsageligt af kommunens skoler, Ungdomsskolen, institutionerne, Tårnby Gymnasium
og ÆldreSagens medlemmer. I eftermiddags- og aftentimerne
anvendes de af de lokale idrætsforeninger. På udendørsarealer
vil man også opleve stor aktivitet fra borgere uden tilknytning til
nogen forening.
Kommunen stiller funktionelle og sikre faciliteter til rådighed for
kommunens borgere, og vi mener, at vi kan tilbyde idrætsanlæg
af forskellig karakter, der opfylder brugernes behov.

Alt håndværkerarbejde udføres

El-installationer

PK MULTISERVICE

Ejendomsservice
Svagsttrømsinstallationer

v/ Per Kratholm

– vi flintrer afsted!
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2090 4440

Porttelefoner

Kastrup Afd.
Saltværksvej 60
2770 Kastrup 32 50 19 65
Telefax
32 50 49 99
Københavns afd.
Egilsgade 40
32 54 56 91
Telefax
32 50 49 99

Sikringsanlæg
Belysningsanlæg

Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub

Tårnby Kommune har et aktivt og alsidigt idrætsliv, og med i alt
12 idrætsanlæg er der mulighed for at dyrke mange forskellige
idrætsgrene.

GRØNNE OMRÅDER OG HALLER
AMAGERHALLEN

Består af en basketballhal med tilskuerpladser, bordtennishal og
et billardrum. Desuden er der et styrketræningslokale. I Travbanehallen er der håndboldhal indendørs. Udendørs – i Travbaneparken – er der baner til fodbold, amerikansk fodbold og rugby.

KASTRUP IDRÆTSANLÆG, VED DIGET 21

Består af et klubhus for tre idrætsklubber, en kunstgræsbane,
softball-bane samt to store fodboldbaner. Kastrup Idrætsanlæg,
Røllikevej 5 – her holder Kastrup Boldklub til på en af de i alt fire
11-mandsbaner og to 5-mandsbaner. Desuden er der her en
skolebane og en mini-kunstgræsbane.
I nærheden af idrætsanlægget finder man Kastrup Gymnastikhal,
Kastrup Curlinghal, Kastrup Skøjtehal og Kastrup Svømmehal.

TÅRNBY STADION

Opvisningsbaner for atletik og fodbold.

VESTAMAGER IDRÆTSANLÆG

På anlægget finder man en badmintonhal, tennishal og seks
11-mandsbaner, en kunstgræsbane, en mini-kunstgræsbane,
seks tennisbaner med grusbelægning samt petanquebaner. En
ny svømmehal tages i brug i 2020.

MERE VAND

Tårnby Kommune har mere vand i Korsvejens Svømmehal
tilknytning til Korsvejsskolen og i Pilegårdsbadet i tilknytning til
Pilegårdsskolen. I Kastrup Strandpark finder med det prisbelønnede Kastrup Søbad.

Kendetegnet for vores virksomhed er, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten og altid har fokus på vores kunder
ønsker, krav og behov. Søger du en virksomhed til et byggeri, eller skal der renoveres eller anlægges pool, forstår vi at
tænke ud af boksen.

Hos Mr. Kvalitetsbyg er vi en
professionel virksomhed, der
tilbyder forskelligartede opgaver
inden for byggeri

Vi er dygtige rådgiver og har altid masser af gode idéer og
input, hvis du har brug for det. Lad os sammen løfte dit projekt, så du får det ønskede resultat.
Du kan kontakte os for at høre mere på telefon 31 18 35 16.
Avlum Alle 24 · 2770 Kastrup · info@mrkvalitetsbyg.dk
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FRITID I TÅRNBY
I Tårnby Kommune spiller det organiserede foreningsliv en stor rolle i borgernes
hverdagsliv. Der er ligeledes en tendens til,
at det aktive liv i større grad dyrkes selvorganiseret.
Der er mere end 80 foreninger i Tårnby
Kommune – alle drevet af engagerede frivillige borgere, som lægger mange timer og
kræfter i at tilbyde et aktivt foreningsliv og et
stærkt fællesskab.
Idrætsforeningerne er organiserede i
Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning,
ikke-idrætsforeningerne i Tårnby Foreningsråd.

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S varetager uddannelse på højeste
niveau af trafikanter - såvel nye som erfarne. Vi arbejder med udvikling og nytænkning af køretekniske kurser, med henblik på at skabe en sikker trafikkultur og
reducere antallet af tilskadekomne i trafikken.
Vi ejer og driver 2 køretekniske anlæg på Sjælland, på henholdsvis Amager og i
Tølløse (vest for Roskilde). Tilsammen har vi ca. 25.000 kursister om året på vores
2 anlæg. Anlægget på Amager har, som ét af de få anlæg i Danmark, installeret
automatkegle system på glatbanen, som giver kursisterne en helt unik mulighed for
at træne bremse-/undvigemanøvre under særdeles realistiske forhold.
VORES AKTIVITETER OMFATTER:
• Køretekniske kurser for køreskoleelever til personbiler og motorcykler.
• Udlejning af manøvrebaner / lukkede øvelsespladser til køreskoler.
• Trafikrelateret Førstehjælpskurser.
• ”Kør miljø venlig” kurser for erfarne personbilsførere.
• Special tilpassede køretekniske-/ og førstehjælps kurser til virksomheder og
organisationer.
• MC-kurser for erfarne motorcyklister.
• Udlejning af undervisningslokaler med fuldt AV-udstyr. Lokalerne kan f.eks.
anvendes til teambuilding kurser eller konferencer med op til 60 deltagere,
måske i forbindelse med et køreteknisk kursus.

Amager

Tølløse

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S er tilsluttet brancheforeningen af
”Køretekniske anlæg i Danmark” og er aktiv i foreningens bestyrelse.

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S

Tlf.: 32 51 04 32 • www.ska.nu
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BØRNEHAVER, INTEGREREDE
BØRNEHUSE, KOMMUNAL DAGPLEJE
Vuggestuer, SFO samt fritids- og ungdomsklubber – i Tårnby Kommune er der et bredt
udvalg af dagtilbud, der kan dække enhver
børnefamilies behov.
Kommunens dagtilbud er placeret således,
at der altid er mulighed for at få passet barn
i nærmiljøet – det gælder både de helt små
og de lidt ældre børnehavebørn samt de
ældste børn til SFO og klub.

TÅRNBY GYMNASIUM & HF
Faglighed og fællesskab – Tradition og fornyelse
Hvis du tilfældigvis sad og bladrede i Amager Bladet torsdag den 19. august 1966, kunne du læse,
at mandag den 15. august var dagen, hvor Tårnby
endelig fik sit eget gymnasium. Avisen skrev at ”som
Gymnasiet foreløbig ser ud, tegner det til at blive et af
de smukkeste, man længe har set”, hvor de fysiske
rammer var på plads.
De smukke bygninger danner stadig ramme om
eleverne og er med tiden blevet udvidet med en hal
og et musikhus.

Det multifunktionelle og fleksible har været gennemgående tema, når der er blevet bygget til på TG. Vi
har et ønske om at skabe de bedste rammer for en
skole, der indretter sig efter vores behov og medvirker til faglig og social interaktion i fleksible klasserum
og -miljøer, som alle kan nyde godt af. Med TG-hallen
åbner vi os ud mod lokalsamfundet, hvor vi både i
idræt og andre aktiviteter samarbejder med kommunen, sportsklubber, skoler og institutioner.
Du kan læse mere om skolen på: www.tgy.dk
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FOLKESKOLEN
Tårnby Kommune har rig mulighed for at tilbyde børn og unge
kompetent undervisning. Visionen i kommunen er at skabe ”skolen til fremtiden” ved at understøtte skolereformens overordnede
målsætninger: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis.
Folkeskolerne i Tårnby Kommune arbejder for, at alle elever
lærer og trives i meningsfulde læringsmiljøer, der præger hele
skoleforløbet fra 0. til 9./10. klassetrin. På tværs af skoler og
fagligheder har vi i Tårnby et fælles fokus på hele tiden at udvikle
skolen, så alle elever udfordres på det niveau, de hver især er
på. På den måde skabes succes for det enkelte barn, ligesom
det samlede niveau højnes, og vi kan nå målet om, at mindst 95
% af eleverne efter endt uddannelse mestrer de basale færdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. For at
give eleverne mulighed for at lære på mange forskellige måder,
er åben skole et prioriteret område i Tårnby. Skolen skal ud i
virkeligheden – og virkeligheden skal ind i skolen. Derfor foregår
en del af undervisningen uden for klasselokalet og i samarbejde
med for eksempel Tårnbys mange kulturelle institutioner.
En skole i Tårnby Kommune er en skole, der udvikler sig i overensstemmelse med udviklingen i det omliggende samfund. En
skole, hvor hele skolens personale i samarbejde med forældrene
og øvrige interessenter skaber læringsfællesskaber, hvor alle
elever udfordres optimalt, så de trives, udvikles fagligt og socialt
og bevarer lyst til læring gennem hele skoleforløbet.
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Lige flyttet til Tårnby
kommune?
Så er aftenskolen et
godt sted at møde nye
mennesker.
Ring til os på
tlf. 3251 1495 eller kig
forbi vores kontor på

Saltværksvej 68.
Så hjælper vi med at
finde et kursus, et
foredrag eller et andet
arrangement til dig.
AOF Amager - et godt
sted at starte på noget
nyt.
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BO GODT I TÅRNBY
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Tårnby Kommune er i overvejende grad en bosætningskommune med en varieret boligmasse, der omfatter et bredt udvalg af
både leje- og ejerboliger.
Befolkningssammensætningen i kommunen er mangfoldig.
Dog er der en stigning i tilflytning af børnefamilier, der flytter til
kommunen, fordi her er mulighed for at få flere kvadratmeter
for pengene – både ude og inde – bo tæt på gode skoler og

pasningsmuligheder samt den helt unikke natur, som omkranser
kommunen.
Indkøbsmulighederne er mange, og her er et bredt udvalg af
både dagligvare- og specialbutikker. Blandt andet er der et stort
udvalg af butikker i Kastruplundgade, hvor blandt andet de brede
fortove og cykelstier er med til at skabe gode oplevelser for de
handlende.

TANDLÆGERNE PÅ KASTRUPVEJ
v. Tandlæge Pernille Aabrink Niebuhr
Kastrupvej 223, 1 · 2770 Kastrup
Telefon 32 50 27 22 · 32 50 27 10
www.tandkastrupvej.dk
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KØBENHAVNS LUFTHAVN I KASTRUP
Flere end 23.000 medarbejdere har deres daglige gang i Københavns Lufthavn, hvilket gør den til en af Danmarks største
arbejdspladser og den største i Tårnby Kommune – og her er
sjældent en kedelig dag. Hver dag rejser 80.000 passagerer fra
hele verden gennem Københavns Lufthavn, og flere kommer til
i de kommende år. Det skaber international tilgængelighed og
endnu flere jobs.

Vi sørger også for, at der i lufthavnens mange nye områder bliver
flere kvadratmeter til passagerne, og så er deri åbnet en lang
række lækre butikker, restauranter og caféer, så der er rigeligt
med valgmuligheder til de rejsende.
Københavns Lufthavn kan snart fejre 100 års fødselsdag og dermed 100 års godt naboskab med Tårnby. Interesserede naboer
er også velkomne til at følge med og komme med gode idéer til
os på cph.dk/nabo.

Fotos: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

I 2017 havde Københavns Lufthavnen ca. 29 mio. passagerer,
og det gør den til Skandinaviens største lufthavn og et af Nordeuropas væsentligste trafikknudepunkter – og flere passagerer
kommer til. I disse år investerer Københavns Lufthavn i visionære udbygninger, så vi i fremtiden kan byde velkommen til 40
millioner passagerer årligt. Vækst i Københavns Lufthavn i
Kastrup er vigtig, for hver eneste flyrute skaber øget tilgængelighed, vækst og arbejdspladser i kommunen og resten af

Danmark. I udbygningen er der også fokus på at skabe en endnu
bedre passageroplevelse. Derfor har lufthavnen f.eks. bygget
Danmarks længste indendørs bro, som betyder, at man kan gå
direkte fra metroen til sikkerhedskontrollen, hvis man rejser med
håndbagage.
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ERHVERVSUDVIKLING VED KASTRUP HAVN
ceuticals, der forlader det kendte højhus i Ørestad til fordel for
bæredygtigt byggeri af høj arkitektonisk kvalitet i Scanport. Det
nye domicil med plads til mere end 600 medarbejdere ligger på
spidsen af Scanport med direkte udsigt til Øresund.

Med Scanports ca. 92.000 m2 kontorbyggeri med imponerende
havudsigt, synlige domiciler og flerbrugerhuse er mulighederne
mange. Flere af landets større virksomheder har valgt at etablere
sig i Scanport, blandt andet medicinalfirmaet Ferring Pharma-

Scanports nærmeste naboer er Kastrup Strandpark, der grænser
op til området, Scanport Havn, den fredede ejendom Bryggergården samt Nordeuropas største akvarium, Den Blå Planet.

Fotos: Skanska

Tæt på Sverige, Københavns Lufthavn i Kastrup og motorvejsnettet til det øvrige Danmark og Europa finder du Scanport – et
større erhvervsområde i Tårnby Kommune, der er placeret ud til
vandet og med udsigt til Øresund og Sverige.
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ET GODT OG INDHOLDSRIGT LIV
FOR KOMMUNENS ÆLDRE
Tårnby Kommune gør en stor indsats for, at kommunens
ældre kan leve et godt og indholdsrigt liv. Det handler blandt
andet om at sikre, at alle, der har et særligt behov for pleje,
støtte og omsorg, kan få det. Vi har en ambition om, at alle
borgere skal blive ved med at være en del af det omgivende
samfund – og ingen må lades i stikken.
Vores tilbud handler derfor om at skabe og opretholde livskvalitet samt at forebygge sygdomme blandt andet gennem
tilbud, der giver mulighed for socialt samvær og aktiviteter
med andre over 65 år.

Kastrup Apotek
Skottegården 2 · 2770 Kastrup i Skottegårdscentret
www.kastrupapotek.dk · Tlf.: 32 50 36 33
Åbningstider:
Mandag: 9.00 - 17.30
Tirsdag: 9.00 - 17.30
Onsdag: 9.00 - 18.00

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

9.00 - 17.30
9.00 - 17.30
9.30 - 13.30
Lukket

Velkommen til dit lokale apotek
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Mød os 24 timer i døgnet med nem, sikker og
lokal online handel på

www.dinapoteker.dk/kastrup

Fotos: Torben Jensen, Amager Fotoklub

Velkommen – vi arbejder for din sundhed
TÅRNBY APOTEK
Sundhedshuset
Kamillevej 4
2770 Kastrup
Tlf. 3250 0617

GYLDENRISPARKENS APOTEK
Amagerbrogade 264
2300 Kbh S
Tlf. 3250 0617

TÅRNBY TORV
APOTEK
Tårnby Torv 9
2770 Kastrup
Tlf. 3250 0617

APOTEKSUDSALG
Vestamager Centeret
Ugandavej
2770 Kastrup
Tlf. 3250 0617

Besøg os på www.taarnby-apotek.dk
43

SUNDHEDSCENTRET
Genoptræning, kurser i forbindelse med forebyggelse af livsstilssygdomme og meget mere. SundhedsCenter Tårnby er et attraktivt tilbud
til borgerne, der gerne vil leve et aktivt og sundt liv.
Centret ligger i Sundhedshuset, som er centralt placeret i kommunen.
Her kan borgere modtage blandt andet genoptræning efter hospitalsindlæggelse, gå til nærgymnastik, modtage rådgivning om sundhed
og deltage i relevante kurser, som eksempelvis:
• Rygestop
• Forløbsprogram for KOL
• Diabetes type 2
• ”Lær at leve med kronisk sygdom”
Endvidere har sundhedsplejen og sygeplejeklinikken til huse i Sundhedshuset.
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BORDINGHUS
I et smukt, gammelt bindingsværkhus placeret midt i den store,
flotte have mødes en række seniorer til en kop kaffe og en snak,
spændende aktiviteter eller et af de mange klubarrangementer.
Huset har tilhørt den tidligere landbrugsminister Harald Bording –
heraf navnet – og emmer af historie.
Bordinghus henvender sig til borgere bosat i Tårnby Kommune
på minimum 60 år, som har lyst til at indgå i et fællesskab baseret på nærvær i omgivelser, der emmer af hjemlig atmosfære.
Huset er brugerstyret, og alle tager del i daglige gøremål som
eksempelvis oprydning, kaffebrygning og borddækning.

Eksempler på klubaktiviteter:
• Litteratur
• Mad
• Musik
• Frimærker
• Håndarbejdshold
Hver tredje måned udkommer vores husavis, hvor du kan læse
om de arrangementer, vi afvikler. Avisen kan du hente i bl.a.
Bordinghus, på biblioteket og på rådhuset.

Din lokale forsyning
Drikkevand

Spildevand

Varme

TÅRNBYFORSYNING A/S · Gemmas Alle 39 · 2770 Kastrup · www.taarnbyforsyning.dk
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TÅRNBY KOMMUNE
REDUCERER CO2-UDLEDNINGEN
Tårnby Kommune har været Klima Kommune under Danmarks
Naturfredningsforening siden 2010 og forpligtet sig til at reducere
den årlige CO2-udledning fra kommunens egne bygninger, intern
transport og vedligehold af arealer med 2 % om året.

Ikke alene medfører arbejdet med CO2-reduktion en mindre klimabelastning. Det er samtidigt en god forretning, da det mindre
og mere effektive energiforbrug i bygningerne, medfører reducerede udgifter til el og varme.

Kommunen administrerer i alt 236 bygninger med et opvarmet
areal på 231.000 m2. Bygningerne fordeler sig over skoler,
daginstitutioner, idræts- og svømmehaller, plejecentre, biblioteker
administrationsbygninger osv.

Tårnby Kommune har tilsluttet sig fælles strategisk energiplan for
hovedstadsområdet, hvor vi vil reducere vores energiforbrug og
omstille energisektoren til vedvarende energikilder, af hensyn til
miljøet, klimaet, økonomien og ressourceforbruget.

Siden 2010 og frem til 2017, har vi samlet set opnået en årlig
CO2-reduktion på 2.381 ton CO2, svarende til 18,5 % - og vi er
ikke færdige.

Tårnby Kommune arbejder struktureret med at nedbringe CO2
udledningen fra egne bygninger, men kloden har brug for at alle
bidrager, hvis vi i fællesskab skal gøre en forskel.

Udskiftning af belysning til LED har givet det største bidrag til
CO2 reduktionen og vi har b.la. skiftet vejbelysningen og senest
opsat LED på hovedbiblioteket og både opnået en energibesparelse og samtidig bedre og mere belysning.
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’DET GRØNNE TÅRNBY’
I Tårnby arbejdes der målrettet med opretholdelse af biodiversiteten. Det
betyder bl.a. fokus på øget diversitet i naturen og parkerne samt flere
vilde grøftekanter og træer.
Det skal være til glæde for de borgere, der bor i kommunen nu, men
også for fremtidens borgere. De får mulighed for naturoplevelser tæt på
deres bopæl.
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ÅBENHED & DIALOG
Tårnby Kommune er til for borgernes skyld. Derfor er det vigtigt,
at borgere, virksomheder og organisationer får mulighed for at
give deres input til, hvordan kommunen skal organiseres i fremtiden, og hvordan Tårnby Kommune kan løse sine opgaver bedre
og mere effektivt.
Vi ønsker åbenhed og dialog med omverdenen - og især med
vores borgere. Borgerne skal derfor have reelle muligheder for at
deltage i debatter og komme med input. Der skal afsættes tid
hertil og gives tilstrækkelig information til, at borgerne kan bidrage på et informeret grundlag.
Input udefra bidrager til både at kvalificere og nuancere, de
scenarier politikerne drøfter – og giver kommunalbestyrelsen et
bedre grundlag at træffe beslutning på.

Tømrermester
Dennis Mikkelsen
Studsbøl Alle 50
2770 Kastrup
Værksted:
Kirstinehøj 56A, port 1
2770 Kastrupa
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Mobil: 40 11 54 41
dennis@d-mikkelsen.dk
www.d-mikkelsen.dk

Strøm & Gudmundsson
Vi udfører helt almindeligt
el-arbejde, men også diverse mere
specialiseret opgaver. Vores altid
søde montører, er klar til at hjælpe
med alt fra lamper der ikke lyser, el
installationer samt optimering af
eltavler, dørtelefoner, opsætning og
service af alarm samt andet.
Kontakt os, hvis du har brug for
besøg, af en sød el-mand.

DØGN
VAGT
32 46
00 00

Kirstinehøj 71 · 2770 Kastrup · Tlf. 32 46 00 00 · info@sogg.dk · www.sogg.dk

Tømrer, snedker, maler
53 38 33 18 · mester@egilsson.dk · www.egilsson.dk

CVR 39519976
49

Amarkansk Autoservice
Sundby karrosseri
V/ Flemming Jensen
Hornevej 11 • 2770 Kastrup
Tlf.: 32 54 08 84
amar-auto@mail.dk • www.amar-auto.dk
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Hos Amarkansk Autoservice har vi over 35 års erfaring!
Vi servicerer og reparerer alle bilmærker - også under fabriksgarantien. Vi
er CAC Certificeret og kontrolleret via Teknologisk Institut. Vi har adgang
til tekniske data og serviceskemaer fra alle bilfabrikanter samt løbende
efteruddannelser af personalet. Vi tilbyder også udbedring og reparation
af forsikringsskader og har egen autolakering. Alt under ét tag!

– dit værksted for fremtiden!

via Teknologisk Institut

Flyttefirmaet Per Andersen A/S har tre årtiers
kendskab og erfaring i flytninger.
Flytning kræver omtanke, og vi udfører alle former
for flytning af virksomheder og private hjem.
Vi kan stå for den komplette flytning, hvor alting
overlades til os, såsom ned- og udpakning samt
de- og genmontering af møbler.

flyt.dk
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BREDAGERGÅRDEN

I alt, hvad vi foretager os, er omdrejningspunktet din tryghed og trivsel. I det hele taget er vi vores sociale ansvar
meget bevidst - hvilket skinner igennem lige fra den måde, vi vedligeholder vores boliger på, holder og anlægger
de grønne fællesarealer samt i forbindelse med de forskellige arrangementer, vi igangsætter og afholder - som seniorsurf, ældregymnastik samt retshjælp og økonomisk rådgivning.

Boligorganisationen Tårnbyhuse består i dag af 2.100
lejemål i Tårnby Kommune fordelt på 8 afdelinger, 6 i
Kastrup og 2 i Tårnby.

Vores beboerdemokrati er velfungerende og er hele omdrejningspunktet for vores virke. Her kan du som beboer
være med til at skabe tryghed og trivsel, gøre din indflydelse gældende og være med til at fastlægge, i hvilken
retning dit boligområde skal holdes, renoveres, ombygges
mv. Du kan deltage i beboerdemokratiet på ﬂere
forskellige måder - blandt andet ved at deltage i det årlige
afdelingsmøde, blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen,
repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen samt
ved at være aktiv i de aktiviteter og/eller boligsociale
projekter, der er i din afdeling.

NORDMARKSGÅRDEN

TÅRNBYPARKEN

KASTRUPHUSE

VÆGTERPARKEN

RANDKLØVEHUSE
13623 • www.jsdanmark.dk

Hos Boligorganisationen Tårnbyhuse er
det dig som beboer, der er i centrum.

Tårnbyhuse, Amager Landevej 30, 1., 2770 Kastrup
32 50 49 00
www.taarnbyhuse.dk
SALTVÆRKSHUSE

FLYVERBO

