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LOKALHISTORIE: I dag står der en splinterny beboelsesejendom, og tidligere var der en autoforhandler. På hjørnet af Englandsvej
og Sigbrits Allé. Men for 60 år siden lå der en bus-sløjfe, en endestation for de såkaldte omnibusser som kørte til Tårnby.

Villa-lejl. i sundby-øster søges! Fam. på 3, (4
i apri!), søger villa-lejl. til fremleje i sundbyøster. Vi bor pt. på Italiensvej og er meget
glade for kvarteret. Ønsker til boligen:
Indflytning 1/3-2008 i min. et år, min. 4
værelser, adgang til have, gerne andre børn
(søn på 8 haves!) Venligst kontakt Mona på
23987207 eller Mads på 25368750. Tlf.
35120073 mona.heide@ofir.dk

AF JØRGEN GRANDT

Akut lejlighed søges. Kvinde 51 år selvstændig i 8 år søger lejlighed. Min.
2 vær. på Amager hurtigst muligt. Tlf.
2224 0184.

BOLIGKREDIT
-fleksibel og let adgang til opsparing

• Lån op til 105% af boligens
værdi
• Betal kun rente af det beløb,
du trækker
• 30 års afdragsfrihed
• Lav rente fra p.t. 5%
• Netbank og VISA/Dankort
uden årlig gebyr

Flemming Schnohr
Privatrådgiver

Vil du høre nærmere så ring

Vi skruer tiden tilbage til omkring 1950 og ta’r en lille tur en
gang til. Med en 10-øres salmiakstang fra slikmutter stiger vi ind i rutebilen, som
hostende og med åben bagperron tøffer ud ad Englandsvej mod Løjtegårdsvej til
Lyngborgvej. Undervejs bliver
vi billetteret af konduktøren,
og på højre hånd efter Irlandsvej nyder vi bondegårdene,
markerne og de hyggelige
stalddufte.
Vi aner intet om, at Urbanplanen lige dér, helt ud til
Røde Mellemvej, vil vokse op
midt i 60’erne, så idyllen og et
par bunkers må vige for Udviklingen og Velfærden.
Ovre til venstre ligger
Sundbyvester Parks legeplads
og soppebassin. Længere

ARKIVET

Lokalhistorikeren Jørgen Grandt
skriver om Amagers
historiske rødder.

fremme er Sundby Idrætspark
med sine haller og boldbaner.
Syd for de store plæner får vi
senere et overdækket svømmebad ved Højdevangens
Skole. I baggrunden har vi
Højdevangskirkens imponerende silhuet. På hjørnet af
Sundbyvestervej ligger gården
Friheden; på dennes grund bliver der 1969 bygget et højtragende kollegium.
Vores rutebil fortsætter sin

32 50 25 25

Poul Skytte Høj

Kongelundsvej 297, 2770 Kastrup

ENGLANDSVEJ ved Sundbyvestervej omkring 1950.

Størrelser fra 73 – 92 m2
Priser fra kr. 2.475.000,-

E-mail: 276@edc.dk Autoriseret låneformidler for BRF kredit

Vi holder åbent hus
Søndag kl. 11.00 - 11.30

- det koster ikke noget at spørge

EDC KREDIT
Inden for 60% Inden for 60-80% Inden for 80-95% Inden for 95-110%
(AB) høj/lav af
(AB) høj/lav af
(AB) høj/lav af
(AB) høj/lav af
handelsværdien handelsværdien handelsværdien handelsværdien

5,75%/5,25% 6,50%/6,00% 7,50%/7,00% 8,75%/8,25%
Betaler du for meget i rente?
Hos os er det dig der
bestemmer.
Ring eller mail til PrivatRådgiveren

Thingvalla Allé 1
12 lyse lejligheder uden bopælspligt

og få bedre råd
E-mail: ja.277@edc.dk

John R. Andersen
Sauerberg & Terndrup

TIRSDAG 8. JANUAR 2008

I omnibus ud ad Englandsvej

Bolig søges
Par på 26 og 31 år søger lejlighed i
København fra 1. februar. Min. 70 kvm max. 7.000 kr. pr. md. Vi begynder begge
to på nyt job i Kbh., er rolige, ikke-rygere
og oprindeligt fra Sønderjylland. Tlf.
28102481 helle.eriksen@gmail.com

Skytte Høj
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PrivatRådgiver

I et af Amagers mest eftertragtede villakvarterer – roligt og børnevenligt, tæt på indkøb, skole, legeplads, offentlig transport og
Amager strand, udbydes unik og nyopført

Amager Landevej 90 A, 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 02 82. E-mail: 277@edc.dk

Størst og bedst
hver tirsdag

ejendom. Lejlighederne, der har 3 eller 4
værelser, er prægede af store lyse rum, og
flotte altaner. Der er ingen bopælspligt.
Kontakt DanBolig for yderligere oplysninger

Tlf. 32 83 06 10

DanBolig Projektsalg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R , M D E
T O R V E G A D E 5 2 · 1 4 0 0 K Ø B E N H AV N K

tur sydpå, og på højre hånd
kører vi forbi Bastiansminde,
uvidende om at kolonihavehusene halvtreds år efter får
status som helårsboliger. Grøfterne på hver side af Englandsvej blev overdækket omkring
1945, fortæller lokalarkivet i
Tårnby i en mail en menneskealder senere. Er det så tankespind, når jeg ser dem fra
mit omnibusvindue? Nå! Vi
krydser Vejlands Allé og
hoster forbi kvarterets villaer
og parcelhuse.
Næste stoppested hedder
det samme som det er: Nordregaard. Den firelængede gård
ligger på venstre side af Englandsvej. Tårnby Kommune
overtager den i 1956, og vistnok Civilforsvaret brænder
den ned på min kusines fødselsdag den 8.6.1964. Føj, for
et bål! Foran gården er der en
populær minigolfbane, som
man skal gå hjemmefra til i
god tid og forlade igen i god
tid, hvis man skal krydse Englandsvej de søndage, hvor der
er løb ude på travbanen. Det
hjælper lidt, da der kommer
en lyskurv op ved Vejlands
Allé; Amager Travbane lukker
i 1976. Allerede i 62 bliver haveforeningen Nordre Vang
ved siden af Nordregaard nedlagt og flyttet langt ud mod
Kongelunden mellem Ugandavej og Tømmerupvej. 1965
bliver Følfodvej ført igennem
til Englandsvej, og alt det sker,
fordi jordene skal bruges til

Nordregårdsskolen og Tårnby
Gymnasium.
Også Hf. Nordre Eng bliver
flyttet ud. På vores nostalgiske
bustur ligger denne havekoloni mellem Englandsvej og
Glamsbjergvej langs den sølle
og sølede jordvej Glambjerg
Sidevej - som senere asfalteres
og får navnet Bygrænsen. Den
kommer til at leve op til sit
navn: Går vi op ad vejen, har vi
Tårnby til venstre og hovedstaden til højre; bygrænsen
ligger i skellet.
En bus- eller cykeltur ad
Englandsvej kunne i vore dage

stadigvæk fortsætte ubrudt
helt til Dragør i modsætning
til tvillingeruten ad Amager
Landevej, som engang blev
skåret midt over af en flyveplads.
Men Englandsvej består
med sit vartegn af et vandtårn
midt i rundkørslen (hvis dage
måske er talte), med en nedsænket Metro, med Vinkelhuse og Falck-station, med
blomstermarkeder og bilforhandlere. Og - ikke langt fra
Tårnby Kirke - med en fin, lille
hundekirkegård et stenkast
fra den store, farlige vej.

FØR: Vis-a-vis Sundby Idrætspark, formodentlig sidst i
1940’erne.

EFTER: Samme sted i dag. Foto: Susan Smith.

