Glimt fra gamle dage - Alleen

Tårnby Bladet har fået lov at rode i Kurt E.
Hansens fotoarkiv og sammen med Allan
Meyer (tekst) bringer vi løbende glimt fra
svundne tider

Af Allan Meyer
Foto ©: Kurt B. Hansen

De fleste af bladets læsere kender eller har
hørt om Facebook, der er et såkaldt socialt
medie, hvor brugerne kan udveksle hilsner,
kommentarer, fotos og meget andet.
Der findes også på Facebook Grupper, der
samler informationen om egentlige emner.
En af disse grupper hedder ”2770 Kastrup”,
der blandt mange andre har et medlem ved
navn Kurt B. Hansen.
Kurt har bidraget med mange ældre billeder, som vi mener, flere skal have glæde af, og
vi har derfor kontaktet ham og fået en DVD
med mange gode billeder af ældre dato fra
Kastrup og Tårnby.
Vi begynder vor nye serie ”Gamle dage” i
dette nummer og håber, der kan blive plads i
kommende numre.

Jernbane Kiosken i Alleen
fra1956, og det fortælles, at
manden i skuret med lugen
er Karleby. Bag samme skur
anes ”Loppen”, som var
byens daværende biograf
(Kastrup Bio).
Langt op i 60’erne i
forrige århundrede kunne
man trække cigaretter
i automater. Disse er
dog ældre udgaver og
sortimentet indeholdt også
tændstikker.
Dette billede er
sandsynligvis det ældste
her på siden. I baggrunden
ses Kastrup Station fra
banesiden.
Kiosken lå på Alleen
over for Søvangs Alle
mellem Amagerbanen og
Glasværksboligerne.

Aloe Vera Butik Amager
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Er din hud klar til vintervejret?
Bli’r den let tør og irriteret?
Prøv vores Aloe Vera Propolis Creme.
Denne fantastiske creme er uden vand, hvilket gør den
velegnet til tørre og sprukne hænder, ansigtet, hård hud
på fødderne mv.
ELLER har du tænkt på solcreme/Lips til skiferien?
Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

Aloe Vera Butik Amager
Jansvej 76, 2300 København S
Tlf. 32513223 / 20329414

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Der er mange billeder at tage af i Kurt B. Hansens arkiver, men vi
vil da gerne have bidrag fra læserne. Der er ikke så mange krav,
men det vigtigste er, at du selv skal eje billedet. Kontakt redaktionen for yderligere oplysninger.

Svenskere i Tårnby

Øresundsbroen har givet vores
naboer i Malmø gode muligheder for arbejde i øresundsregionen. Ifølge Ørestat er er 2 procent af jobbene i København
besat med svenskere, mens
hele 8 procent af jobbene i
Tårnby kommune - svarende til
2043 stillinger - er gået til en
svensk kollega. Det er naturligvis lufthavnen, som er årsag til
den markante andel .
Tallene indgår ikke i Dan-

marks Statistik over arbejdsstyrken og det finder man
problematisk i Ørestat. Den positive økonomiske eﬀekt giver
de regioner, der ligger tættest
på broen en værditilvækst på 5
milliarder årligt.
Ørestat er et samarbejde mellem
regionerne Skåne, Hovedstaden,
Sjælland, Helsingborg Stad,
Malmø Stad, Landskrona
Stad, Arbetsförmedlingen,
Øresundskomiteen og
Beskæftigelsesregion Hovedstaden
og Sjælland.

