
Sundby Lokalråd er et lokalpolitisk forum stiftet
i den 21.nov. 1967, som en fælles platform for at
takle lokale problemer og støtte lokale initiativer.
Lokalrådet er åben for alle typer foreninger i by-
delene Sundbyøster og Sundbyvester.

Sundby lokalråd opstod som et borger-
initiativ i 1968, for påvirke en positiv udvik-
ling i København S.
Igennem 4 årtier har rigtig mange partier,
foreninger og borgere lagt et stort arbejde
i lokalrådet, for at sikre  at vores stemme
blev hørt på rådhuset.
Samtidig ønsker vi gennem vores repræ-
sentanter i de to lokaludvalg, også at for-
midle og koordinere alle informationer fra
disse, som vedrører udviklingen på vores
del af øen Amager.

Vi har i 2013 fastlagt følgende strategiske
mål for lokalrådets virke:
 Støtte en udvikling af gode medbor-

ger-, kultur- og idrætsfaciliteter i
Sundby

 Sikre udviklingen af den kollektive tra-
fik på alle niveauer

 Yde konstruktive bidrag til lokalplaner,
Bydelsplaner og Kommuneplanen

 Sikre Trafikplan Amager’s gennemfø-
relse, og Amagerbrogade som miljø-
prioriteret handelsgade.

 Sikre grønne områder,  fastholdes som
rekreative åndehuller for byens bor-
gere, samt sikre at fredningen af Ama-
ger Fælled respekteres

 Fastholde Kløvermarken, idræts-
foreningerne og havekolonierne som
rekreativt område

 Støtte Miljøpunkt Amager
 Gøre en indsats for at kommunens

mange byggeprojekter ikke ødelægger
øens grønne profil

 Støtte handels- og erhvervsudviklingen
 Arbejde for et nyt regionshospital på

Amager
 Engagere os i alle aktuelle problemstil-

linger der vedr. Amager
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Amager - Øen med en mangfoldighed af natur,
boliger og mennesker
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Om Sundby Lokalråd
HVAD ER SUNDBY LOKALRÅD?

Sundby Lokalråd har nu eksisteret i 45 år.
Lokalrådets virke og sammensætning er
tværpolitisk. Dets formål er at være initiativ-
tager, formidler og rådgiver i alle sager, der
skønnes at være af betydning for bydelen og
dens befolkning.

HVEM ER SUNDBY LOKALRÅD?
Lokalrådet er tværpolitisk sammensat af
repræsentanter fra grupper, foreninger og
organisationer, som har sit virke i Sundby-
vester og Sundbyøster.

HVAD ARBEJDER
SUNDBY LOKALRÅD MED?
Lokalrådets virke er tværpolitisk, og det har
til formål at være initiativtagende, formid-
lende og rådgivende i alle spørgsmål, der
skønnes at være af betydning for bydelene
og dennes befolkning.
Nogle væsentlige sager, lokalrådet har
taget op i årenes løb, er følgende:
Amager Strandpark, Riviera-planen, samt
beskyttelse og naturpleje af Amager Fæl-
led, indretning af Sundbyvester Plads,
Sundbyøster Plads, kamp for metroen un-
der Amagerbrogade, kamp for nedgravet
metro langs Amager Strand, Trafikplan for
Amager, og kampen for Amagerbrogade
som en miljøprioriteret handelsgade.
Vi tager fortsat alle sager op, som har be-
tydning for borgere og grupper på øen.

HVORDAN ARBEJDER LOKALRÅDET?
Lokalrådet mødes 8 gange om året, og
diskuterer lokale problemer og igangvæ-
rende projekter.
Lokalrådet kan nedsætte arbejdsudvalg.
Sådanne udvalg er sædvanligvis ret bredt
sammensat også med ikke-medlemmer af
rådet. Lokalrådet nedsætter et forretnings-
udvalg, der styrer foreningen mellem mø-
derne
Efter oprettelse af lokaludvalgene har vi
valgt at arbejde mere projektorienteret
med prioritering af udvalgte problemstillin-
ger, vi mener, skal tages op.
I den sammenhæng har vi f.eks. udarbejdet
en pjece til forgrønning af Amager, som led
i ønsket om en bæredygtig og grøn Ø.

LOKALRÅD - LOKALUDVALG
Lokalrådet søgte om at deltage i forsøgene
med bydelsråd i 1997. ud fra den tanke at
bydelsråd bør have en selvstændig kompe-
tence inden følgende områder: skoler, kul-
tur, institutioner, ældreområdet, samt den
fysiske planlægning.

I stedet for bydelsråd oprettede kommu-
nen lokaludvalgene i 2008, som hver består
af 7 politisk udpegede og 16 borgere valgt
på et repræsentantskab bestående af de
foreninger der måtte møde op. De har in-
gen besluttende myndighed, men de udde-
ler offentlige midler til sociale og kulturelle
projekter i bydelen, informerer om lokal-
planer og iværksætter borgerhøringer i
samarbejde med kommunen.

Lokalrådet har ingen begrænsninger i for-
hold til antal medlemmer, alle foreninger
kan melde sig ind. Ej heller er vi bundet af
den kommunale forvaltning og BR, med de
politiske hensyn der skal tages i forhold til
de bånd, det giver.

Handlingsplan
På vores årsmøder vedtager vi en
handlingsplan, som rettesnor for det
fremtidige arbejde.
Nedenstående er temaer og emner vi
har fokus på:

- At sikre bæredygtig og folkelig Ny
Amager Strandpark, fuld genetable-
ring af Helgoland og sikker Amager
Strandvej uden barriereeffekt.
- At støtte „Letbaneinitiativet“
- Støtte nye og grønne pladsdannelser
- Fokus på Amager Kulturpunkt Punkt
med folkelig og brugervenlige initiati-
ver og folkelig café.
- Samarbejde med SULFA – Sundby
Lokalhistoriske Forening og Arkiv om
arrangementer og lokaler.
- Sikre Sundby Lokalråds fremtid, som
demokratiske platform for alle. Følge
op på dette bl.a. ved øget
synliggørelse: Informationspjece,
forgrønningspjece og en historisk
pjece.
- Sikre koordination imellem de to
Lokaludvalg.
- Fortsætte samarbejdet med de andre
københavnske lokalråd.


