Sundby Lokalråd
Referat af lokalrådsmøde den 6. 10. 2014
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent: Anders Hjort og Hanne Schmidt
Pkt. 2 Navneopråb:
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde den 1.9.2014: godkendt
Pkt. 4 Meddelelser fra FU
Torvedag den 13.9.: Trods silende regn var der en del mennesker der deltog i arrangementet.
Naboer ved Lergravsvej har oprettet en hjemmeside vedr. lokalplanlægning efter deres mange
uheldige oplevelser med nybyggeri i området.
Kommunen er ved at tage fat i Amagerbrogade, men det er kun en lille begrænset følgegruppe der
inddrages på møde 20,10. Arbejdsgruppen tages ikke med på råd.
Pkt. 5 Lokalrådets projektaktiviteter
- SL´s HISTORISKE PJECE: Bent er i gang Rivieraplanen/Amager Strandpark. Hanne har tilbudt at
sammenskrive materialet.
- Hjemmesiden: Med god hjælp fra Anders praktikant Annemarie er den nu oppe at stå. Pjecerne er
skannet ind, og der vil være links til større værker: Trafikplan Amager og Adamplanen som må ligge
på kommunens hjemmeside. Det skal fremgå at de er vigtige i relation til de nuværende aktiviteter
vedr. Amagerbrogade.
Vi skal kun have stof liggende som er aktuelt og relevant. (Vi kan reelt godt lægge referater derop,
som dog kun er tilgængelig for medlemmer med en kode)
Pkt. 6 Lokalpolitiske emner:
Nyt fra lokaludvalgene:
Vest:
Der er ikke blevet taget hensyn til indsigelser til nybyggeriet i August Schades kvarter, men til
gengæld har høringen vedr. Bella Center været positivt. Der indkaldes til et borgermøde om byggeri
ved Bardenfelthsgade inden høringsfristen.
Udkast til Kommuneplan: man tager overhovedet ikke hensyn til de bydelsplaner som
lokaludvalgene udarbejder. Lokaludvalget har brokket sig over dette i deres høringssvar, samt
krævet at fredningen af Fælleden sikres. Campingplads og Golfområdet er jo ikke offentlige
tilgængelige områder, og de tager en stor bid.
Øst: De holder et møde hvor man vil diskutere den nye smalle cykelsti på traceet. Hanne har leveret
skyts til at argumentere for et bredere anlæg.
Der anlægges cykelsti i Ålandsgade og Brysselgade. P- pladser skal nedlægges og lægges
andetsteds. Men hvor?

Erhvervspolitik på Amager – Ib lavet et udkast til et høringssvar som skal bearbejdes dels med
henblik på Amagerbrogade som miljøprioriteret handelsgade, og dels om lokalrådets ønske om at
styrke mulighederne for små og mellemstore virksomheder, og håndværk og produktion i Sundby.
I Dragør har man opført nogle haller, som mindre virksomheder kan leje sig ind i.

Hanne skriver om det sidste tema og sender til Ib. Også i København skal vi styrke det lokale med
en jævn fordeling af produktive arbejdspladser og butikker, frem for storcentre uden for
byområderne hvor vi bor, som kræver bil for at kunne handle, har vi været enige om det er
nødvendigt – taktisk spørgsmål om man skal kræve en halv, hel og eller 2 timer.
Brev fra TMF til kritikere af bebyggelse på Krimsvej.
De har ændret lidt på placeringer af højder på ny bebyggelse – om 80 cm gør fra eller er tvivlsomt.
Vi sender et svar hvor vi henviser til tidligere brev fra lokalrådet, som er en generel anke over hele
forløbet, som de 80 cm ikke ændrer noget ved. Vi kan opfordre dem til at ændre byggeriet med
hensyntagen til samtlige klager som er blevet fremsendt af naboer og lokaludvalget.
Nyt fra miljøpunkt Amager
Den internationale konference den 19.9. ”Eat your City”, var en stor succes.
Pkt. 7 Eventuelt
Berit mener Møldrup’erne er kommet over på Højdevangens demenshjem.
Næste møder:
Lokalrådsmøder: Julemøde 1.12.2014 kl. 17.30 i Sundby Sejl
FU-møde: 19.11. kl. 12.00 - 15.00.

