
LOKALSRÅDSMØDE                       Sundby Lokalråd
                                                                                                             Øresundsvej 6, 2300 Sundby 

E-mail: sundby.lokalraad@mail.dk
Formand: ib@wendrup.dk 40343645 

Referat den 2. marts 2015 i Amager Kulturpunkt 

Pkt. 1
Valg af dirigent og referent: Anders Hjort og Hanne Schmidt

Pkt. 2 
Navneopråb

Pkt. 3
Godkendte referat fra 1.12.2014

Pkt. 4 
Meddelelser fra FU:
SULFA Dragør 90 års Jubilæums Revy 2015 torsdag den 26. marts 2015 kl. 18.00 – 22.00 på 
Dragør Fortet. Tilmelding til Anders Hjorth på ah@vibehus.dk. Amager musikhistorisk forening, 
den 6.maj, historiske forårssange med causerier.
Niels Højsteen er død, og skal bisætte torsdag 5.3. Ib søger for buket fra SL. Vi ærede Niels’ minde 
ved et kort stilhed.

Pkt. 5 
Lokalrådets projektaktiviteter  
Miljøpunkt Amager: Henning Roger Petersen fra Enhedslisten afløser Jette Gabrieli. Jette takkede 

for sin tid i SL med snacks og godter, glad for det lokale engagement hun har mødt her. Det 
har været hyggeligt at have hende med. 

HISTORISKE PJECE med temaet: Rivieraplanen/Amager Strandpark. Bent afventer indspark fra 
IB og Jørgen. Interview med Hans Guldager skal udsendes til resten af lokalrådet, Berit og Ib
skulle have en kopi.

Hjemmeside http://sundbylokalraad.dk: Carsten har lagt forskelligt ind og rettede noget til. Den er 
god og anvendelig. Vi burde alle kunne finde ud af at lægge relevante filer op.

Pkt. 6        
Lokalpolitiske emner 
Nyt fra lokaludvalget i Øst: Man diskutere stadig den begrænsede plads på den nye cykel- og gang 

rute på Amagerbanens trace´, som er udlagt til 3,5 meter. I 2001 var den 12 meter fortalte Ib
Både Øst og Vest: 
1. Kvartersmanageren og udviklingen af Amagerbrogade: Der er indkaldt til en workshop 

den 11.3. kl. 17.00 med deltagere fra lokaludvalgene, Ama’r Butikkerne, m.fl. i AKP Beta caféen.

2. Kunstnerisk masterplan for Ny Amagerbrogade: 

mailto:ib@wendrup.dk
http://sundbylokalraad.dk/
mailto:ah@vibehus.dk


Åben workshop for alle interesserede afholdes torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 til 20.00 på 
Fabrikken for Kunst og Design, Sundholmsvej 46. De to udvalg har i alt sat 150.000 kr. af til 
projektet, samt 25.000 hver kr. til workshops. 
Hanne mente det var helt til grin, da man ikke kan få meget kunst til den pris, hvis flere kunstnerne 
skal have penge for deres værker, og desuden burde man da vente til efter ombygningen, hvor 
gaderummene formodentlig vil ændre karakter, og derfor kræver en anden form for behandling.

Vest udvalget: 
Et medlemsforslag om Toiletfacilitet ved Stadsgraven ved Christmas Møllers Plads m.m.
Hanne informerer om at der var dannet en beboergruppe på Brigadevej i foreningshus regi, for at 
komme med løsninger til pis, lort og papirsvineri her. Her er forslag til pissoirs, f.eks. som 
buskbeplantninger der kan klare mosten. (Hvad med damerne?)
Flere offentlige toiletter i byen er da en god ide.
Camping plads på fælleden på en stor del af dens sydlige areal: Der er dukket flere dispensationer op
siden man udarbejdet en plejeplan for Fælleden med en campingplads, og man kæmper for at der 
ikke kommer flere.
Faste Batteri: nu er der dukket et nyt projekt op med endnu flere højhuse: Vi protesterede mod det 
første boligprojekt med Brygge Bjergene, fordi området jo tidligere var udlagt til offentlig formål, 
hvor der var plads til svømmehal, idræt, beboerhus og folkepark. For ikke at tale om trafikproblemer
på Artillerivej og Langebro, som også skal ses i lyset af nybyggeriet på Brygge Syd.
Vi bør udarbejde et nyt høringsvar i relation til sidst. Hanne skal sende det med referatet.
Nye p-pladser: bl.a. nogle ældreboliger på Bryggen fik dispensation til at etablere P-pladser, da 
beboerne ikke har bil. Nu vil kommunen tvinge dem til at oprette dem, og lejerne som ikke har bil 
skal betale gildet med højere husleje.
Grundet metroen parkere folk alle mulige steder på Amager, som indebære beboere i områderne ikke
kan finde plads til bilen. 
Anders foreslog at vi skal tage dette P-problemer på Amager op som tema på junimødet.

Pkt. 7
Eventuelt
Jette fortalte om deres bofælleskab ved Karise som dækker 60-80 hustande. De går i gang med at 
bygge i år.
Carsten og Anders går i gang med regnskabet.
       
Kommende lokalrådsmøder: Årsmøde 13.4. og møde 1.6.2015 kl. 19.00 
Kommende FU-møder: 18.3. (rettet til 25.3.) og 20.5.2015 kl. 12.00 - 15.00. hos Hanne. 

Tilføjelse af Ib, fra Preben Neptun Poulsen:  
Jeg vil gerne blive i Sundby lokalråd – desværre meget passiv. Jeg har efter et bestyrelsesmøde her 
til morgen, fået mandat til, at indtræde for:
Papirfabrikant Waldorff’s Hjælpefond, Sixtusvej 26, 2300 S – hvor jeg er næstformand.
Bedste hilsner fra Preben Poulsen
Det er jeg meget tilfreds med, da Preben altid er der, når vi har brug for hans kompetencer! Ib W.
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