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Referat af lokalrådsmødet mandag den 1.6. 2015

Dagsorden: 

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

Pkt.   2 Navneopråb

Pkt.   3 Godkendelse af referat fra 13.4.2015: Godkendt

Pkt. 4   Meddelelser fra FU
 SULFA har ingen kontortid før til august. 
 Ib har udsendt årsberetning og den rettede strategiplan.
 Vedr. Amager Strandparks opfordring til input fra brugere, har Preben Neptun fremsendt et 

forslag. ”I løbet af året kan strandgæster med og uden hunde fortælle os, hvordan de oplever 
forsøget via en interviewundersøgelse og på hjemmesiden www.amagerstrand.dk”. I andre anmodes 
om at gøre det samme.

 Ingen nyt fra Miljøpunktet. Hanne kontakter Henning Roger om en tilbagemelding, om hvordan 
det går. 

 Torvedage afholdes først efter sommerferien

Pkt.   5   Lokalrådet projekt aktiviteter
Hjemmesiden – Carsten holder den løbende opdateret, vil gerne have diverse ældre høringssvar mv.
som kan lægges i arkivet her. Han ville gerne at der var en tæller på så han kunne se hvor mange der
går ind på siden. Anders H. spørger vores gode hjælper om hvordan.

Pkt.   6 Lokalpolitiske emner 
Vest: den 17.6. kl. 18.00 ved Vandrehjemmet arrangerer Vest en udflugt for at bese det store 
område, hvor kommunen vil anlægge en campingplads på Fælleden.
Kunst på Amagerbrogade – der er afsat penge til at arbejde med sagen, men sekretariatet i Øst har 
sat sig på arbejdet. Der er oprettet en facebookgruppe. Man har ligeledes svært ved at se hvad 
kvarters manageren har vedr. udviklingen af handelslivet på gaden. Foreløbigt har de fået en sludder
for en sladder.
ØST: Man arbejder med at fastholde 25 % erhvervsareal i område bag Strandlodsvej –lodsejeren vil
helst bygge boliger.
Der bliver 3 timers parkering omkring Lergravs-station fra 8.6. for at forhindre pendlerparkering.
Sundbyøster skole skal have en tilbygning på tomt areal bag ved. Kommunen har nægtet bygherren 
tilladelse til at bygge udover byggelinjen ud på Sundbyøster plads.
Naboer er i dialog om beplantningen langs den nye cykel sti der starter nede ”Ved Amagerbanen”, 
da man ønsker at beholde den nuværende frodige beplantning.

Pkt.   7   Eventuelt
FU Skt. Hans seminar 26.6.2015 og lokalrådsmøder efter ferien: Mandage 7.9., 5.10. og 7.12. 2015

          

http://www.amagerstrand.dk/

