
LOKALSRÅDSMØDE                       Sundby 
Lokalråd
                                                                                                             Øresundsvej 6, 2300 Sundby 

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

Den 7. september 2015 i Amager Kulturpunkt, 
www.sundbylokalraad.dk

Øresundsvej 6, Huset, 2. sal tv. i lokale 21                   
Kl. 19.00 Amager, den 3.9.2015 

Pkt. 1
Valg af dirigent og referent

Pkt. 2
Navneopråb

Pkt. 3
Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde den 1.6.2015

Pkt. 4 
Meddelelser fra FU

 Evt. info fra SULFA og Miljøpunktet . Fortsat ingen mdl. bankgebyrer. 
Torvedag Øresundsvej 6, 12.9. 12-16. Frivilligheds dag på Sundholmen 8,

25.9.2015 
Københavns Kommune vil gerne vide, hvad du synes om at deltage og engagere dig i

byudviklingen!! 
Klik på spørgeskema:  https://response.easyresearch.se/s.aspx?

WID=1020281&Pwd=39198332&key=52719%2C8436643  

https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=1020281&Pwd=39198332&key=52719%2C8436643
https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=1020281&Pwd=39198332&key=52719%2C8436643
mailto:ib@wendrup.dk


Pkt. 5 
Lokalrådets lokalpolitiske emner/temaer 

Debat om prioritering af temaer til diskussion: Dispensationer fra lokal- og
kommuneplaner, private fællesveje, idrætsfaciliteter i Sundbyerne,

Amager Fælled – naturen krymper bid for bid. 

Pkt6 
Lokalrådets egne projektaktiviteter 

Nye forenings kontakter, SL og Amager Strandpark, skal SL på Facebook?  

Pkt. 7        
Lokalpolitiske emner – Nyt fra lokaludvalgene 

Forslaget til Kommuneplan 2015 er i offentlig høring fra 21.8. til 16.9.2015:
http://kp15.kk.dk/ 

Kommuneplanen møder: Prags Boulevard d.16.9. kl. 15-17 Lokalpolitisk d.17.9. kl. 19-21
i Geislersgade 17

Nyt fra VEST: Møde om nyt kvarter i Urbanplanen 28.8.2015, Kommuneplan quiz,
folder om private fællesveje Nyt fra ØST: AØL er gået direkte til Teknik- og 
Miljøborgmester Morten Kabell for at få etableret et lyskryds i krydset mellem 
Lergravsvej og Strandlodsvej! Kraftværksvej, Amagerbro Torv og høring om 
Krimsvej tillæg: http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/krimsvej-till-g-1-supplerende-h-ring  AØL 
høringssvar: http://www.blivhoert.kk.dk/sites/default/files/svar/materiale/Krimsvej%20h
%C3%B8ringssvar%20Amager%20%C3%98st%20Lokaludvalg%20-%20endelig%20version.docx

Pkt. 7
Eventuelt  

      

Evt. afbud udbedes venligst til ib@wendrup.dk eller 4034 3645
Næste lokalrådsmøder: 5.10.2015 kl. 19.00 
Næste FU-møde: 23.9.2015 kl. 12.00 - 15.00. hos Hanne. 
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