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Referat fra 7. september 2015 

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

Pkt. 2 Navneopråb:

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde den 1.6.2015 - Godkendt

Pkt. 4 Meddelelser fra FU: Torvedag Øresundsvej 6, 12.9. 12-16. Ib sørger for at der ligger nogle SL-
pjecer på SULFA’s bord. Alle er velkommen til morgen kaffe i lokalerne fra kl. 10.00
Frivilligheds dag på Sundholmsvej 8, 25.9.2015- der er åbent hus kl.12.00 -21.00. 
Københavns Kommunes spørgeskema til borgerne om byudvikling: se link:  
https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=1020281&Pwd=39198332&key=52719%2C8436643  

Pkt. 5 Lokalrådets lokalpolitiske emner/temaer 
Debat om prioritering af temaer til diskussion: 
Dispensationer fra lokal- og kommuneplaner. Her kom vi ind på butiks- og erhvervspolitikken. Vi tager 
det op med kommuneplanen den 5.oktober, Hanne forbereder et oplæg.
Private fællesveje – Vest og miljøpunktet arbejder med en folder der henvender sig til dem. Vi tager det
op når denne er trykt.
Idrætsfaciliteter i Sundbyerne. Konstatere at tilbudende er begrænset, ikke mindst med tilflytningen, og 
mange idrætsforeninger er økonomisk klemte. 
Amager Fælled – naturen krymper bid for bid, med nybyggeri i Ørestadsdelen, campingplads, 
græsplæner og evt. opkørsel fra tunnelmotorvej. Vi bør genrejse foreningen ”Bevar Amager fælled.”

Pkt6 Lokalrådets egne projektaktiviteter 
Nye forenings kontakter: Berit har opsamlet en liste som FU ser på.
SL på Facebook? Carstens forslag, vi afventer hans tilstedeværelse.

Pkt. 7 Lokalpolitiske emner – Nyt fra lokaludvalgene 
Forslaget til Kommuneplan 2015 er i offentlig høring: http://kp15.kk.dk/ 
Kommuneplanen: møde på Prags Boulevard d.16.9. kl. 15-17 ??? hvor hvem??
Lokalt Sundby møde 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: Carsten skulle have redegjort for følgende: Lyskryds 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 sendt 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  

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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