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LOKALRÅDETS JULEMØDE
mandag den 7.12.2015

Dagsorden 

Pkt. 1
Valg af dirigent og referent: Carsten og Hanne Schmidt

Pkt. 2
Navneopråb:

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde 05.10.2015: Godkendt

Pkt. 4 Meddelelser fra FU:
Miljøpunkt Amager: Henning Roger er syg, og kan ikke deltage. Vi skal finde en ny til bestyrelsen.
Forslag til evalueringssvar til Amager Strandpark ”I/S”. Preben Neptun har skrevet noget om 
generende hunde på Stranden. Hanne som går tur ca. en gang om ugen i vinterhalvåret har ikke 
observeret nogen problemer, men er ærgerlig over at det ikke er lovligt med løse hunde på den 
gamle strand, som ingen går på mere, bortset fra alle hundeejerne. Alle vintereftermiddage ligger 
første del hen i trist skygge fra de nye højhuse. Hun mener at horderne af kondiløbere og de 
mange mennesker på den nye strand er mere generende for naturoplevelsen og fugleliv end 
hundene. Carsten blev anmodet om at udarbejdet et alternativt forslag på baggrund af Neptuns 
brev. 
Forslag til den udsendte mødeplan for 2016 fremlages og blev vedtaget.

Pkt. 5 Lokalpolitiske emner 
Orientering fra Lokaludvalgene: 
Vest: Lokalplan for Bella kvarteret. Infomøde og gåtur i Bella kvarteret 27. januar 2015. 
Urbanplanens gamle center er nu revet ned. Her skal bygges ungdomsboliger. Der er ny tovholder 
i Fysisk plan.
Amagerbrogade: André har intet gjort ved at udarbejde kommissorium fra Vest for en oprette 
fælles trafikgruppe. Berit tager det op igen og igen.

Øst: Områdefornyelse i Sundby 2016, som går fra Urbanplanen til Italiensvej og fra Øresundsvej til
Funkiavej er iværksat.   
Man har finansieret en undersøgelse af forvaltningen vedvarende kommuneplans tillæg og 
ændringer i lokalplanerne.
Der har været interne høringer om Krimsvej, om nyt projektforslag til Ved Amagerbanen Syd og 
projektforslag Ny Amagerbrogade som kan se i Jemtelandsgade.
Man vil forsøge at gøre noget for at sikre kultur og fritidsfaciliteter i de nye boligområder.

 
Pkt. 6 Eventuelt

Pkt. 7 JULEFROKOST 
Vi havde en meget hyggelig aften med god mad m.m. 

Næste lokalrådsmøde mandag den 7.3.2016
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