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

Referat fra den 2. oktober 2017
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent. Anders Hjorth og Hanne Schmidt
Pkt. 2 Navneopråb:
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 4.9.2017: Godkendt
Pkt. 4 Meddelelser fra FU
Info fra Miljøpunktet ( intet nyt). SULFA. Der er godt gang i efterårsaktiviteterne. Reception i Kavalergangen med
tidligere skuespillere fra Røde Kro. Sangaften i Sløjfen den 12.oktober.
Ib vil deltage Amager Strandparks brugerråds-møde onsdag d. 4. oktober kl. 17.00-19.30 Islands Brygge 37
Pkt. 5 Lokalrådets projektaktiviteter
Fælles mødet med Islands Brygges- og Christianshavns lokalråd om Trafikplan for Amager var en positiv oplevelse. Vi
indkalder til ny møde efter kommunalvalget, hvor vi laver en strategi for hvordan vi kan få lokaludvalgene til at
handle.
Frivillighedsdagen var velbesøgt. Der var 30 foreninger tilstede.
Hanne sendt læserbrev til Amager Bladet om støtte til nabohaven i Telemarksgade i forlængelse af vores pjece om
grønne tiltag.
Carsten læser problemet med lokalrådets adresse på hjemmesiden.
Pkt. 6 Lokalpolitiske emner
Fællesmøde AVLU og AØLU med Kbh. kommune, havnetunnel og vejanlæg. Blev meddelt at der endnu ikke er sat
nogen undersøgelse i gang. Kommunen er indstillet på Fælledtunnelen, for at kunne betjene Ørestads hoteller,
Fields, og arenaen. Meget er uklar i forhold til finansiering – umiddelbart burde en tunnel under strandvejen være
billigst.
I Kastrup vil man grave Strandvejen ned som led i byggeprojekter på Kaningrunden.
Anders foreslog en vej i ude vandet som led i det digebyggeri der skal beskytte byen mod havstigninger og stormfloder.
VEST: Amager Fælledens strandeng er taget af bordet – de foreslår måske campingpladsen i stedet for som vi også
var i mod. AVLU har modsat sig Bella Kvarters voldsomme byggeplaner.
Man støtter nabohave i Telemarksgade. Arbejder for at sikre skoleveje ved Dyveke & P. Lykke skolen
ØST: Kvarterplan for Områdefornyelsen i Sundby søger lokaler til kontor. De har gjort meget for at inddrage
beboerne i området. På møde med lederen blev stillet krav om lommeparker og begrønning.
Der er afsat midler til konsulentbistand ifbm. Nordøstamager analysen, som nu sættes i gang.
Amager Øst Lokaludvalg uddeler i november Frivilligprisen på 25.000 kr. til en forening, der gør en særlig indsats i
Amager Øst Bydel. Vi foreslår at brugerne i Erindringsværkstedet udfylder skemaet på hjemmesiden og forslå de får
prisen.
Evt. kunne erhvervsnetværket også bruge nogle midler idet arbejder eller risikerer at går i stå.
I modsætning til Vest har lokaludvalget lagt an til en erhvervspolitik. Men det bør fremmes for hele Amager. Lige som vi
har en borgerservice bør vi også have et lokalt erhvervscenter. I Urbanplanen har de et projekt All-Inn hvor man
forsøger at skaffe arbejde til folk. Dette understøttes af en midlertidig pulje.
Eventuelt: Der er rundvisning af Niels Balling på Sundholm den 4.10. kl. 17.00

Næste lokalrådsjulemøde - den 4.12.2017 kl. 17.30 hos Hanne
FU-møde den 22.11.2017 fælles lokalråds-trafikmøde efter valget den 21.11.2017, nærmere info senere.
Valg til AVLU 19.2.18 og AØLU 6.3.2018

