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LOKALRÅDsMØDE
Referat fra den 5. Marts 2018
Dagsorden
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent: Anders Hjort, Hanne Schmidt
Korte mindeord for Jørgen Melchens. Vi var tre medlemmer der deltog i bisættelsen i arbejdermuseet den 24.2.
Pkt. 2 Navneopråb

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde 4.12.2017 – GODKENDT.
Pkt. 4 Meddelelser fra FU
Miljøpunkt Amager: Udskiftning i bestyrelsen. Grom Gunnarsen fra BR er trådt ind. Der er mange gode projekter i
gang. Årsrapport kommer næste uge.
SULFA: deltager i historiske dage i Øksnehallen med bod. Den 10-11.3 fra 10-17.
Berit valgt ind i Amager vest lokaludvalg, Hanne og Ib valgt som suppleanter
Brugerrådet for Amagerstrandspark. Der har været afholdt 3 møder i 17, og man er vedvarende åben for forslag fra
bruegrne.
Rettet Forslag til mødeplan for 2018 vedtaget.
Pkt. 5 Nyt medlem
Amager Øst erhvervsråd søger om optagelse i Lokalrådet repræsenteret af Anders Hjort og Lassen Rossen.
Hjemmeside Amageroest.dk
Foreningen Amager Øst erhvervsråd har fået 75.000 kr fra lokaludvalget til en stor Erhvervsmesse den 16.maj, hvor alle
firmaer inviteres i Prismen. Der er 150 stader. Anders anmoder om en bod til Sundby Lokalråd.
Pkt. 6 lokalrådets egne projekter
Trafikplan Amager: Hanne har udarbejdet nogle punkter om problematiske forhold. FU indkalder de andre lokalråd til
nyt møde, som skal fremlægge en række punkter der skal tages op i kommune, som også videresendes til
lokaludvalgene med anmodning om at de lægger pres på, også relateret til regionens plan for kollektivtrafik i 19.
Pkt. 7 Lokalpolitiske emner
Vest: Man diskuterer permanentgørelse af nabohaven i Telemarksgade, nye skoler på Bryggen og i Ørestad. Der er
indkommet protester mod en nedgravet højspændingsledning fra Avedøre til Amager øst gennem boligområder, man
er bange for sundhedsfarlige påvirkninger af magnetisk stråling.
Øst:
Diskuterer urbane byhaver på Grejsvej, da de ikke længere kan være i Ørestad. Der er en del oppe at vende med
Amagerbrogade, bl.a tunnelen ved Thyge Brahes alle og der skal arrangeres en maj fest på Amagerbrogade, når
anlægsarbejdet er færdigt.
Havnetunnelen og en Østlig ringvej
Hvad angår Havnetunnelen har det endnu ikke været muligt at få de to udvalg til at samarbejde om at få en
borgerinddragende midtvejs konference om at stå. Øst afviste at sende et brev til økonomiforvaltningen om det. Det
bliver så op ti det nye udvalg der vælges i marts om at gå videre.

Pkt. 8 Eventuelt:
Amagerbanens venner har bedt lokaludvalget om en støtteerklæring til at kunne blive, idet DSB vil sælge grunden.
Mødet mente at Sundby Lokalråd også bør støtte op om dem.
Hanne gjorde opmærksom på at hun havde læst at de havde solgt, idet de 12 skæve boliger skulle rives ned og opføres
et andet sted i byen. Så måske er det for sent at gøre noget. Vi kan prøve og se om der er en lokalplan for området,
Næste møde!
Anders gjorde opmærksom på at vi har haft 50 års dag som lokalråd. Vi bør derfor afholde lidt festlighed i forbindelse
med årsmødet den 9.4.

