
Lokalrådsmøde - referat

Mandag d.19. juni 2017 i Kulturhuset

Deltage
re:

Jan Oster JO x Steen Nørgaard SN x Jørgen Thyregod JT x

Bodil Buheldt BB x Birger Pedersen BP x Janie Strüwing JSW afb
Laila Mortensen LM x Jack Mortensen JM x

Kirsten Wolf KW X
Annemarie
Schrøder

AS x Gertrud Eggers GE x

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent SN og JT

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt som herstående

3. ”Rolig have”
a) Indvielse af ”Rolig Have” i 

august
b) Skilt i ”Rolig Have”

c) Løse stole til haven

Der er nu opsat affaldsspande
Er stadig uklart omkring dette

BP rykker for svar hos arkitekt Poul Jensen, og så går 
BP videre til projektleder Maria for at høre, om der er 
penge til dette. Ellers vil LR søge midler andetsteds.
BP arbejder videre med sagen

4. Underskriftindsamling ”Stoppested 
Langebro”

Der er nu indsamlet over 2000 underskrifter, og ligger 
stadig en del i forskellige foreninger. Indsamlingen 
bliver afsluttet d. 30. juni.
For at skabe yderligere opmærksomhed om sagen, 
planlægges en sejltur i turbåd i august (d.10.) 
Udvalget arbejder videre med sagen og påtænker at 
invitere relevante politikere med på turen.
JT går ind i udvalget.

5. Ikoniske træer Københavns kommune ønsker hjælp til at finde byens 
helt særlige træer. De Ikoniske træer, som vi skal 
passe særligt på. AVLU beder i den anledning om at få 
udpeget træer, der betyder noget i lokalområdet.
AVLU indstiller selv Kirsebæralleen som ikoniske træer.
LR indstiller Kirsebæralleen og kastanietræet ved 
kirsebæralleen.

6. Salon på Bryggen - Lille Langebro
                                

SN refererer fra det velbesøgte møde. Jan Henriksen 
fra KIB udtalte ønske om at KIB skulle bestyre lokaler 
under broen ud til vandet.

7. Hjemmesiden – bl.a. referat af 
Lokalrådsmøder

Referatformen til hjemmesiden blev godkendt.
I fremtiden lægges referaterne på hjemmesiden, så de
kan ses af interesserede.
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8. Lokaler under Langebro Jan Henriksen (KIB) forestiller sig området under 

broen (vandsiden) til især ungebrug – det kan bl.a. 
være kajakhotel og musiklokaler.
BP og SN forestiller sig, at området på posthussiden 
kan være et ”Lille-Berlin”, der ligner områderne under 
banen i Berlin. Udvalget ønsker sig en rundvisning i 
lokalerne med ansvarlige fra forvaltningerne.

9. Ansøgning Lokalhistorisk Forening Lokalhistorisk ansøger LR om et tilskud til deres 
arrangement: Sejltur med guide – under Bryggens 
Fødselsdag. Der ansøges om kr. 4.800,-.
LR har desværre ikke længere økonomi til dette (som i 
de senere år har været en del af budgettet i Bryggens 
Fødselsdag og altså ikke LR-finansieret) og må afslå 
ansøgningen.

10
.

Skolehaven på Artillerivej
Johanna Lundell beder om LR’s 
opbakning til at påvirke kommunen 
før budgetforhandlingerne.

LR råder Johanna til at kontakte lokale politikere som 
Klaus Mygind eller Tommy Petersen og Peter Hess.
BP skriver til AVLU og Børne- og Ungdomsudvalget for 
at udtrykke LR’s ønske om at støtte. 

11
.

Lån af mødelokale i ”Beboerhjørnet 
Hvem anvender lokalet?

LR har en andel af brugsretten til lokalerne i Leifsgade 
7 og betaler i den anledning husleje. Brugsretten 
bruges i mindre grad til at afholde udvalgsmøder, og i 
større grad til at nystartede foreninger uden økonomi 
har et sted at holde deres møder.
GE redegør for brugen af lokalerne.
LR vil senere drøfte vores andel i lokalerne.

12
.

Trafik og Plan
a. Høringsperiode lokalplaner

    
b. Folder om Havnevigen 

c. Posthusgrunden - høring      

LR kommenterer ikke på denne høring, der handler om
mulige kortere frister i forbindelse med 
planlovsændringer, da AVLU har indsendt deres 
høringssvar, hvori de udtrykker deres bekymring for 
de kortere frister

JO har udsendt denne til orientering.

LR gør indsigelse mod højdeforholdene og 
skyggevirkningerne på Havneparken. 
Skyggevirkningerne er, at Havneparken i aftentiden vil 
blive påvirket af mere skygge. JO udarbejder og 
sender.

13
.

Nyt fra udvalgene
a. Bryggens Fødselsdag

b. Artillerivej/Axel Heides Gade

c. Grønt Byrum

Der skal opsættes betonelementer i gaderne ved 
arrangementet, for at imødegå politiets ønsker om 
terrorsikring. 
Den politiske del kommer til at fylde en del både fra 
stor scene og i det politiske hjørne.

Udvalget har skrevet til Jacob Næsager, om at gøre 
noget ved sagen. Fra projektleder Maria Christiansen 
(TMF) lyder det, at nye undersøgelser er i gang, men 
der er ikke noget konkret tiltag i gang.

Ved Hilmar Baunsgaards Boulevard er der endnu ikke 
noget projekt for det nye signal.

Claus Knudsen fra Miljøpunkt Amager ansøger 
kommunen om, at få stillet et grønt arrangement op i 
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d. Kommunalvalg

3 måneder i Isafjordsgade, hvis han kan få et 
samarbejde med cafeerne i området.

Lokalrådets valgarrangement skal finde sted i starten 
af november i Kulturhuset med støtte fra KIB.

14
.

Meddelelser og indkomne mails

a. Musikforedrag  

b.  Genbryggen                 

Henvendelse fra musiker omkring ”køb” af 
musikarrangement.
Det ligger ikke i LR’s regi – der henvises til AVLU

Genbryggens økonomi er stadig fin
Genbryggen holder nu også åbent i sommerperioden

15
.

Bryggebladet? Udkommer d. 17/8 – Vi henvender os for at få dækket 
Bryggens Fødselsdag (den politiske del)

16
.

Godkendelse af referat Godkendt

17
.

Eventuelt GE henviser til udsendt materiale omkring 
cykelforbindelser.

Næste møde: Onsdag d. 16. august i KIB


