
Lokalrådsmøde - Referat 

 

 Mandag, 8. maj 2017 i Kulturhuset 
        

Deltagere:   
Jan Oster JO X Steen Nørgaard SN X Jørgen Thyregod JT JT 

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 JO 

 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt som herstående 

 

3.  Indvielse af ”Rolig have” Lokalrådets projekt ”Rolig Have” blev indviet fredag d. 

5. maj. Det blev en hyggelig eftermiddag med 75 del-

tagere og tale af havneparkens arkitekt Poul Jensen. 

 

4.  Salon på Bryggen – Området ved 

Lille Langebro 15. maj 

Næste ”Salon på Bryggen” afholdes mandag d. 15. maj 

og handler om Havneparken i området mellem vandet 

og gaden Islands Brygge. 

 

5.  Intern Høring - Dansescene Lokalrådet afholder sig fra kommentarer 

 

6.  Høring: 

 Lokalplan 205 Tillæg 2 - Snorres-

gade 

Lokalrådet afholder sig fra kommentarer. 

På Københavns Kommunes høringsportal  

www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner  

har man mulighed for at se forslaget og indsende et 

høringssvar. 

 

7.  Høring – Nattelivsplan Lokalrådet afholder sig fra kommentarer 

Man kan se høringen på denne adresse: 

 www.blivhoert.kk.dk/hoering/restaurations-ognatte-

livsplan 

 

8.  Seminar 2018 Efter evalueringen af januars seminar blev det beslut-

tet, at næste års seminar skal række sig over flere 

dage, så der bliver bedre tid til at fordybe sig og få 

mere plads til det visionære. 

 

9.  Hjemmesiden Der vil nu blive lavet et referat af lokalrådsmøderne til 

offentliggørelse på hjemmesiden. 

 

10.  Havnebussen anløb ved Langebro Lokalrådet arbejder for at få Havnebussen til at lægge 

til ved Langebro. Der kommer et indlæg om under-

skriftindsamling i denne uges udgave af BryggeBladet 

(nr. 16) 

 

11.  Lokaler under Langebro Lokalerne under Langebro (på den side af Islands 

Brygge, hvor posthuset tidligere lå) er nu sat til debat 

af kommunen; hvad skal lokalerne indeholde i fremti-

den?  

Lokalrådets udvalg rykker Borgmester Morten Kabell 

for at få en kontaktperson i Teknik- og Miljø-Forvalt-

ningen. 
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12.  Ordensregler for Dansescenen Der ønskes et sæt ordensregler, der gælder for hele 

Havneparken og Dansescenen specielt. 

 

Havneparkudvalget følger op på muligheden for skilte 

med ordensregler for Havneparken generelt og Danse-

scenen 

 

13.  Trafik og Plan:  Intet, der ikke er behandlet under tidligere punkter. 

 

14.  Nyt fra udvalgene: Intet, der ikke er behandlet under tidligere punkter. 

 

15.  Meddelelser og indkomne mails  

16.  Eventuelt ”Rolig Have”: Kan der opstilles flytbare stole i stil med 

de meget tunge, der er placeret på Prags Boulevard - 

BP undersøger muligheder 

”Rolig Have”: Skilt - BP går videre med arkitekt Poul 

Jensen for at drøfte opsættelsen af skilt om brugen af 

”Rolig Have” 

 

17.  Godkendelse af referat Godkendt 

 

Næste møde: Mandag 19. juni i KIB 
     
 


