DAGSORDEN BØRNE- OG UNGEARBEJDSGRUPPEN
NÆSTE MØDE ER TIRSDAG D.11. JUNI KL. 17-18.30.
Tårnværelset 1. sal, Sundholm 8
DAGSORDEN
1) IDRÆTSPROJEKTET
Idrætsprojektet er sat til at finde én, der måske ville kunne deltage på mødet. De
vender tilbage hurtigst muligt.
2) STORE SKOLER PÅ SMÅ GRUNDE
I forbindelse med borgermødet om Skole og boliger ved Hannemanns Allé har vi
snakket om, at store skoler på små grunde er en generel problematik i hele
København. Efter borgermødet blev det foreslået (af Mette Rose fra BUF), at et
samlet pres fra lokaludvalgene kunne have en større påvirkning på politikerne, så
man i fremtiden giver plads nok til eleverne på de nybyggede skoler.
Ville det være interessant at arbejde videre med; f.eks. stikke fingeren i jorden hos de
andre lokaludvalg/invitere medlemmer fra andre lokaludvalg til en snak om
konsekvenserne af små grunde og hvordan vi sammen kan presse BR?
BILAG: særtillæg til Ørestad Avis og AVLU’s Høringssvar til Tillæg til Lokalplan 398,
Skole og boliger på Hannemanns Allé.
3) NY STATISTIKBANK I KØBENHAVNS KOMMUNE
Københavns Kommune skal have en ny statistikbank. Vi skal kort snakke om, om I har
nogle ønsker til den nye statistikbank; hvilke data i kan trække og underopdelingen af
Amager Vest (se bilag med et forslag til underopdelingen fra Sofie, samt bilag 3.B.
Sofie skriver følgende om underopdelingen:

Grænserne skal følge den nuværende rudeinddeling – de sorte linjer på kortet.
Jeg har lavet inddelingen ud fra, hvad det er for nogle mennesker der bor i de
forskellige områder, samt hvad der karakteriserer deres boligform og måske i sidste
ende også deres behov.
Bryggen – noget for sig selv

Ørestad – nyt beton byggeri, velhavende og veluddannede med mange biler, men
uden parkeringspladser.
Sundbyvester – villaer og haveforeninger. Nej tak til andres parkering.
Amagerbro – det gamle Amager og udsat boligområde
Urbanplanen (Hørgården) – udsat boligområde
4) Ansøgninger
A – Kunstworkshop – mal din drømmefælled
B – Geyser Festival 2020
D – ToneArt – on the move

5) Evt.
Møde med KFU-borgmester d. 6.oktober kl. 16.45-17.45 – ligger oveni vores
B&U-møde.

