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Projekt

Planlæg etabler

Drift/år

A

Stofindtagelsesrum Sundholm

400.000 kr.

400.000 kr.

B

Helhedsplan for Kigkurren

1, 5 mio.kr.

C

Udnyttelse af parkeringshus til skole

D

En fornyet plan for aktiv og grøn
transport i Ørestad

Dokumentnummer
2020-0130712-1

A. Etabler et stofindtagelsesrum på Sundholm
Amager vest Lokaludvalg har flere gange henvendt sig til politikerne i
Københavns Kommune med ønske om etablering af et stofindtagelsesrum på Sundholm. Sundholm er skolevej og et sted for børnehavebørn
med trestore dagtilbud. Der er fundet kanyler på Amager Fælled Skole,
Sundholmstoiletter og å legepladsen i området. Lokaludvalget har afholdt nabomøde om sagen og her var der stor opbakning blandt de
fremmødte.
B. Helhedsplan for Kigkurren
Både lokaludvalget og Islands Brygge Lokalråd har gennem flere år påpeget behovet for helhedsorienteret planlægning og udvikling af Kigkurren på Islands Brygge og området omkring. Pladsen og de tilstødende veje er i dag mest forbeholdt biler og uudnyttet asfalt. Vi ser et
potentiale for et grønt byrum til glæde for de mange borgere, erhverv
og offentlige institutioner, der omgiver pladsen. Lokaludvalget og lokalrådet har allerede gennemført involvering af borgerne, som har givet
ideer og input til udvikling af pladsen.
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C. Udnyttelse af parkeringshus til friarealer for skolen på Hannemanns Allé
Der skal bygges en ny skole i Ørestad på Hannemanns Allé. Grunden er
desværre meget lille og selvom arkitekternes forslag er flot, så mangler
der friarealer, som f.eks. boldbaner, der appellerer til fysisk aktivitet.
Derfor anbefaler vi, at Københavns Kommune prioriterer penge til udnyttelse af parkeringshuset ved siden af skolen til gavn for børnenes
muligheder for fysisk aktivitet. Parkeringshuset skal bl.a. opfylde parkeringsnormen for Royal Arena og står derfor tomt i dagtimerne.
D. En fornyet plan for aktiv og grøn transport i Ørestad
Ørestad har ændrede sig meget siden de store beslutninger blev truffet
om planlægning af infrastrukturen. De knopvise lokalplaner, tillæg til lokalplaner og nye skoler betyder, at der i dag er flere uhensigtsmæssige
trafikale situationer end godt er. Lokaludvalget har været i dialog med
borgerne i Ørestad og fagfolk, og vi kan konstatere, at der er brug for en
fornyet helhedsorienteret plan for grøn og aktiv transport i Ørestad.
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