LU’s resultater juni 2007 – maj 2008 – en oversigt

Høringssvar
Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-11, (april 2008)
Byudvikling Carlsberg:
• Carlsberg Startredegørelse, (januar 2008)
• Ideer og forslag til miljøvurdering/VVM for Carlsberg (februar 2008)
Teglværkshavnen
• Miljøvurdering Teglværkshavnen, forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 (august 2007)
• Naboorientering Teglholms Allé/Teglholmsgade erhvervsbyggeri vedr. dispensation fra
lokalplan for Teglværkshavnen nr. 310 1&2 (januar 2008)
• Ændringer til lokalplanstillæg nr. 310 tillæg nr. 3 Teglværkshavnen - supplerende høring
(februar 2008)
• Teglværkshavnen - lokalplanforslag for tilæg nr. 4 til lokalplan nr. 310, (april 2008)
• Teglværksbroen (maj 2008)
•
•
•
•
•
•
•

Spildevandsplan for Københavns Kommune, (januar 2008)
Belysningsstrategi for Københavns Kommune "Natten i byens lys", (november 2007)
Miljøudspil: "Miljømetropolen - Vores vision CPH 2015", (oktober 2007)
Nabohøring vedr. dispensation fra lokalplan nr. 324 "Borgmester Christiansens Gade",
(oktober 2007 )
VVM-redegørelse for Metro Cityringen (september 2007)
Rækkefølge for byudvikling - tillæg til Københavns Kommuneplan 2005 (september 2007)
Organisering af det lokale miljøarbejde efter 2007 (august 2007)

•
•

Ældrerådsvalg 2008 (marts 2008)
KAB's ansøgning til Landsbyggefonden om en forlængelse af beboerrådgiverordningen i
Kgs. Enghave (marts 2008)
Strukturtilpasning på skole og institutionsområdet, (november 2007)
Ændringer af skoledistrikter (august 2008)

•
•
•
•

Ungdomshus på Enghavevej (marts 2008)
Kommuneplanstrategi "Den Tænkende Storby" (marts 2008)
Koncept for bydelsplanlægning i Københavns Kommune "10 i én" (december 2007)
Budgetforslag Københavns Kommune 2008 (september 2007)

•
•

I alt 23 høringssvar
Egne sager, som LU har rejst på eget inititiativ
•

Grøn Sydhavn – breve til Teknik- og Miljøudvalget og –forvaltningen + foretræde

•

Bavnehøj kvarteret – tidlig inddragelse i kommunens byudviklingsprojekt

LU er repræsenteret følgende steder
•
•

Grøn Vesterbro/Sydhavns bestyrelse
Frivilligcenter V-SV

LU har deltaget i følgende ad-hoc-grupper
•
•
•

Carlsberg byudvikling
Ungdomshus-sagen
Bavnehøj-kvarteret

LU har haft dialog med følgende ikke-kommunale lokale samarbejdspartnere
• Natteravnene
• Copenhagen Unfair (kulturmesse og –værksted)
• KFUM-spejderne
• Naturgruppen
• SSP
LU har støttet 17 projekter med puljemidler til dialog- og netværksskabende aktiviteter i Kgs.
Enghave/Sydhavnen.
Mødeaktivitet
• 12 lokaludvalgsmøder
• 27 fagudvalgsmøder
• Derudover diverse møder med kommunens fagforvaltninger

