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MATERIALE TIL ORIENTERING 

Tillægsdagsorden  

 ”Aftale om forlængelse af ordning med udeservering” blev eftersendt i fredags. 
 

Følgende materiale er tilføjet til den ordinære dagsorden: 

 Til punkt 2 ”Endelig vedtagelse lokalplan Nordøstamager Skole, Amager Øst” er i 
fredags lagt svar på spørgsmål fra Jakob Næsager (C) om cykelparkeringspladser. 

 

 Til punkt 3 ”Forslag til tillæg 1 til lokalplan 551 Kalvebod Brygge Vest II, Vesterbro” 
er bilag 1 ”Overblik over politisk behandling” opdateret med seneste politiske 
behandling.  
 

 Til punkt 6 ”Endelig vedtagelse lokalplan Mølle Allé, Valby” er i fredags lagt svar på 

spørgsmål fra Fanny Broholm (Å) om projektet i forhold til at bevare smedjen. 

 

 Til punkt 8 ”Valg af gadetoiletter” er i fredags lagt svar på spørgsmål fra Fanny 

Broholm (Å) og Klaus Mygind om muligheder i udbud af gadetoiletter. 

 

 Til punkt 9 ”Det videre arbejde med aftaler med udlejningsløbehjul og cykler” er i 
fredags lagt svar på spørgsmål fra Ninna Hedeager Olsen (Ø) om udlejningskøretøjer. 

 

 Til punkt 13 ”Sager til orientering” blev i fredags lagt notat ”Orientering om Fysisk 
lovliggørelse af ombygning, Bjerregårdsvej 11, Valby”. 
 

 

FORETRÆDE 

Der er i dag foretræde i: 

 Til punkt 11 ”Anlæg af kunstgræsbane i Nørrebroparken” foretræder Kia Norsker og 
Jessica Larsen, på vegne af beboere og brugere ved/af Nørrebroparken. 

 

 Til punkt 6 ”Endelig vedtagelse lokalplan Mølle Allé, Valby” foretræder Kaare Mølgaard 
Jørgensen og Kai Folmer Nielsen, ejere af ejendommen Valby Langgade 61-63. 

 

 Til punkt 6 ”Endelig vedtagelse lokalplan Mølle Allé, Valby” foretræder formand Lene 

Helt Christiansen og Kirsten Henriksen, Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv. 

 



 Til punkt 6 ”Endelig vedtagelse lokalplan Mølle Allé, Valby” foretræder Signe Leick 
Jensen og Kasper Leick, beboere. 
 

 Til punkt 11 ”Anlæg af kunstgræsbane i Nørrebroparken” foretræder formand Flemming 
Jensen og Aske Tybirk Kvist, repræsentanter for Nørrebro United. 

 

 


	 ”Aftale om forlængelse af ordning med udeservering” blev eftersendt i fredags.

