Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2020

MATERIALE TIL ORIENTERING
Følgende materiale er tilføjet:
•

Onsdag den 25. november 2020 blev der udsendt tillægsdagsorden med indstillingen
“Udvidelse af rammen for reserverede parkeringspladser med tilhørende elladestandere”.

•

Til punkt 4 ”Projektforslag til bus- og cykelfremkommelighedstiltag og genopretning
på Tagensvej, etape 2, Nørrebro” blev der mandag den 23. november 2020 lagt svar
på spørgsmål fra Ninna Hedeager Olsen (Ø) om andre løsninger for
fremkommelighedstiltag på Tagensvej.

•

Til punkt 14 ” Reducering af gener med affald og støj samt fokus på øget tryghed i
udvalgte parker og havnearealer” blev der fredag den 27. november 2020 lagt svar på
spørgsmål fra Marcus Vesterager (A) og Ninna Hedeager Olsen (Ø).

•

Til punkt 14 ” Reducering af gener med affald og støj samt fokus på øget tryghed i
udvalgte parker og havnearealer” blev der mandag den 30. november 2020 lagt svar
på spørgsmål fra Fanny Broholm (Å).

•

Til Punkt 16 ”udledningstilladelse for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg
Damhusåen” blev der onsdag den 25. november 2020 tilføjet rettelsesblad

•

Til punkt 17 ”Fornyet dispensation til indretning af Grønlandske Handels Plads, Indre
By” blev tilføjet bilag 4 og bilag 6 onsdag den 25. november 2020.

•

Til punkt 18 Sager til orientering blev der onsdag den 25. november 2020 tilføjet
”Første opfølgning på handleplaner fra revisionsberetning 2019”

•

Til punkt 18 ”sager til orientering” blev der fredag den 27. november 2020 lagt et
notat om ”Budgetudfordring i Teknik- og Miljøforvaltningens interne afregning af
anlægsprojekter.”

Følgende materiale er omdelt:
•

Notat om “Orientering om status på byggesag på Faste Batteri Vej 78”

FORETRÆDE
Der er i dag foretræde i:

•

Til punkt 10 ”Opførelse af 90 almene familieboliger og 32 ungdomsboliger i Ørestad
Syd, Amager Vest” foretræder Mette Bugge, ejer af CobraCPH, Urbangårdbutik og
eventcafe beliggende på Asger Jorns Allé i Ørestad Syd, Maj-Brit Raben Rasmussen,
beboer i Ørestad Syd, og Søren Vestermark, beboer i Ørestad Syd, forhenværende
formand for G/F Ørestad Syd og stifter af 'Beboernetværket Ørestad Syd'.

•

Til punkt 14 ”Reducering af gener med affald og støj samt fokus på øget tryghed i
udvalgte parker og havnearealer” foretræder Helle Hönig, Formand for GF
Århusgadekvarteret.

