
OVERSIGT OVER FORVENTEDE SAGER PÅ TMU I 2023

JANUAR

Handleplaner til løbende revision 2022 og status på handleplaner til regnskab 2021

Delegationer 2022

Forsinkelse af hastighedsprojektet 

Forlænget dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af regnvandssø
Ændring af takster for administration og tilsyn med udlejningskøretøjer på baggrund af evaluering

Højtaleren på Den Røde Plads, Nørrebro

Startredegørelse for tillæg 5 til lokalplan Ørestad Syd

Endelig vedtagelse af Lokalplan Hamletsgade, Nørrebro

Forøgelse af jorddepoter Ydre Nordhavn

Dispensation fra lokalplan 244-1 til indretning af CopenHOT for enden af Vesterhavsvej
Medlemsforslag om retvisende klimaregnskab

Udkast til kommende integrations- og medborgerskabspolitik

Reduktion af engangsemballage i Københavns Kommune

Endelig vedtagelse af Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen
Orientering om indsats i forhold til rekruttering

Status på revisionsberetning og løbende revision

Den Grønne Boulevard fase 1 afrapportering og videre proces

Foranalyse sikker skolevej ved Mimersgade 

Resultat af foranalyse vedr. opgradering af Frederiksberggade (Strøget)

Sikre skoleveje ved Nyboder

Midlertidige hastighedsdæmpende bump på Islands Brygge - politisk evaluering 
Orientering om evaluering af Dialogfora nedsat i regi af Restaurations- og Nattelivsplan

Legalitetsgodkendelse af HOFORs spildevandstakster

Modtagelse af gave på fem træer til Valbyparken, Valby

Udmøntning/prioritering af pulje til toiletindsatser

Lokalplanforslag Lundtoftegade Syd

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen / TOPSTYKKET

Bydelsplan for placering af sorteringspunkter på Vesterbro og i Kongens Enghave 

Indtægtsbevilling til tilskud fra Innovationsfonden

Revideret mødeplan 2023 (justering til budgetforhandlinger)

FEBRUAR

Nedlæggelse af ni parkeringspladser i Hermodsgade, Nørrebro
Fan village v/ Parken

Indstilling om byggesag, Havnegade 44

Placering af toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap

Bådehavnsgade II

Drøftelse af studietur

Opfølgning af medlemsforslag fra BR 24/6-22 om forbud mod brændeovne
Skybrudssikring i Kagsmosen – endelig vedtagelse af projektforslag

Signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej, Vanløse

Dispositionsforslag for Valby Langgade 

Frederikssundsvej, trafiksikkerhed, foranalyse
Projektforslag for Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade

Dispensationer på Amagerbrogade/Kurlandsgade

Indkomne forslag i 2022 til nye monumenter i det offentlige rum

Endelig lokalplan Ny Hotel- og Restaurantskole med kommuneplantillæg og udbygningsaftale, Valby

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg Amaliegade Nord, Indre By

Toftegårds Plads II

Startredegørelse for lokalplan Vigerslev Stationstorv m ed kommuneplantillæg

Godkendelse af markedspriser for erhvervsaffald

Vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald

Opfølgning på medlemsforslag om Nyholm

MARTS

Regnskab 2022
Overførsel af midler til genopretningspakke 2021
Principbeslutning, ekspropriation Svanemøllen

Principbeslutning, ekspropriation Valby

Vedtage forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 

Endelig udmøntning af tidsbegrænsede zoner i Sundbyøster, Sundbyvester, Amager Strand og Ny Lergravsparken

Endelig udmøntning af tidsbegrænsede zoner i Vigerslev alle, Ålholm, Ryparken, Ny Vanløse

Scenarier for den kommende Klimaplan med fokus på energidelen



Godkendelse af at forslag til ny ordning for afsætning af genstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser sendes

Godkendelse af offentlig høring af revision af regulativ for husholdningsaffald

Startredegørelse for lokalplan Slotsherrensvej Vest

Naturpark Nordhavn - Rammeaftale for arkitekturen

Lersøparken og Bispebjerg Bakke

Endelig vedtagelse af udvidelse af miljøzonen
Skybrudsprojekt Kagsmosen - endelig vedtagelse

APRIL

Prioritering af gårdhaveindsatsen i budgetperioden 2023-2026 

Pilotprojekt om kølende opbevaringsskabe på kommunalt areal

Godkendelse af låneanmodning fra Amager Ressourcecenter (ARC) til etablering af sorteringsanlæg til restaffald


