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Trafik  
15% af bilisterne har en handicapbil og de kan gå 

Parkeringshusene i Ørestaden er for lave til at handicapbiler kan bruges.    
Mere offentlig trafik på tværs.  
Tårnby centeret mangler en station. 
Metroen skærer Sundbyerne over. Der er behov for bedre overgang. 
Det skal være muligt for cykler at få lov til at dreje til højre ved rødt – se ved Enghave Vej.    
  
Idræt, kultur og fritid  
Håber at lokaludvalget vil bakke op om den lokale modelflyveplads.  
Ønske om bedre forståelse for idrætslivet.   
Ørestad friskole initiativ - ønsker samarbejde om faciliteter til børn.  
Ønske om gratis udendørs faciliteter for store og små ex. Østerbro Parken/Fælledparken.  
Ørestad IF: vil gerne bidrage til arbejdet - Vil gerne bidrage med kompetence til bedre udnyttelse af 
arealer.   
Børn og unges mentale velfærd er afhængig af organiserede idrætsfaciliteter.  
  
Biodiversitet  
Husk træer der giver bær til de små fugle. Ikke træer der er allergifremkaldende.   
Hvor meget samarbejder I med Amager Øst på dette område? 

Uhensigtsmæssigt at bygge på de grønne områder.  
Vi har senfølger af en gevaldig byvækst - alle grunde bliver støvsuget for at få plads til boliger og vi kommer 
til at mangle plads til det underfundige.  
Hvad skal der ske med Englandsparken?   
God idé med flere træer generelt. 
Klimaforanstaltninger, grønne veje hvor man kan snakke skabelse af klimaveje på de private fællesveje og 
begrænse parkeringsareal til eksterne biler.   
   
Det sociale område:  
For at skabe fællesskaber så skal man skabe handling, som nogen skal gøre. Fx byttearrangementer, 
overskudsmadsuddeling etc. så dukker folk op ad hullerne. 
Vi danskere har tendens til ikke at mænge os med de andre. Man kunne arbejde for projekter “har du talt 
med din nabo” og “tal med dem i din opgang”.  
Mange kirker arbejder med dette område og har mange tilbud.  
Hannes historie: en nabo der blev syg spurgte efter hjælp efter en stok, så fik han et varmt nært forhold til 
sine naboer.   
Dette er et kulturelt storbyproblem.   
Det skal begynde med os selv. 
Hvis vi ikke forholder os til hinanden, så mister vi noget af os selv og det sociale.  
Kontakt til boligbestyrelser er et vigtigt skridt. 
Mange i Ørestad er expats, der taler engelsk og det er en barriere i kontakten mellem mennesker.  
Mad er et godt redskab.  
Idrætsforeninger er det indlysende sted at starte for dem der ikke har så meget hjemmeliv. Meget få dyrker 
eliteidræt men kommer for at drikke kaffe og fortælle løgnehistorier.  
 
  



Om bydelspuljen  
Søg penge til aktiviteter, hvor folk mødes og kommer hinanden ved.   
Forslag om en kvikpulje 

  
Om næste skridt bydelsplan  
Indkaldelse igen i foråret.  
Ønske om en midtvejsstatus.    
 


