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1.

Godkendelse af dagsorden.

Åben sag
Sagsnr.:
14/1764
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde mandag den 10. februar
2014.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At dagsorden til mødet den 10. februar 2014 godkendes.
/SHJ
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Indstillingen tiltrådt.
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2.

Meddelelser.

Åben sag
Sagsnr.:
14/1764
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
a.
Tårnby Kommunebiblioteker, kurser forår 2014.
b.
Glemmer Du, nr. 1/2014 – Hiphop, pigtråd og rock’nroll.
c.
Indbydelse fra Fritid & Samfund til temadag på Christiansborg fredag 25.4.2014 kl. 10 –
13 med temaet ”Bidrager idrætsforeningerne til udviklingen eller afviklingen af
demokratiet i Danmark”.
d.
Udstillingscentret Plyssen – udstillinger februar 2014.
e.
Guide til udstillingscentret Plyssen, januar – marts 2014.
f.
Udstillingscentret Plyssen, beretning og regnskab 2013.
g.
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen den 25.11.2013.
h.
Nyhedsbrev fra Fælleskontoret (TFR/KTIS) – januar 2014.
i.
Kastrup Bio, program 30. januar – 12. marts 2014.
j.
Nyhedsmail januar 2014 fra Danmarks Biblioteksforening.
k.
Tårnby Kommunebiblioteker, nyhedsbrev februar 2014.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At punkterne a – k tages til efterretning.

/SHJ
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BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Kurser i biblioteksregi i foråret 2014.
2 Åben Glemmer Du, januar/februar 2014 om hiphop, pigtråd og rock'nroll.
3 Åben Fritid og Samfund debatmøde 25 april 2014. på Christiansborg med
temaet "Bidrager idrætsforeningerne til udviklingen eller
afviklingen af demokratiet i Danmark".
4 Åben Plyssen, udstillinger m.m. i februar 2014.
5 Åben Guide Plyssen Udstillingscenter, januar - marts 2014.
6 Åben Rapport og regnskab 2013 fra Udstillingscentret Plyssen.
7 Åben Referat af bestyrelsesmøde 25 november 2013 (Tårnby
Musikskole)
8 Åben Foreningernes Fælleskontor Nyhedsbrev januar 2014 II.pdf
9 Åben Kastrup Bio, program 30.01 - 12.03-2014.pdf
10 Åben Nyhedsmail januar 2014 fra Danmarks Biblioteksforening.
11 Åben Tårnby Kommunebiblioteker, nyhedsbrev februar 2014.

17400/14
14893/14
16382/14
8900/14
17010/14
9302/14
8912/14
16093/14
18849/14
19279/14
20314/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Indstillingen tiltrådt.
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3.

Serviceområdet rekreative områder - forslag til servicemål
2015.

Åben sag
Sagsnr.:
14/2983
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af følgende 6 serviceområder:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekreative områder
Fritidsfaciliteter
Havne
Folkebiblioteker
Kultur
Fritidsaktiviteter

Hvert år fastlægges politiske servicemål for hvert enkelt serviceområde.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Som led i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede behandling af Budget 2015 fremlægger
forvaltningen hermed de tilrettede servicemål for serviceområdet rekreative områder
som udgangspunkt for en første drøftelse af eventuelle justeringer af målene i 2015. I
forhold til 2014 servicemålene er der udelukkende foretaget små redaktionelle ændringer
samt ændring af årstal.
Serviceområdet rekreative områder omfatter gartnerafdelingen, Kastrup Strandpark nord
og syd, Øresundsparken, Byparken, Travbaneparken, Trekantsområdet ”Skaftet”, Skoven
ved Ugandavej, kommunale legepladser m.m.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At forslag til politiske servicemål 2015 på serviceområdet rekreative områder
drøftes med henblik på udvalgets endelige fastlæggelse på budgetmødet den 20.
maj 2014.

/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Forslag til servicemål 2015 - Rekreative områder.

17341/14
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BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Forvaltningens forslag tiltrådt.
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4.

Serviceområdet fritidsfaciliteter - forslag til servicemål 2015.

Åben sag
Sagsnr.:
14/2985
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
Kultur- og Fritidsudvalgets budget omfatter følgende 6 serviceområder:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekreative områder
Fritidsfaciliteter
Havne
Folkebiblioteker
Kultur
Fritidsaktiviteter

Hvert år fastlægges der politiske servicemål på hvert enkelt serviceområde.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Som led i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede behandling af Budget 2015 fremlægger
forvaltningen de tilrettede servicemål for serviceområdet fritidsfaciliteter som
udgangspunkt for en første drøftelse af eventuelle justeringer af målene i 2015. I forhold
til servicemålene i 2014 er der udelukkende små redaktionelle rettelser. Serviceområdet
fritidsfaciliteter omfatter følgende:
Idrætsanlægget Ved Diget (fodbold, softball, vægtløftning, styrketræning)
Idrætsanlægget Ved Gl. Kirkevej (fodbold)
Tårnby Stadion og Travbaneparken (fodbold, rugby, amerikansk fodbold, atletik)
Vestamager Idrætsanlæg (fodbold, udendørs tennis, petanque)
Amager Hallen (basketball, bordtennis, billard, skydning, styrketræning)
Travbanehallen (håndbold)
Vestamagerhallen (badminton, bordtennis og selvforsvar)
Skelgårdshallen (indendørs tennis)
Korsvejsbadet, Pilegårdsbadet og Kastrup Svømmehal (svømning, vandpolo,
triatlon), varmtvandsbassinet og Kastrup Søbad
10. Kastrup Skøjtehal (ishockey og kunstskøjteløb)
11. Kastrup Curlinghal (curling)
12. Kastrup Gymnastikhal (gymnastik)
13. Tilskud til Amager Tennis- & Badmintonhal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At forslag til politiske servicemål 2015 på serviceområdet fritidsfaciliteter drøftes
med henblik på udvalgets endelige fastlæggelse på budgetmødet 20. maj 2014.

/SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Forslag til servicemål 2015 - Fritidsfaciliteter.

17325/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Forvaltningens forslag tiltrådt.
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5.

Transporttilskud til ældrebowlingklubben Senior Strike.

Åben sag
Sagsnr.:
14/2823
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
Vedhæftet fremsendes ansøgning fra Bowlingklubben Senior Strike – som er en
ældrebowlingklub hjemmehørende i Tårnby Kommune – om et transporttilskud på
10.000 kr. til et årligt tilbagevendende ældrebowlingtræf i Odense – i år fredag den 21.
marts 2014. Ca. 45 ældre bowlingspillere plejer at deltage i turen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Foreningen har de sidste 9 år modtaget 4.000 kr. i tilskud til nævnte formål. Kommunens
tilskudsordning til foreningslivet giver ikke mulighed for tilskud til pensionisters
deltagelse i idrætsaktiviteter.

ØKONOMI
Ifølge vedhæftede regnskab for året 2012 var der et driftsunderskud på 8.662,34 kr. og
en likvid formue på 13.589,73 kr. Regnskabet for 2013 kommer til at udvise et
underskud på ca. 8.000 kr. hvilket bevirker, at foreningens likvide beholdning falder til
5.500 kr.
Et transporttilskud på 4.000 kr. kan i 2014 afholdes over kontoen ”Tilskud til kulturelle
institutioner.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At ansøgningen om transporttilskud til Senior Strike imødekommes og udvalget
fastsætter tilskuddets størrelse.
2. At en udgift på maks. 4.000 kr. kan afholdes over kontoen ”Tilskud til kulturelle
institutioner” i 2014.

/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Ansøgning fra ældrebowlingklubben Senior Strike om
transporttilskud + regnskab 2012.

14706/14
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BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Indstillingen tiltrådt med et driftstilskud på 5.000 kr.
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6.

Tilskud til Tårnby Kommunes kulturnat "Stjerner i natten"
fredag den 23. maj 2014.

Åben sag
Sagsnr.:
14/2384
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
En række af Tårnby Kommunes undervisnings- og kulturinstitutioner (Tårnby Naturskole,
Kulturzonen, Biblioteket, Kastrup Bio, Ungdomsskolen, Pædagogisk Udviklings Center og
folkeskolerne i samarbejde med Kultur og Fritid) har gennem de sidste 5 år skabt en
samlet begivenhed for Tårnby Kommunens borgere. En kulturnat på områderne omkring
Naturcenter Amager hvor alle institutioner i samarbejde med forskellige foreninger m.fl.,
skaber en mængde aktiviteter, der henvender sig til familier med børn, unge og voksne.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Belært af tidligere års erfaringer vil den kommende kulturnat fredag den 23. maj 2014 kl.
17-22 ikke indeholde ekstraordinære aktiviteter, som er så vejrafhængige (luftballon,
udendørs biograf o.lign.), at de må aflyses i tilfælde af dårligt vejr. I lighed med 2012 og
2013 satser der på at skabe en kombination af liveoptræden, workshops og aktiviteter,
der lægger op til aktiv medvirken, lærerige oplevelser og behagelig underholdning.
Begivenheden markedsføres via omtale og annoncer i lokalpressen, plakater, postkort,
egen hjemmeside (www.stjernerinatten.dk), på Facebook og Tårnby Kommunes
hjemmeside.

ØKONOMI
De samlede udgifter forventes til 76.000 kr. (samme niveau som i 2012 og 2013). Heraf
går 48.000 kr. til PR (bannere, plakater, postkort, programmer, skiltning og egen
hjemmeside m.m.) og 28.000 kr. til workshopudgifter og materialer. Hertil kommer, at
de medvirkende skoler, institutioner og foreninger m.fl. selv bidrager med både økonomi
og personale til gennemførelse af kulturnatten.
Den samlede udgift kan afholdes over driftsbudgettet i 2014 på kontoen ”Andre kulturelle
formål” i lighed med tidligere år.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At Tårnby Kommunes kulturnat ”Stjerner i natten” afvikles som beskrevet fredag
den 23. maj 2014.
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2. At de samlede udgifter på 76.000 kr. afholdes over kontoen ”Andre kulturelle
formål” i 2014.

/SHJ
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Indstillingen tiltrådt.
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7.

Forslag til anvendelse af prisen på 250.000 kr. til Tårnby
Kommune for kåringen til Danmarks Friluftskommune 2013.

Åben sag
Sagsnr.:
14/3430
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
I forbindelse med at Tårnby Kommune i 2013 blev kåret som Danmarks Friluftskommune
følger en præmie på 250.000 kr. Disse penge skal anvendes til at støtte friluftsformål i
kommunen. Friluftsrådet, der står bag prisen forudsætter, at beløbet anvendes inden for
de temaer, som er skitseret i ansøgningen om prisen. Det er endvidere en forudsætning,
at kommunen indsender en ansøgning til Friluftsrådet om anvendelse af prisen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Ansøgningen skrives af Naturskoleleder Jacob Jensen og Bibliotekschef Jens Lauridsen og
den baseres på følgende delelementer:
Det grundlæggende princip for de delprojekter præmien foreslås anvendt til er, at de kan
komme mange borgere i kommunen til gode. Således at både organiserede grupper
(f.eks. institutioner, skoler og foreninger) og uorganiserede brugere (f.eks. familier)
tilgodeses. Hovedoverskriften er ”Naturen som krydsfelt og brobygger”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opkvalificering af Blå Base med flere faciliteter i havn og nyt udstyr (60.000 kr.).
Støttepunkter for udelæring i Ugandaskoven (50.000 kr.).
Naturstier med skilte, foldere og QR koder i kommunen (40.000 kr.).
Mobil sauna (60.000 kr.).
Naturrygsække til udlån fra biblioteket (10.000 kr.).
Markedsføring af Tårnby som Friluftskommune (30.000 kr.).

De enkelte punkter er uddybet i vedhæftede bilag.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At den kontante præmie på 250.000 kr. for Danmarks Friluftskommune 2013
anvendes som beskrevet af naturskolelederen.
2. At sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/SJ
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BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Redegørelse fra naturskolelederen og forslag til anvendelse prisen
på 250.000 kr.

17886/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Indstillingen tiltrådt idet handicaptilgængeligheden præciseres i forslag 1., 3. og 6.
Fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.
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8.

Indhegning af hundefritløbsområde på Skaftet og Trekanten

Åben sag
Sagsnr.:
13/836
Sagsansvarlig: cra.tf
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
Teknisk Forvaltning indstiller, at der indhegnes et hundefritløbsområde på Skaftet og
Trekanten. Langs kanalen ved Kalvebod Fælled ønskes en regulering af udbredelsen af
fritløbende hunde, så arealet kan rumme rekreativ anvendelse for et bredere publikum,
og realiseringen af Naturpark Amager kan påbegyndes.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Hundefritløbsområdet på Trekanten og Skaftet strækker sig for nærværende fra og med
det trekantede område nord for Ugandavej og naturområdet med bakkerne, øst for
kanalen og til parkeringspladsen ved Hilversumvej. Udlægningen af arealet som
fritløbsområde for hunde gør, at flere hundeejere med løse hunde mener, at de har
fortrinsret til arealet. Der meldes jævnligt om interessekonflikter mellem hundeluftere og
øvrige brugere af arealerne. Teknisk Forvaltning modtager flere henvendelser fra
borgere, der fortæller, at de, ved konfrontation med store, løsgående hunde og truende
hundeejere, er blevet bange. Endvidere er ryttere og heste blevet angrebet af fritløbende
hunde. Institutioner fortæller, at de ikke tør gå tur i området med børnene pga.
løsgående hunde og aggressive hundeejere.
Til løsning af konflikten, indstiller Teknisk Forvaltning, at hundefritløbsområdet
indskrænkes til at være et indhegnet areal, så det er tydeligt, hvor man må have
fritløbende hunde.
En indhegning af hundefritløbsområdet vil endvidere proaktivt arbejde hen mod
udviklingsstrategien for Naturpark Amager, hvori der bl.a. foreslås et samlet
naturområde, der åbner sig mere ud mod de omkringliggende boligområder ved
reducering af indhegning af Kalvebod fælled ud til kanalen. Et indhegnet
hundefritløbsområde vil bedre sikre vildtet og andre mod at blive angrebet af løse
hunde.

ØKONOMI
Det skønnes at ville koste 250.000 kr. at indhegne ca. 45.000 m2 areal, inkl. låger, samt
et beløb til uforudsete udgifter og for rydning af beplantning. Se bilag

15

Kultur- og Fritidsudvalget d.10-02-2014

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller over for til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget overfor
Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der søges indarbejdet kr. 250.000 til indhegning af hundefritløbsområde på
anlægsbudgettet for 2015.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åbe Uddybende notat om hundefritløbsområde på Trekanten.
n
2 Åbe Trekanten og Skaftet. Eksisterende forhold og oversigt over
n
hundefritløbsområde. Sept. 2012. Mål 1:2000.
3 Åbe Trekanten og Skaftet. forslag til etablering af græsstier, inventar,
n
skilte, indhegning mv. Sept. 2012. Mål 1:2000
4 Åbe Forslag til indhegnet hundelufterområde 2012.jpg
n
5 Åbe Notat vedr. indhentet tilbud på hegn til hundefritløbsområde på
n
Trekanten.
6 Åbe Tidligere indstilling. Forslag om ændring af fritløbsområde på
n
Vestamager for hunde..pdf
7 Åbe [2810880,1]Hundelufterområder ultimo 2003.pdf
n
8 Åbe [2449376,1]Indstilling vedr. hundefritløbsområder d.
n
16.9.2003.pdf
9 Åbe [2810713,1]Generelle_betingelser_Poda_Entreprise_oktober_200
n
8.pdf
1 Åbe [2810714,1]Tilbud på Poda Multinet Hegn.pdf
0 n

1970236/1
3
1221159/1
3
1221158/1
3
18135/14
1220767/1
3
1220727/1
3
1220701/1
3
1220735/1
3
1220746/1
3
1220750/1
3

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Forslaget kan ikke imødekommes. Områdets nuværende status bibeholdes.
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9.

Trekanten og Skaftet - Skelafgrænsning og oprydning

Åben sag
Sagsnr.:
13/836
Sagsansvarlig: cra.tf
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
Forvaltningen fremlægger forslag til oprydning og genafsætning af skel langs private
grunde på det kommunalt ejede rekreative naturareal Skaftet og Trekanten, samt
renovering af 200 meter grussti.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Skaftet og Trekanten
Skaftet og Trekanten er et af Tårnby Kommunes offentlige, rekreative arealer, der er
beliggende ved kanalen langs Kalvebod Fælled. Beplantningsudtrykket på området nord
for Ugandavej til Finderupvej er park. Den øvrige del af arealet har naturpræg. Området
henvender sig til alle byens borgere og tiltrækker en vifte af brugergrupper med
forskellige og til tider modsatrettede interesser, hvilket medfører en del konflikter.
Området bliver på sigt en del af Naturpark Amager og skal gerne fremstå som del heraf.
Beplantning
Teknisk Forvaltning arbejder ud fra, at parkens beplantningsudtryk opretholdes, som det
er i dag, således at området nord for Ugandavej fortsat har parkpræg, og arealerne syd
for Ugandavej har naturpræg med opvækst af buske og træer og med reference til
Kalvebod Fælled.
Brugere og rekreative muligheder
Teknisk Forvaltning indstiller, at der sigtes mod, at brugergruppernes sammensætning
fortsat er bred og varieret, og at naturområdet gøres mere tilgængeligt og brugervenligt
for den brede befolkningsgruppe gennem etablering af flere brugervenlige græsstier,
oprydning i beplantning og opsætning af mere parkinventar.
Skelafgrænsning og oprydning
Teknisk Forvaltning modtager jævnligt borgerhenvendelser om, at flere grundejere langs
Trekanten og Skaftet inddrager natur- og parkområdet til private haver, smider store
bunker af kompost og skælder ud på besøgende, der går forbi deres inddragede arealer.
Teknisk Forvaltning har konstateret, at nogle grundejere har inddraget op til mellem 100
og 400m2 af offentligt, rekreativt areal, og at perioden det er foregået i strækker sig hen
over 0 – 30 år. Registrering og dokumentation fra primo 2010 er vedlagt som bilag.
Disse grundejeraktiviteter udvides årligt. Derfor indstiller Forvaltningen, at Tårnby
Kommune, som ejer af park- og naturarealet, kontakter et landinspektørfirma til at
genafsætte skellinjen mellem kommunens areal og private grundejere, og at grundejerne
informeres om, at Trekanten og Skaftet er et offentligt, rekreativt naturareal for alle
borgere. Se bilag fra landinspektør. Dette er væsentligt, eftersom nogle grundejere kan
mene, at de har vundet hævd over arealet.
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Renovering af eksisterende grussti og etablering af flere græsstier
Stien fra indgangen mellem Dorn Allé og Natalvej og til den tværgående grussti langs
kanalen er ujævn og sumpet. Der kommer borgerklager om problemet. Derfor indstilles
det, at stien renoveres ved udlægning af nyt grus. Endvidere indstilles det, at der
etableres en græssti, der klippes 1-2 gange årligt. Denne græssti kan borgerne i øvrigt
anvende som rekreativ sti igennem den noget utilgængelige høje græs- og
urtevegetation, og gartnerne kan bruge den til at pleje og vedligeholde området og bl.a.
fjerne farlige, døde grene fra træerne og udtynde i beplantningen langs skellinjerne, når
borgerne klager over den tætte beplantning.

LOVGRUNDLAG
På grund af disse uoverensstemmelser mellem matrikelkort og registreringer på
lokaliteten, kan Teknisk Forvaltning ikke komme videre i sagen om rekreative tiltag for
brugen af naturområdernes østside eller pleje og vedligehold af arealer langs skellinjen,
hvor grundejere har etableret kompostbunker og haver.
Når Tårnby Kommune, som ejer af park- og naturarealet, kontakter et landinspektørfirma
til opmåling og genafsættelse af skellinjen mellem kommunens areal og private
grundejere er, kan nogle grundejere mene, at de har vundet hævd over arealet, som på
kommunens matrikelkort ser ud til at være kommunens areal.
Ifølge Danske lov § 5-5-1 kan man vinde hævd, ”hvis gods eller ejendom nogle haver
haft i hånd og hævd i 20 år. Ulast og ukært til tinge, det beholder han, uden anden
adkomst at fremvise, angerløst og uafvundet, med mindre det bevises, at han havde det
enten i pant, eller i forlening, eller i forsvar”.
I praksis betyder det, at den ret, man har erhvervet ved hævd, enten kan være en
ejendomsret eller en mere begrænset ret, en brugsret. Har man således i 20 år (som er
det, man kalder hævdstiden) rådet over et grundstykke, som var det ens eget og under
de betingelser, der i øvrigt gælder for hævdserhvervelse (bl. andet at man har været i en
vis god tro), er man på den måde blevet ejer af arealet, og man kan få sin adkomst
(ejendomsret) tinglyst.
Det er domstolene, der afgør, om der er vundet hævd.
Læs evt. mere herom på:
http://www.vektor.as/informationsarkiv/haevd.html

ØKONOMI
Afsætning af skel via Landinspejktør:
Pris: 60.000 kr. for genafsætning af skel på Trekanten og Skaftet. Prisen er vejledende.
Se bilag.
Oprydning efter private grundejere.
Det er svært at vurdere, præcist, hvor meget affald, der ligger i området og hvilken type,
eftersom det er svært at komme til, når der ikke er stier, som gartnerne kan anvende.
Nogle steder ligger der bunker af kompost, som er sammenblandet med knækkede fliser,
jern og andet. Affald, der ikke er kompost, skal samles op og indleveres på
genbrugsstation. Arbejdet bør udføres af udefrakommende entreprenører for at undgå
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ubehagelige sammenstød med kommunens egne medarbejdere. Derfor vurderes det, at
oprydningsarbejde inklusiv arbejde til at lette adgangen kan koste op mod 80.000 kr.
Renovering af grussti.
Sti fra indgangen mellem Dorn Allé og Natalvej og til tværgående grussti langs kanalen
er ujævn og sumpet, pris, 55.000 kr. Beløbet bygger på pris på renoveringen af de større
nord- og sydgående stier på Trekanten og Skaftet, der blev udført i 2008.
Der kan ikke anvises finansiering på Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller over for Kultur- og Fritidsudvalget, at det anbefales overfor
Økonomiudvalget, at

1. der afsættes økonomiske midler til at stedfæste matrikelskel imellem offentligt
areal og private grundejere ved landinspektørfirma, og at det pålægges de
involverede parter, at skellinjen respekteres. Beløb 60.000 kr. til opmåling af skel.

2. der afsættes økonomiske midler til oprydning efter private grundejeres
deponering af affald, kompost mv. beløb 80.000 kr. samt til etablering af mindre
græsstier og renovering af tværgående sti fra indgangen mellem Natalvej og
Doorn Allé og til stien langs kanalen beløb 55.000 kr. I alt 135.000,- kr.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Notat til dagsordenspunkt Trekanten og Skaftet,
Skelafgrænsning og oprydning.
2 Åben Skaftet. Oversigtsfoto af registreret område Ugandavej Hilversumvej.pdf
3 Åben Trekanten Kopi af registrering. Ejendomsforhold, Skaftet og
Trekanten 2009-2010. Ugandavej-Hilversumvej 48
4 Åben Kamerunvej 35, Tanavej 30 - 34. Luftfoto. Mål 1:500. 3 sider.pdf
5 Åben Tanavej 34 - 44, Sudanvej 36. Luftfoto. Mål 1:500. 3 Sider.pdf
6 Åben Sudanvej 38 - 46. Luftfoto. Mål 1:500. 2 sider.pdf
7 Åben Sudanvej 46, Natalvej 40 - 46. Luftfoto 1:500. 2 sider.pdf
8 Åben Natalvej 48 - 50, Dorn Allé 2 - 6. Luftfoto. Mål 1:500. 6
sider..pdf
9 Åben Dorn Allé 6 - 18. Luftfoto. mål 1:500. 6 sider.pdf
10 Åben Dorn Allé 20 - 30. Luftfoto. Mål 1:500. 6 sider.pdf
11 Åben Dorn Allé 30 - 34, Hilversumvej 26 - 28. Luftfoto. mål 1:500. 6

1979836/13
22918/14
23103/14
22926/14
22931/14
22936/14
22942/14
22943/14
22949/14
22952/14
22956/14
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12
13
14
15

Åben
Åben
Åben
Åben

16 Åben
17 Åben
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

29 Åben
30 Åben
31 Åben

sider.pdf
Hilversumvej 28 - 32. Luftfoto. Mål 1:500. 2 sider.pdf
Hilversumvej 34 - 42. Luftfoto. Mål 1:500. 2 sider.pdf
Hilversumvej 42 - 54. Luftfoto. Mål 1:500. 2 sider.pdf
Skaftet. Nordlig del. Oversigtsfoto af registreret område
Finderupvej - Ugandavej.pdf
Registrering januar 2010 af Ejendomsforhold langs Skaftet fra
Finderupvej til Ugandavej.pdf
Finderupvej 97 - 95, Foldbyvej 4. Luftfoto. Mål 1:500. 3
sider.pdf
Foldbyvej 6 - 18. Luftfoto. Mål 1:500. 4 sider.pdf
Foldbyvej 20 - 34. Luftfoto. Mål 1:500. 4 sider.pdf
Foldbyvej 36 - 50. Luftfoto. Mål 1:500. 1 side.pdf
Foldbyvej 50 - 60. Luftfoto. Mål 1:500. 1 side.pdf
Gangstedvej 2 - 12. Luftfoto. Mål 1:500. 3 sider.pdf
Gangstedvej 14 - 26. Luftfoto. Mål 1:500. 1 side.pdf
Viskumvej 2 - 12. Luftfoto. mål 1:500. 3 sider.pdf
Viskumvej 14 - 24. Luftfoto. Mål 1:500. 1 side.pdf
Rhodesiavej 14 - 32. Luftfoto. Mål 1:500. 3 sider.pdf
Rhodesiavej 34 - 56. Luftfoto. Mål 1:500. 1 side.pdf
Rhodesiavej 58 - 74, Ugandavej 180 - 181. luftfoti. mål 1:500. 1
side.pdf
Rhodesiavej 66 - 74, Ugandavej 180 - 184. Luftfoto. Mål 1:500.
4 sider.pdf
[2913747,1]Forespørgsel.Landmålertilbud på opmåling ved
Trekanten.
[2913734,1]Brev fra Henrik Hjort. Vejledning.pdf

22960/14
22962/14
22965/14
23016/14
1220570/13
23018/14
23020/14
23021/14
23023/14
23031/14
23034/14
23036/14
23037/14
23042/14
23046/14
23048/14
23049/14
23051/14
1220687/13
1220684/13

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Indstillingen tiltrådt. Fremsendes til Økonomiudvalget til endelig afgørelse.
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10.

Eventuelt.

Åben sag
Sagsnr.:
14/1764
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Frants Nielsen

RESUMÉ
a.
Der blev forespurgt til status for Kastrup Bio efter vedtagelse af lov om biografer ultimo
december 2013.

INDSTILLING
/SHJ

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-02-2014
Bibliotekschefen orienterede om at der afventes en ny bekendtgørelse. Der arbejdes i
øjeblikket med flere løsningsmuligheder som også koordineres med de øvrige kommunale
biografer.
Der vil på et senere tidspunkt fremkomme en konkret sag til behandling i Kultur- og
Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.
Punktet taget til efterretning.
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