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Helhedsplan for Kastrup Ny Lystbådehavn.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Kastrup Ny
Lystbådehavn. I første fase skal planen være et inspirations- og visionsoplæg til Kommunalbestyrelsen og borgerne i Tårnby Kommune.
Baggrunden for planen er en øget aktivitet i havnen samtidig med et ønske fra flere sider om
mere mangfoldighed, liv og sammenhæng på havnen.
Første skridt i forbindelse med udarbejdelsen af planen er et ”workshopmøde”, der finder
sted på det tidligere PUC, Pædagogisk Udviklingscenter, Gl. Kirkevej 98. Indgang fra
Amager Landevej. Lige ved siden af brandstationen, den 30. september, kl. 17.30 til ca.
20.00.
Der vil være god plads og corona-afstand. Invitationen sendes dog med et forbehold for aflysning afhængigt af udviklingen.
Nedenfor kan du se hvem der er inviteret til dette møde.
Dagsordenen er:
17.30-17.45
Velkommen, rammesætning og introduktion ved Kultur- og Fritidschef Jens Lauridsen.
17.45-18.30
Inspirationsoplæg ved Oliver Vanges, Lokale- og Anlægsfonden
18.30-19.30
Ideer og drøftelser i grupper.
Der vil være inspirationsbilleder, et kort (medsendes nærværende invitation) og forslag til
temaer som kan drøftes ved bordene. Temaerne vil være: nye fysiske forandringer, inventar,
nye ideer, aktiviteter og arrangementer, der kan berige havnen.
Der er en udpeges en ”referent” ved hvert bord, som giver en kort tilbagemelding.
Samtidig med gruppearbejdet: En sandwich, frugt, lidt at drikke og kaffe.
19.30
Tilbagemeldinger til plenum og diskussion
20.00
Afrunding og orientering om den videre proces:
Aftenens notater indgår i det videre arbejde.
Hver klub/inviteret interessent skriver 1-2 sider med ideer og input til Helhedsplanen for havnen.
Kultur- og Fritidsafdelingen
Gl. Kirkevej 99, 2770 Kastrup
Mail: bibliotek@taarnby.dk • www.taarnbybib.dk
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Fristen er 1. november
Der vil blive foretaget interviews med tilfældige borgere på havnen
På baggrund af det samlede materiale vil der blive udarbejdet et udkast til en helhedsplan.
Aftenens notater og de indsendte bidrag vil i deres helhed blive vedhæftet i bilagsmaterialet.
Plan, Byg og Miljø vil blive inddraget i arbejdet: fredning, kystbeskyttelse og lokalplan.
Primo 2021 vil der blive afholdt et borgermøde hvor borgerne i al almindelighed vil få mulighed for at komme og give deres besyv med i forhold til en Helhedsplan for Kastrup Ny
Lystbådehavn.
Tilmelding til workshoppen skal ske senest fredag den 25. september, højst 2 pr. forening eller virksomhed, mailes Charlotte Ploug: cpl.hb.uk@taarnby.dk.

Venlig hilsen Jens Lauridsen

Invitationen sendes til:
SAMKAS (7)
Kastrup Søbadere
Kajakklubben Neptun
Restaurant Kastrup Strandpark
Hellers
Sneglehuset
Havnekontoret
Blå Base
Den Blå Planet
TFR
KTIS
Tårnby Forsyning
Den Blå Planet
Byg, Plan og Miljø
Lasse N.

Hen efter 40 deltagere
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