Referat

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 32 89 01 00
pt@dragoer.dk
www.dragoer.dk

Møde i Det Rådgivende Havneråd den 9. maj 2017
Kl. 16-17.30
Mødested: Havnestuen, Dragør Rådhus
Indgang via Hovedindgangen. Ring på klokken til Havnestuen.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Referat er vedlagt som bilag
Godkendt.
2. Tema: sammenhæng mellem byen og havnen
Oplæg fra administrationen om muligheder og udfordringer i
sammenhængen mellem Dragør gamle by og havnen.
Herefter drøftelse om mulige tiltag.
I dette punkt deltager planchef Jørgen Jensen og arkitekt og projektleder, Hanna Rehling.
Overordnet set var der enighed om at det er meget relevant at
se på indretningen af det offentlige rum i overgangen mellem byen og havnen, for at skabe bedre sammenhæng og en bedre og
mere tryg trafikafvikling, inkl forhold for gående.
Der var også enighed om, at størrelsesforholdene i Dragør understøtter, at hele området omkring havnen kan indtænkes for at løse udfordringer med antallet af parkeringspladser, herunder ny
lystbådehavn.
Synspunkter og mulige tiltag blev drøftet:
• kan Realdania-projekt med en samlet løsning genoplives?
• punktnedslag - ikke for friseret
• der er kaos/rod på Strandlinien, ønske om færre biler
• indfør lokalkort til borgere for at køre via Kongevejen, andre
via Drogdensvej
• markedsbåde i havnen, fx ostebåde, grøntsager og blomster
• udnytte p-pladser i ny lystbådehavn og ved badehotellet
• ophæve ensretning på lille stykke ved Rønne alle/ Drogdensvej
• parkering er presset, bevar antal pladser.
• sivegade, shared space ved skråparkering med museet
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•
•
•
•

museumsplads mellem pakhus og museet, vende museets
indgang
besøgscenter fælles med museet
mere skiltning, enkle pejlemærker fra parkering til butikker,
kultur mm.
digital løsning – skilt med antal p-pladser

Oplægget udsendes sammen med referatet.
3. Orientering om status på Vækstmiljø Ny Skurby
Udvalget blev orienteret om projektet på mødet den 24. februar.
Ideoplægget til en ny skurby i tilknytning til den gamle, med fokus på erhverv og oplevelser, har været udbudt i 8 uger. Der er
indkommet to forslag. By-, Erhvervs- og Planudvalget har den 2.
maj peget på en vinder, men sagen er videresendt til behandling
i kommunalbestyrelsen. Det vil sige at vinderprojektet tidligst
kan udpeges primo juni.
Bilag til sagen er fortrolige, men administrationen har udarbejdet
en oversigt over indholdet i de to forslag, som er vedlagt som bilag.
Mette Jeppesen orienterede om at sagen.
Havnerådet tilkendegav en bred støtte til det projekt som udvalget har peget på.
4. Opfølgning og status på det vestlige byggefelt
Orientering om administrationens møder med interessenter om
hotelprojekt, samt status på sagens behandling i By-, Erhvervsog Planudvalget.
Mette Jeppsen orienterede om hotelsagen. Der kommer en sag til
udvalgsbehandling i juni måned. Sagen udsendes til Det Rådgivende Havneråd til orientering.
Forslag fra rådet til det vestlige byggefelt:
• Tiltrække erhverv til havnen, eks rejsebureau ift incomingbueauer
• Fokusere på maritime erhverv
• Tiltrække erhverv fra andre byer fx Tårnby og Sundby
• Tiltrække virksomheder fra borgere i Dragør
5. Planlægning af næste møde
Næste møde forventes afholdt i september. Administrationen udsender Doodle.
Administrationen foreslår at to temaer:
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1) At FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) inviteres til
at holde oplæg om fremtidens havn og vandsportens udvikling, og
2) At drøftelsen af havnens indretning ift moler og indsejling påbegyndes.
På første møde blev udvalget enige om at arbejde med følgende
temaer:
a) Funktioner i det vestlige byggefelt
b) Mere liv på havnen
c) Sammenhæng mellem havn og by.
Hvordan kan vi skabe en fysisk sammenhæng i byrummet.
Hvordan kan havnen og detailhandlen på Kongevejen understøtte hinanden?
d) Fremtidens havn.
Et kig ud i sejl- og vandsportens fremtid - hvordan bevare og
udvikle en konkurrencedygtig fritidshavn, hvad bliver de store
tendenser ift bådtyper, størrelser, nye sportsgrene, deleøkonomi osv.
e) Ændring af moler og indsejlingsforhold
Næste møde:
Næste møde afholdes efter sommerferien. Der bliver udsendt doodle
fra administrationen, mødetidspunkt kl. 16.15.
De forslåede emner 1 og 2 blev godkendt.
6. Eventuelt og gensidig orientering
Intet.
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