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Grøn Agenda Sydhavn havde 6 stemmeberettigede medlemmer i 2010. Der afholdtes 6 
åbne gruppemøder med i gennemsnit 4 deltagere. 
Gruppen havde 2 repræsentanter i Agendaråd Sydhavn (som i tidligere år), og en 1. supple-
ant til Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Årets miljøarbejde

I september meddelte Amagerforbrændingen, at der vil blive opført en 4 meter høj støjmur 
langs hele vestsiden af det kommende Sydhavn Genbrugscenter mellem Bådehavnsgade og 
Sydhavnstippen. Hermed blev der heldigvis lyttet til skriftlige protester fra Grøn Agenda 
mod konklusionerne i en teknisk støjrapport (og de første udmeldinger fra Center for 
Miljø). Grøn Agenda var repræsenteret ved et opklarende fællesmøde i forvaltningen, før 
den endelige beslutning blev truffet.

Fra august 2010 korresponderede gruppen (klager og svar) med kommunens Center for 
Miljø, vedrørende forvaltningens støjgodkendelse (miljøgodkendelse) af Københavns Skyt-
tecenter på Amager. I december meddelte forvaltningen, at miljøgodkendelsen af skyttecen-
teret ville blive revideret i 2011 (og at Grøn Agenda Sydhavns synspunkter ville indgå i 
sagsbehandlingen), og at Center for Park og Natur desuden vil vurdere om der jf. frednings-
bestemmelserne, kan gribes ind overfor skyttecenteret.        

I december sendte gruppen et brev til Overborgmester Frank Jensen vedrørende det kom-
munalt støttede demokrati- og miljøarbejde. I brevet spørges Overborgmesteren om han ag-
ter at komme med en udmelding (redegørelse) til lokaludvalgene om forventningerne til det 
lokale miljøarbejde efter lokaludvalgenes overtagelse af miljøpunkternes miljøansvar. 
I et fællessvar fra Overborgmesteren og Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeld-
gaard, forbliver spørgsmålet ubesvaret.     

Klimaproblemer og CO2-udledning var på dagsordenen flere gange i løbet af året, bl.a. er 
en original, global klimagæld-opgørelsesmetode blevet fremlagt og diskuteret. 

Årets møder blev desuden brugt på aktuelle emner relateret til gruppens målsætninger (som 
fremgår af husregler og hjemmeside) – møderne har været præget af frie miljødiskussioner 
af både personlig, lokal og global karakter.
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