
Nyt fra foreningen Fiskerhavnens Venner  

Fiskerhavnen den 19. februar 2019 

Kære medlemmer 

Hermed et nyhedsbrev fra foreningen. Her kan du læse om: 

Underskrifter, underskrifter, underskrifter! 

Førstebehandling af betonloven i Folketinget 

Demonstration mod betonloven 24. februar kl. 11.00 

Hjemmeside 

Generalforsamling 

 

Underskrifter, underskrifter, underskrifter! 
I dag afleverede repræsentanter fra foreningen med fisker Brian Kyed i spidsen de mere end 17.000 

underskrifter mod byggeri på Stejlepladsen til Trafikminister Ole Birk Olesen. Langt størstedelen af de 

mange underskrifter er indsamlet på gammeldags manér på gader og stræder. 

Underskriftsindsamlingsgruppen har lagt mange, mange timer i årets koldeste, mørkeste og vådeste 

måneder i indsamlingen. Stor tak til jer for indsatsen! 

På fredag får overborgmester Frank Jensen en kopi af underskrifterne. 

Førstebehandling af betonloven i Folketinget 
I dag var der også førstebehandling af regeringens Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S 

og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, også kaldet betonloven eller affredningsloven. Det er den lov, der 

skal ophæve fredningen af Stejlepladsen, Lærkesletten på Amager Fælled og grunden på Selinevej, også på 

Amager, og som skal udvide brugen af Bellahøjmarken i Bellahøj. Fælles for de nævnte områder er, at de i 

dag er beskyttet af fredninger på forskellig vis. Der kan ikke bygges på grundene, før loven er vedtaget og 

fredningerne er ophævet. 

Demonstration mod betonloven 24. februar kl. 11.00 
Fiskerhavnens Venner opfordrer alle til at komme til demonstration mod betonloven 24. februar 2019 kl. 

11.00 ved Christiansborg/Folketinget. 

Demonstrationen er indkaldt af Fredningsalliancen. Fredningsalliancen er et samarbejde mellem 

Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening København, NOAH, 

Verdens Skove og Det Grønne Knæ. 

Fredningsalliancen arbejder for at forhindre, at fredninger ophæves ved lov for at tilgodese økonomisk 

vinding. Fredede områder skal beskyttes mod økonomisk spekulation. 

Hjemmeside 
Foreningens hjemmeside er netop gået i luften for et par dage side. Adressen er 

www.bevarfiskerhavnen.dk  

http://www.bevarfiskerhavnen.dk/


Hjemmesiden skal primært bruges til at samle informationer om foreningens aktiviteter og baggrunden 

herfor, så de bliver let tilgængelige for journalister og andre, der er interesserede i vores arbejde. Hvis du 

synes, at der er en bestemt historie, der mangler på hjemmesiden, så skriv til webmaster Pernille på 

pille@psonne.dk med oplysninger og gerne billeder, du selv har taget, og som må bruges på hjemmesiden. 

Skriv også, om du vil nævnes som fotograf, eller om du vil være anonym. 

Generalforsamling 
Bestyrelsen har fastsat dato og tidspunkt for årets generalforsamling. Den finder sted: 

31. marts kl. 11.00 i Motorbådsklubben Wests klubhus, som vi har fået lov til at låne. Det var i Wests 

klubhus, at foreningen blev stiftet, så hvis du var med til dét møde, ved du, hvor det er. Adressen er: 

Bådehavnsgade 27, 2450 SV. 

Vi sender en rigtig indkaldelse med dagsorden inden længe.  

Bestyrelsen har brug for nye kræfter. Hvis du overvejer at stille op og vil vide noget om bestyrelsesarbejdet, 

så ring til Pernille på 51765893. 
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