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Kære Alle 
 
 
Så har jeg fået inputsene fra andelsboligforeningen. Lad os vende næste gang vi ses. Jeg har kvitteret. 
 
 
Dbh thomas 
 
Venlig hilsen  

Thomas Wohlert 
Vicedirektør 

   

Ledelsesstaben 
Kommunaldirektørområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 38212090 
Mobil:     +45 28982090 
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Fra: andelsboligforeningen Finsensvej [mailto:abfinsensvej@gmail.com]  
Sendt: 23. oktober 2017 22:38 
Til: Thomas Wohlert <thwo03@frederiksberg.dk> 
Emne: Re: Inputs 

 
Kære Thomas, 
 
Jeg beklager meget at vi ikke har kunne nå at sende vores input før nu - Vi har har haft en del præserende 
sager i bestyrelsen, som har taget lidt mere tid end beregnet. 
 
Vi var rigtig glade for at I ville bruge en aften på bestyrelsen, det gør at vi føler os en lille smule bedre klædt 
på overfor de spørgsmål som vores beboere stiller. Vi får rigtig mange henvendelser fra beboere der er 
meget bekymret over byggeriet. 
 
Vi ser frem til at høre fra jer. Er det sådan at vi modtager en update på hvad bygherre har sagt i forbindelse 
med de henvendelser der er kommet? 
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Med venlig hilsen  
 
Louise Nørup 
 
 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen A/B Finsensvej 6-10 
  
Bestyrelsen holder møde på onsdage i ulige uger, hvor vi både tjekker og besvarer mails. 
 
Den 3. oktober 2017 kl. 12.14 skrev Thomas Wohlert <thwo03@frederiksberg.dk>: 

Kære Loise m.fl. 

  

  

Tak for et fint og konstruktivt møde forleden. Havde i jeres bullits på vej til os? Vi har nemlig snart møde med 
bygherre i næste uge og vi kunne måske varme op under ham forinden på nogle af temaerne. 

  

Dbh  

  

  

Venlig hilsen  

Thomas Wohlert 
Vicedirektør 

   

Ledelsesstaben 
Kommunaldirektørområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 38212090 
Mobil:     +45 28982090 
www.frederiksberg.dk 
 

 

  

 



Vedr. Byggeri Finsensvej 12 - Posthusgrunden 
 
Det er med bekymring at vi, som beboere på AB Finsensvej 6-10, kan læse at grunden Finsensvej 
12 (det gamle posthus) er solgt til privat bygherre. I det foreløbige projektmateriale vi har fået 
udleveret er der mange ting, der er alt for uvisse og som vi vil bede jer tage i betragtning når I 
udarbejder nye lokalplaner, og sætter regler op for hvad bygherre må og ikke må.  
 
Vi har listet de punkter op, som med den viden vi har indtil videre, vil have stor betydning for 
beboerne på AB Finsensvej 6-10 i forbindelse med det nye byggeri.  
 

• At man vælger at bygge langt højere end tilladt i nuværende lokalplan, det vil tage meget 
lys i de omkringliggende lejligheder. 

• Højde i byggeriet, gør at man kan kigge ind i lejlighederne i 10A -D, da de kommer til at 
have vinduer ind mod den nye bygning. 

• Madspild/affaldshåndtering, da der blandt andet skal være café / spisested, vil der være 
øget risiko for skadedyr. 

• Støj fra lastbiler når disse skal have leveret varer. I dag er de allerede til stor gene til de 
omkringliggende supermarkeder, da de holder i tomgang samt bakker allerede fra kl. 4-5 
om morgenen. 

• Forøget tung trafik på Finsensvej, hvilket giver øget risiko for ulykker, vores bygning er ikke 
udrustet til at klare den tunge trafik. 

• Gener fra byggepladsen i form af larm og støv, samt at de i dag hårdt pressede 
parkeringsforhold bliver yderligere udfordret. 

• Parkeringsforhold, i forvejen er de langt fra optimale, disse vil blive yderligere forringet da 
der kommer flere beboere til.  

• At man ønsker at fjerne nogle af vores parkeringspladser, på vores private vej. 
• Såfremt man laver en p kælder, vil der være øget trafik/støj omkring ned/op kørsel. 
• Typen af erhverv kombineret med bolig, frygter vi vil give anledning til øget fester og støj, 

fordi deres privat- og arbejdsliv vil glide meget sammen. 
• Støj fra iværksætter firmaerne, som også vil fortsætte ud på aftenen. 
• Evt. montering af ydre airconditionanlæg/udsugning fra evt. café, som vil medføre 

støjgener for de lejligheder der har facade ud mod bygningen. 
• Utryghed fra hjemløse/narkomaner omkring brandvejen i mellem AB Finsensvej og 

Forlaget Benjamin, samt p-pladsen på bagsiden af bygningen Forlaget Benjamin 
• Flere mennesker omkring vores bygning, det er området pt. Ikke i stand til at indeholde, da 

vi i dag allerede er meget udfordret med uvedkommende der “hænger” ud. 
• At kommunen retter opmærksomhed på herberg længere nede ad Lindevangsalle. De har 

tit mangel på pladser, så de omkringliggende grønne områder/bænke har overnattende 
gæster 

• Opmærksomhed på hjemløse under Føtex, samt der bliver røget hash og fixet bag Forlaget 
Benjamin 

• Boldbane/basketball bane vil give øget støjgener. 
• Tryghed/sikkerhed i nærområdet i forvejen foregår der narko salg og andre aktiviteter 

længere nede ad Finsensvej, som skaber utryghed på hele Finsensvej.  



• Vi ønsker at man tænker meget over hvordan man kan gøre bybilledet pænere og mere 
indbydende, fx, med vand der kan dæmpe støjgener, grønne facader, åbne pladser, 
legeplads mm. 

• At man vil åbne op over mod TEC, fx. med gangbro over metroen, lave åbne grønne 
arealer, så der ikke er gemmesteder for uvedkommende. 
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