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Frederiksberg Kommune 
Smallegade 1 
2000 Frederiksberg 

By, Byggeri og Ejendomme 
By- og Miljøområdet 

Høringssvar til "Forslag for lokalplanen 212 for almene familieboliger Falkoner Allé 128 

Hermed fremsendes ændret situationsplan med mulig indretning af udearealerne samt brandplan.  
Det er vigtigt for AAB, at lokalplanens formuleringer og nye tegninger af udearealerne ikke betragtes som 
bindende.  

Ved Frederiksbergs Kommunes mellemkomst er der påbegyndt dialog med naboejendommene om 
muligheden for at indgå en eller anden form for gårdfællesskab. 

Det er derfor hensigtsmæssigt, at en senere ændret indretning, der f.eks. tager hensyn til fælles brug af 
udearealerne med naboerne eller ændret indretning, som bedre imødekommer opholdsarealer for beboere 
og naboer, ikke hindres af lokalplanen. Bemærk at fælles brug også eksempelvis kunne gælde 
affaldssortering og cykelparkering. 

I forhold til lokalplanen ønskes derfor en høj grad af fleksibilitet i indretningen af udearealer og 
opholdsarealer tilgodeset. 

AAB foreslår få, men nødvendige skal-krav til indhold og omfang, men ikke til placering (inkl. placering af 
nyt træ til erstatning for fældet træ). 

Der skal etableres en åben forbindelse gennem afdelingens udearealer, som opfylder kravene til 
tilgængelighed fra gennemgangen mod Falkoner Alle til adgangsvej for parkering og for eksisterende 
børneinstitution. Ligesom der skal tillades åben forbindelse til afdelingens udearealer for beboerne i 
naboejendommene nord for afdelingens udearealer. 

Opholdsarealet skal minimum være 520 m2 

Der skal være legearealer til børn, siddemuligheder for beboerne, plads til cykler og miljøstation for 
kildesortering, hvis disse ikke efter nærmere aftale placeres på en af naboejendommene ifm. en form for 
gårdfællesskab. 
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Venlig hilsen  

Boligforeningen AAB 

Lisbeth Dam Larsen 
Projektleder akad. ing., arkitekt maa 

�Byggeri   � ��Telefon:��33760100   ��LLA@aab.dk   �

�Svend Aukens Plads 9   ��Direkte:��33760136   ��www.aab.dk   �

�2300  København S.    � ��Mobil:� �20715007   ��Se vores åbningstider her  

Denne e-mail er kun tiltænkt ovennævnte adressat(er) og kan indeholde fortrolige oplysninger. 
Hvis du ikke er rette modtager, gør vi opmærksom på, at det ikke er tilladt på nogen måde at videregive, udbrede eller kopiere denne e-mail. Hvis du ved en 
fejl har modtaget e-mailen, beder vi dig venligst om at rette henvendelse til Boligforeningen AAB på tlf. 33760100 eller til LLA@aab.dk








