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Offentlig høring. 
  
Den egoistiske vinkel: 
Jeg har indenfor det sidste år købt min lejlighed på   En rimelig dyr 
lejlighed, hvor jeg bor med mine to små børn. Da jeg købte den, var det med store skrupler 
om den 6 sporede motorvej, Ågade, som nabo. Det var dog den eneste lejlighed min økonomi 
tillod mig at købe, hvor vi samtidig kan bo i mange år. Jeg tænkte, at jeg kunne overleve den 
klaustrofobiske placering, fordi der var det grønne område af kommunens på den anden side. 
Jeg undersøgte også en eventuel byggeprocent og det maksimale etageantal, hvis der på et 
tidspunkt skulle bygges til.  
Jeg ærgre mig derfor personligt over, at det bliver et endnu mere lukket, larmende og 
klaustrofobisk hjørne ud til Falkoner Alle og Ågade, med et byggeri der spiser størstedelen af 
den luft der trods alt var på bagsiden. OG som vil få en betydning for lyset i i forvejen mørke 
stuelejligheder. Jeg ville sådan håbe at nogle visionære politikere kunne få den forfærdelige 
trafik ledt ned i tuneller og under byen. Ligesom alle andre storbyer/metropoler kan, og give 
noget ro og respekt til de finde bygninger både på Frederiksberg og Nørrebro siden. 
  
Den ikke helt så egoistiske vinkel: 
Jeg regner ikke med, at ovenstående vil ændre på de planer der allerede er besluttet, samtidig 
med at jeg er helt med på at der mangler almene boliger - og specielt til flygtninge. Det skal 
vi andre selvfølgelig imødekomme og få det bedste ud af. Jeg tænker derfor følgende: 
  

• Lav byggeriet så lavt som muligt 
• Jeg synes det er et meget mørkt byggeri. Hvorfor ikke bygge i lyse materialer/lyse 

sten, eller male bygningen i den klassiske Frederiksberg gule? Lav det lyst og 
indbydende - det er et mørkt hjørne og det burde indtænkes i arkitektur og 
materialevalg.  

• Undgå at fælde alt for mange af de smukke gamle træer 
• Lav en lille sti for gående mellem Falkoner Alle og børnehave bagom langs busken, 

der er drænet og oplyst for at undgå hærværk. 
• Sammenlæg vores gård med andelsforeningens og det resterende græsareal, og skab 

en skøn og indbydende (lukket) gård for børn og voksne, med planter og 
opholdskroge.  

• Lav (eller åben igen) en gennemgang til Falkonergårdsvej, så vi har en mulighed for 
hurtigst muligt at komme hen på en mere stille vej med vores børn og bagom op på 
Rolighedsvej - det vil give ro og tryghed, med et alternativ til Ågade og Falkoner 
Alle. Allerhelst en passage for gående mellem børnehaven og De døves kirke, men 
som alternativ burde man åbne den gamle passage langs De Døves kirke, med bedre 
belysning osv. for at skabe tryghed. 
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• Lad os være med i beslutningerne, lav gårdråd, lad os være med til at byde 
velkommen til de nye beboer, så vi på forhånd kommer til at lære hinanden at kende. 
Jeg ved ihvertfald at vi i vores ejerforening, er interesseret I at få det bedste ud af den 
beslutning, der nu er taget om at bygge de almene boliger. 

 
 

 




