
Frederiksberg C, 26. maj 2018

Til borgmesteren og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen, Frederiksberg Kommune.

Kære ny- og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen
 

Vedrørende plan om botilbud for handicappede på Betty Nansens Allé

Vi, pårørenderådene ved bostederne på Frydendalsvej 13 og 27B, Dronningensvej og Lindevej, 
skal anmode om, at kommunalbestyrelsen genbehandler sagen om at etablere botilbud for 
borgere med autisme og udviklingshæmning i bygningen Betty Nansens Allé 51-53. Vi ønsker 
andre boligløsninger.

Vi beklager, at Frederiksberg Kommune giver urigtige oplysninger, der tjener til at fremme 
kommunens planer, og vi beklager, at kommunen vedtager kønne politikker, men gennemfører 
det stik modsatte. Vi efterlyser hæderlighed.

Giftig bygning – byg nyt i stedet

Frederiksberg Kommune forsøger sammen med Socialforvaltningen og Frederiksberg Forenede 
Boligselskaber/KAB at gennemføre et boligprojekt på Betty Nansens Alle 51-53 for kommunens 
borgere med handicap. 

Projektet er i fuldstændig modstrid med kommunens erklærede politik på flere områder, og 
bygningen er absolut uegnet til det tænkte formål. Den er desuden voldsomt angrebet af 
miljøgiften PCB, og merudgifterne ved renoveringsarbejderne stiger og stiger løbende – se 
dagsorden til mødet i Socialudvalget 28. maj. 

På et møde i følgegruppen i september 2017 udtalte bygherren, formand for Frederiksberg 
Forenede Boligselskaber (FFB) Laurits Roikum, at bygningen på Betty Nansens Allé 51-53 er ”den 
største PCB-bombe nord for Alperne”. Det er ikke betryggende. PCB-giften kan nemlig ikke fjernes, 
men kun og i bedste fald bringes ned under fastsatte grænseværdier. Vi ser andre kommuner / 
boligselskaber rive alvorligt angrebne PCB-bygninger ned og i stedet bygge nyt.

PCB er ifølge WHO kræftfremkaldende og påvirker desuden immunsystem og hjerne og skaber 
hormonforstyrrelser selv i lave koncentrationer.

En klarmelding af bygningen til indflytning blev først udsat et år, og netop nu er den udskudt 
endnu et år på grund af det meget problematiske omfang af PCB-gift og diverse forsøg på at 
afrense den.

Vores anmodning om at genbehandle sagen skyldes ikke kun PCB, men også andre bekymrende 
forhold, som vi kort vil skitsere nedenfor. 



Urigtige oplysninger fra Frederiksberg Kommune

Helt aktuelt må vi anholde beskrivelsen i punkt 72 i ’Dagsorden til møde i Socialudvalget 28. maj’, 
udsendt 25. maj, vedr. ’Status på salg, renovering og ombygning af Betty Nansens Allé 51-53’ Efter 
en beskrivelse af den igangværende PCB-sanering afsluttes afsnittet med denne konstatering:

”Der foreligger nu et konkret projekt, som følgegruppen – med deltagelse fra Frederiksberg 
Forenede Boligselskaber, Frederiksberg Kommune, pårørende og Handicaprådet – har 
godkendt”.

Det er ikke korrekt. Ingen pårørende har godkendt projektet. Som pårørendemedlem af 
følgegruppen har undertegnede (PG) fra første møde i følgegruppen tilkendegivet, at jeg kun 
deltager for at følge med i, hvad der sker med projektet, og at der ikke ligger nogen anerkendelse 
af projektet i min tilstedeværelse. Efter det første møde insisterede jeg på, at det blev skrevet ind i 
mødereferatet, at jeg på vegne af samtlige pårørende minus én afviser hele Betty II projektet. Mit 
ønske blev – trods modstand fra anden side – efterkommet i referatet fra KAB. 

Vi har som pårørende til de efter planen påtænkte beboere gang på gang protesteret imod 
projektet, og det undrer, at nogen ansvarsperson i Socialforvaltningen kan være uvidende om 
vores holdning. Det er helt uacceptabelt at kommunen nu omgør de pårørendes vedholdende 
modstand til blank accept af projektet. Da det ikke er første gang, vi oplever, at kommunen 
afgiver urigtige oplysninger i denne sag, giver det anledning til betydelig bekymring, og vi finder 
det stærkt kritisabelt.

Vi forventer derfor, at dokumentet korrigeres med korrekt oplysning om de pårørendes 
standpunkt, nemlig at de pårørende ikke har godkendt projektet og afviser det, før papiret 
sendes videre i systemet til evt. høring.

Frederiksberg vedtager politik og realiserer det modsatte

Ud over problematikken med PCB-gift i bygningen er beslutningen om at samle et meget stort 
antal  borgere med handicap i små ét-rumsboliger under samme tag i en kæmpestor bygning i 
direkte modstrid med Frederiksberg Kommunes handicappolitik som beskrevet i Masterplan 2018-
21. Det bliver ikke et hjem for beboerne, men en institutionslignende kolos, der vækker mindelser 
30-40 år tilbage til tiden med store anstalter før særforsorgens udlægning.

Planen er desuden i direkte modstrid med anbefalingerne i Socialstyrelsens Vidensportal, hvor det 
om indretning af det fysiske miljø for voksne med autisme og udviklingshæmning hedder: “I døgn- 
og botilbud opnås de bedste resultater i små, lokale tilbud, med ca. seks beboere.” 

Socialudvalget har tidligere forsøgt sig med nogle forklaringer om, at bygningen indrettes med 
mindre hjemmegrupper – men altså, uanset hvor mange sektioner, afdelinger, afsnit og grupper 
den store bygning rent administrativt inddeles i, så vil den fremstå som en kæmpestor 
institutionslignende mastodont.



Socialudvalget bekræfter selv planen om en kæmpeinstitution i dagsordenen til mødet 28. maj 
med formuleringen: ”Oprettelsen af Betty II som et nyt samlet botilbud” – altså én stor samlet 
énhed. 

Forskelsbehandling af kommunens borgere

Både FN’s Handicapkomite og Europarådets menneskerettighedskommissær har de seneste år 
kritiseret Danmark for blandt andet og ikke mindst at samle handicappede I store bosteder. 

Alligevel hævder Frederiksberg Kommune, at dens politik tager afsæt I FN’s handicapkonvention – 
skønt kommunen altså i praksis realiserer præcis det modsatte, hvad angår handicappedes 
bosteder.

Den forskelsbehandling med hensyn til bolig, der generelt praktiseres i kommunen, sker også på 
trods af overordnede principper. De mest sårbare med handicap henvises til ét-rumsboliger, 
medens mere selvkørende kan få to-rumsboliger. De ældre, der tidligere boede i huset, måtte 
flytte til to-rumsboliger som følge af ny lovgivning. Der er altså ikke tale om ligebehandling.

Ovenstående har vi tidligere gjort nøje rede for skriftligt i henvendelser til politikerne og 
Socialforvaltningen på Frederiksberg.

Vi henviser til tidligere medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, nuværende børne- og 
socialminister Mai Mercados ord fra februar i år: “Diskrimination i enhver form er uacceptabelt – 
og det er uanset, om det sker pga. køn, etnicitet, seksualitet, religion eller handicap.”

”Mennesker skal bo i boligområder, som ikke er afsondret fra byens fællesskab.” Således hedder 
det i Frederiksbergs handicappolitik. Den realiseres så ved at man vil fjerne kommunens 
handicappede fra små bosteder spredt og integreret i det bynære miljø og samle dem på et 
mindre område yderligt i kommunen – et administrativt planlagt reservat langt fra det nære 
bymiljø med forretningsgader. To store handicap-siloer på Betty Nansens Allé er Frederiksbergs 
bedste tilbud. Det er ikke godt nok.

Stop giftig plan – byg nyt og egnet

Vi opfordrer i stedet Frederiksberg Kommune til at etablere tidssvarende to-rumsboliger, som det 
er kommunens erklærede politik ifølge den sociale Masterplan 2018-21. Når kommunen inden 
længe har købt hele eller dele af Frederiksberg Hospitals-grunden, må fx et hjørne her kunne 
komme kommunens borgere med handicap til gode. Der opstår også løbende andre muligheder. 

Det skal også nævnes, at landsforeningen LEV for længe siden har tilbudt at medfinansiere et 
færdigudarbejdet byggeprojekt for 30 borgere med handicap på en ledig grund på Kong Georgs 
Vej, men den mulighed blev fejet af bordet uden nærmere drøftelser – socialudvalgsformanden 
havde ingen interesse i den ellers løfterige mulighed.



Mulig anden og bedre anvendelse af bygningen

Skal Betty Nansen-bygningen absolut bevares, vil den langt bedre kunne bruges som midlertidig 
bolig til fx unge og studerende. Der er stor mangel på ungdoms- og kollegieboliger, og de, der 
måtte få en lille bolig dér i et par år, og ikke på livstid, vil måske ligefrem være taknemmelige.

Vi skal derfor anmode om en genbehandling af sagen i kommunalbestyrelsen. Med alle de gode 
viljer, der udtrykkes i forordet til kommunens handicappolitik, mener vi, at politikerne har overset 
væsentlige dele af den påtænkte udmøntning. Derfor: Stop Betty Nansen-planen, den er giftig. Det 
kan nås endnu.

På vegne af pårørenderådene ved bostederne Frydendalsvej 13 og 27B, Dronningensvej og 
Lindevej,

Michael Mejlstrup, mobil 51882300, mmejlstrup@gmail.com
Peter Garde, mobil 40347722, pg@petergarde.dk


