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Indkomne høringssvar
Forudgående høring for området som i dag huser Prins Henriks Skole på Frederiksberg

Nr. Navn Side

1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) 5-6

2. Nynne Bonnén Oldenburg 7-8

3. Kamal Grossard-Amin 9-12

4. Beboerne E/F Sankt Thomas Alle 10-14 / Gl. Kongevej 95, Lasse Skjerlie Gilling 13-14

5. Filip Engel 15-16

6. Thomas Bolvig 17

7. Kasper Bach 18-19

8. Maibritt Saerens 20-21

9. Anne-Sophie Grossard-Amin 22

10. Gyda Berling-Rasmussen 23

11. Pia de Thurah 24

12. Simone Borregaard 25

13. Torben Johansen & Knud Erik Jensen 26

14. Lisbeth Vestergaard Andersen, 27-28

15. Dorrit Christensen 29

16. Ole Bo Pedersen 30

17. Bent Rønde Jacobsen 31-33

18. Charlotte Milo Forman 34

19. Kamilla Kobæk 35-36

20. Birgit Heinskou 37

21. Christian Buve 38

22. Kasper Svarrer 39

23. Mette Christoffersen 40

24. Jakob Heide Petersen 41

25. Tina Bolvig 42

26. Sara Frostig Steenstrup 43

27. Marije Stapel og Kasper Lindholm 44

28. Niels Tholstorf 45-46

29. Tommy Sonne 47

30. Annelise Schwarz 48

31. Mia Helleshøj 49

32. Mikkel Kjærgård Christiansen 50-51

33. Jesper D. Lund 52
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34. Ida Marie Stausholm 53

35. Niels Ahlmark 54

36. Pernille Juul Schmidt 55-62

37. Carsten Thisted Vaupel 63

38. Christian Schultz-Lorentzen 64

39. Beboerformand Frederiksberg Allé 16 Vibeke Mathiesen 65

40. Yvette Cadin 66

41. Marie Mose Hyllested 67

42. Fannie Agerschou-Madsen 68

43. Dennis Holm Larsen 69-70

44. Helle Ehlers 71

45. Keenie, Helges Ost 72

46. Niels Jørgensen 73

47. Kim Sneppen 74

48. K. Elizabeth Heindorff 75-76

49. Kamille & Michael Herluf-Staack 77

50. Carsten Fehrn 78

51. Lars Bøje Pedersen 79

52. Eva Ravnborg 80

53. Rikke Wael 81

54. Janet Kino 82

55. Ulla Hooge 83

56. Gitte Ploug 84

57. Gry Barnholdt og Erik Kvist Schjødt 85-86

58. Susanne Kühl 87

59. Louise Martine Vilhelm Verland og Simon Riis Vilhelm Verland 88

60. Juliane Fjelsted Rasmussen 89

61. Mette Olivia Larson 90

62. Majken Kjær 91

63. Gitte Bergmann 92

64. Kirsten Jørgensen 93

65. Martine Chegaray 94-95

66. Bo Jacobsen og Dorrit Christensen 96-98

67. Katrine Damgaard 99-101

68. Lone Simonsen 102

69. Peter Goll 103

70. Helene Kittel 104

71. Lars Trier Hansen 105
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72. Joakim Lassen 106

73. Benjamin Dujardin 107

74. Helle Hallas 1048

75. Alexander Teisen 109

76. Clara Rescan Ulrich / Claude Rescan 110

77. Marcus Tholstorf 111

78. Emma Louise Teisen 112

79. Sara Sjøholm 113

80. Marianne og Hans Dein 114

81. Ida Marie Stausholm 115

82. Jytte Bokelund 116

83. Christophe Kittel 117-118

84. Jørgen Rasmussen 119

85. Camilla Lindemann 120

86. Xiaoming Chen 121

87. Jens Nerup 122

88. Lotte Nerup 123

89. Vibeke Larsen 124

90. Berit og Peter Brandt 125

91. Stine Luise Hansen 126

92. Pernille Juul Schmidt på vegne af Bestyrelsen AB Værnedamsvej 5B 127-131

93. Bo Andersen 132

94. Vibeke Mathiesen på vegne af Birthe Bentsen 133-134

95. Vibeke Mathiesen på vegne af beboer i OK- fondens boliger 135-136

96. Ida Marie Stausholm 137

97. Kirsten Pentaras og Merete Nake 138

98. Tine Jakobsen 139-140

99. Martha Emneus og Hans Jørgen Koch 141-142

100. Jens Unmack 143

101. Andreas Dithmer, 144

102. Daniel og Maja Ingvartsen 145

103. Thomas Rosendahl Andersen 146

104. Davi Jea 147

105. Bente Thomsen 148-149

106. Ola Wedebrunn 150

107. Vibeke mathiesen 151-152

108. August Jacobi Madsen 153

109. Bente Lindboe 154
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110. Filip Engel 155-156

111. Else-Marie Lohse 157

112. Gry Terrell 158

113. Louise Lau Pedersen og Tino Knudsen 159-160

114. Anna Arnth-Jensen 161-162

115. Siri Steendahl på vegne af Gregers Steendahl 163

116. Siri Steendahl 164

117. Dorte Coster Waldau og Alan Winther Nielsen 165

118. Kristian Bendix Nielsen 166

119. På Beboerforeningen Rosenlunds vegne, Gry Barnholdt 167

120. Claus og Lotte Jørgensen 168

121. Martin Andersen 169

122. Torsten Rojas-Danielsen 170-171

123. Paul E.G. Kristjansen 172

124. Ole Pedersen 173-174

125. Jonas Gregersen 175-176

126. Lise og Nikolaj Vinten 177

127. Jakob Thyssen Valerius 178

128. Daniel Agger 179

129. Jørgen Schwarz 180

130. Inger Juel Andersen 181

131. Louise Unmack Kjeldsen 182

132. Susanne Brandt Jensen 183



Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 19-06-2018 08:24

Modtaget Dato: 19-06-2018 08:24

Vedrørende: VS: Forslag og idéer til Visonsnotat om Prins Henrik Skole - "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Vedhæftninger: fblf Den franske skole bemærkninger.pdf

Fra: BBE 

Sendt: 18. juni 2018 10:35

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Forslag og idéer til Visonsnotat om Prins Henrik Skole - "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: dittethye1@gmail.com [mailto:dittethye1@gmail.com] 

Sendt: 16. juni 2018 14:36

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Forslag og idéer til Visonsnotat om Prins Henrik Skole - "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Hermed fremsendes sendes anbefalinger fra ”Foreningen for Bygnings-og Landsakbskultur på Frederiksberg”.

Med venlig hilsen

FBLF v/

Ditte Thye
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FORENINGEN FOR 
BYGNING- OG LANDSKABSKULTUR 

PÅ FREDERIKSBERG 

v/ formand Ditte Thye, tlf.nr. 25 47 31 52,  FBLFbevar@gmail.com og www.byogland-frederiksberg.dk 

Frederiksberg Kommune 
By og Miljøområdet 
Bygge-, Plan og Miljøområdet 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg 
bbe@frederiksberg.dk 

Frederiksberg den 16.06.2018 

Fra privat skolegård til unikt bymiljø – Forslag og ideer 

”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” har med stor interesse læst visionsnotatet 
og finder det meget positivt, at kommunalbestyrelsen inviterer til en tidlig dialog med borgere og forening-
er, der har en særlig interesse i området.  

FBLF læser med tilfredshed, at formålet med transformationen er, ”at styrke og videreudvikle Frederiks-
bergs unikke identitet og særlige stemning med smukke bygninger, fine, velvedligeholdte byrum og om at 
udnytte kulturmiljøerne som en aktiv ressource”. ”Visionen tager afsæt i de konkrete kulturhistoriske 
værdier og særkender i kvarteret og understøtter, at forandringerne sker med vægt på arkitektonisk 
kvalitet, identitet og bevaring af bygninger og kulturmiljøer”. 

FBLF anbefaler, at den kommende planlægning for området udvides til også at omfatte de øvrige gårdrum i 
karréen ud mod Gammel Konge Vej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Plads. Foreningen 
vurderer, at bagbygningerne, herunder gamle erhvervsbygninger, i nabogårdene bør inddrages, idet det vil 
skabe ekstra dynamik. Endvidere kan eksisterende porte anvendes som adgang til området af snævre pas-
sager og pladsdannelser.   

FBLF anbefaler, at de tre skolebygninger (Værnedamsvej 13a og 13b og Frederiksberg Allé 22a) bevares i 
deres nuværende bygningsvolumen og arkitektoniske udtryk. Der kan ske mindre forandringer af den 
enkelte facade i overensstemmelse med den fremtidige funktion. Foreningen vurderer, at der er tale om 
karakteristiske klassicistiske, bygninger. Eventuelle tilbygninger og en forøgelse af etageantal vil ødelægge 
ejendommenes arkitektoniske udtryk, idet bygningerne fremstår oprindelige. Et andet forhold der også gør 
sig gældende er, at de eksisterende bygninger langs vejene består af etageejendomme på 4 -5 etager, idet 
stort set alle etageejendomme er opført omkring år 1900, hvilket gør denne bydel homogen på trods af 
forskelligheden i facadernes udtryk.  

FBLF støtter ideen om, at der godt kan bygges nyt på skolens område, det skal blot være tale om mindre 
bygninger i 2-3 etager med slanke bygningskroppe. På denne måde bevares stedets kulturhistoriske værdi 
og bevaringsværdige bygninger omdannes i en balance, hvor nyt blandes med gammelt på en nænsom og 
respektfuld måde, der tilfører yderligere værdi og arkitektonisk kvalitet. 

FBLF anbefaler, at det gamle platantræ i skolegården bevares. 

FBLF deltager gerne i møder omkring udviklingen af dette helt særlige kvarter. 

Med venlig hilsen 
FBLF v/ 
Ditte Thye 
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 19-06-2018 08:22

Modtaget Dato: 19-06-2018 08:22

Vedrørende: VS: Kommentarer til høring vedr. visionsnotat for området der huser Den Franske Skole

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: BBE 
Sendt: 18. juni 2018 12:08 
Til: byudvikling 
Emne: VS: Kommentarer til høring vedr. visionsnotat for området der huser Den Franske Skole 

Tvf 

Venlig hilsen 

Nicolaj Christophersen 
Administrativ medarbejder 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: NYNNE OLDENBURG [mailto:nynneoldenburg@gmail.com] 
Sendt: 18. juni 2018 11:32 
Til: BBE 
Emne: Kommentarer til høring vedr. visionsnotat for området der huser Den Franske Skole 

Til By, Byggeri og Ejendomme, 

Som beboer på Gl Kongevej 87 med udsigt til den franske skole, deltog jeg i jeres “Åbent Hus”-arrangement forrige uge. Jeg deltog
med åbent sind og formodningen om at Frederiksberg Kommune faktisk interesserede sig for at høre beboernes forslag til hvad vi
kan bruge området til - som det lød i invitationen. Så det kom bag på mig at høre at kommunen tilsyneladende hverken overtager
brugsretten eller tilsyneladende får reel indflydelse på hvad grunden skal bruges til eller hvem den skal sælges til? Men tværtimod er
parat til at ændre lokalplanerne for at imødekomme både nuværende og kommende ejers behov (for hhv salgspris og udnyttelse).
Uanset betydningen for borgerne. 
Jeg er sikker på at måde jeg og de fleste andre borgere i området har mange gode idéer og forslag - men det synes pt omsonst at
fremlægge dem - inden vi har fået sat de nuværende “visioner” (som fremstillet i “visionsnotatet” og udviklers salgsopstilling) i bero!
Uden at drage forhastede og fatale valg for Værnedamsvejområdet. 

Jeg har tidligere selv haft barn på Den franske skole, og har derfor haft min daglige gang i det dejlige kvarter gennem ti år - hvilket var
medvirkende til min beslutning om at købe lejligheden på Gl Kongevej 87 for et par år siden. 
Skolen og dens elever og forældre skaber jo et helt særligt miljø i denne del af Frederiksberg - og det vil være spændende at se om
franskmændene og familierne fra de andre lande der også går på skolen har sat et så uudsletteligt præg på kvarteret at det
overhovedet er muligt at bevare det liv der i dag hersker, uden deres tilstedeværelse? Altså et lokalliv med små handlende,
restauranter og caféer som benyttes flittigt i både dag- og aftentider - helt ualmindeligt for danske tilstande - ikke har en drukkultur
som omdrejningspunkt! Og dermed ingen nævneværdige gener mht larm, råberi, musik for ikke at nævne affald, glasskår og bræk i
gader og på trappestene. 

Inden jeg flyttede hertil, ejede jeg en lejlighed i Kronprinsessegade i København K med udsigt over Kongens Have - lige ved siden af
Gothersgade. Dette kvarter må siges at være et af mange eksempler til skræk og advarsel for kvarteret omkring den franske skole og
vores fremtid. Da jeg købte lejligheden i Kronprinsessegade i 2002 var det en attraktiv del af København, med et velfungerende
butiks- og caféliv i Gothersgade og de omkringliggende gader og en pæn og velholdt Kongens Have som blev flittigt benyttet af både
beboerne, turisterne og brugere af byen. Et område der var bygget op og ud gennem mange år. 
Da jeg - og de fleste andre ejere gennem en årrække - solgte vores skønne lejligheder i Kronprinsessegade og Gothersgade for et
par år siden - var området som forvandlet. Det startede med Boltens Gård i en smuk gammel baggård til Gothersgade - hvor der
sikkert har været lignende intentioner som dem der nu beskrives i det “visionsnotat” for området omkring den franske skole. Det
medførte en masse andre barer der kun holder åbent sent om aftenen og natten i weekenden - og en række lukninger at tidligere
“institutioner” af handlende og værtshusdrivende i området. 
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Ja, der opstod et “nyt liv”. Særligt torsdag, fredag, lørdag om natten, hvor horder af fulde unge mennesker vælter rundt i parken om
aftenen og gaderne om natten og smider tomme pizzabakker, øldåser og kaster op over alt. Der er slagsmål og tilråb i gaden som
gør at vi beboere måtte cykle en lang bue udenom om natten, ligesom mange taxachauffører heller ikke ønskede at køre igennem
gaden. Politiet havde dog sin hyppige gang derinde da jeg forlod den sænkende skude. Det tog mig i øvrigt halvandet år at sælge
lejligheden for langt mindre end den var estimeret til - da udbud og efterspørgsel i kvarteret var stik modsat dengang jeg havde købt.
Vi var fire i en opgang på ni lejligheder der ønskede at forlade kvarteret på samme tid - og af samme årsag. 

Det ville være smerteligt at se det så smukt naturligt fremelskede og velfungerende miljø omkring Værnedamsvej lide samme
skæbne. Fra “lille Paris” til “lille Boltens Gård”. 

I øvrigt har jeg i en lang årrække selv boet i Paris - i Maraiskvarteret, som der refereres til i jeres visionsnotat. Og jeg forstår
overhovedet ikke hvordan I kan drage den sammenligning med det notat I præsenterer? Maraiskvarteret har udviklet sig gradvist
gennem de sidste femogtyve år, hvor jeg har boet der og haft min faste gang der. Der er ikke nogen steder man pludselig har forsøgt
at forcere en masse forretninger ind på ét sted? Man har derimod formået at bevare ånd og det eksklusive forretnings og caféliv ved
at erhvervslejemålene var sjældne og attraktive. Og UDEN at bygge nyt, tæt eller højt, som der foreslås i visionsnotatet Men med
ydmyghed og respekt for både beboere, handlende, arkitektur og æstetik i deres byudvikling. Det kunne Frederiksberg med fordel
lade sig inspirere af. 

Med venlig hilsen 
Nynne Bonnén Oldenburg 
Gammel Kongevej 87, 3tv 
1850 Frederiksberg C 
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 19-06-2018 08:25

Modtaget Dato: 19-06-2018 08:25

Vedrørende: VS: Kommentar til Visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Vedhæftninger: wms.png

wms-2.png

Fra: BBE 

Sendt: 18. juni 2018 10:34

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Kommentar til Visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

TVf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Kamal Grossard-Amin [mailto:kamal_grossard_amin@hotmail.com] 

Sendt: 16. juni 2018 15:23

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Kommentar til Visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Goddag, 

Jeg vil hermed meddele, at den såkalde visionsnotat er fuldkommen uacceptabel !! 

Karreen omkring den Franske Skole er allerede omringet at et af de mest støjende områder på Frederiksberg. Karreen er omgivet at

Frederiksberg Alle, Værnedamsvej og Gl.Kongevej, som alle er støjende 24 timer døgnet. Dvs at alle ejendommene i karreen har deres

soveværelser vendt ind mod centrum af karreen, som er stille om aftenen og natten, eftersom børnene fra den Franske Skole kun støjer i

løbet at dagen. 

Desuden vil I afvige fra den nuværende lokalplan for området, som netop siger "erhverv - ikke produktion". Hvorfor tror I at der står 'ikke-

produktion' ? Det er jo netop fordi tidligere administration har været bevidst om, at man ikke kan tillade støj fra restauranter ect. i midten af

en boligkarre, hvor folk skal have ro om aftenen/natten. 

Støjen fra skolen, om det er i løbet af dagen eller i weekenderne, hvis skatere bruger skateboards i gården, bliver kastet frem og tilbage

mellem bygninger, og lyder for højt til at dette kan tillades hver aften/nat. Allerede idag kan man høre larmen fra Værnedamsvej ind i vores

gård Frederiksberg 8-10, så hvis I trækker Værnedamsvej-miljøet ind i karreen, vil det blive uholdbart. 

Hvis I tillader dette, vil I fremrøve alle beboerne deres ro og søvn, eftersom der konstant til være larm fra enten de store veje (Frederiksberg

Alle, Værnedamsvej og Gl.Kongevej) eller fra det nye byområde. 

Hvad kan man så bruge området til ?

I kan først og fremmest udnytte det faktum at Skolen allerede har lokalerne og en gymnastiksal, som kan bruges. Jeg foreslår, at I lukker

'Huset' og flytter ungdomsklubben ind i Skolen, således at de unge kan få mere plads, og at der kan optages flere børn (der kommer jo flere

og flere børn til Kommunen, og der er jo ikke pladser i forvejen). Derudover, kan man bruge lokalerne til musikskole, og fritidsaktiviter for

børn og gamle, eftersom undervisningslokalerne jo allerede står klar. Der er generelt et enormt press på at få plads til ungdomsudfoldelser

på Frederiksberg, så dette kunne være et godt sted at få samlet og udbygget disse faciliteter. 

Der skal ikke bygges flere bygninger i gården, men den bygning der er ud til Værnedamsvej, kan godt gå op til niveau med de andre. Alle

andre bygninger skal ikke udbygges eller forhøjes, eftersom bygningerne har lokalværdi, samt at det vil skæmme bybilledet hvis der blev

bygget højere end de omliggende bygninger. 

Hvis der skal mere bymiljø på Frederiksberg, vil jeg forslå at I flytter visionen til Frederiksberg Kommunes plads, hvor der er masser af

friplads og et areal mindst lige så stort som i karreen.

Med venlig hilsen, 

Kamal Grossard-Amin6
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 19-06-2018 08:26

Modtaget Dato: 19-06-2018 08:26

Vedrørende: SV: Høring vedr. Den Franske Skole

Fra: BBE 

Sendt: 18. juni 2018 10:31

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Høring vedr. Den Franske Skole

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Thomas [mailto:tthybolarsen@hotmail.com] 

Sendt: 17. juni 2018 11:09

Til: Lasse Skjerlie Gilling <lasse@skjergil.dk>; BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Kasper Svarrer <ksv@lauri.dk>; Kristoffer Aagren <kristoffer.aagren@hotmail.com>; Maja Ingvartsen <majaingvartsen@gmail.com>; Gitte Ploug

<birgitteploug@gmail.com>; Svend Aage Frost <sosfrost@mail.dk>

Emne: Re: Høring vedr. Den Franske Skole

Hej Lasse

Synes det er en super mail. Talte med svigermor, der er arkitekt. Hun mener måske, at vi også skal skrive lidt om bevaringsværdigheden, som

også kom op på mødet. Det er jo et centralt element i mange andre henseender for Frederiskberg. Ellers tænker jeg, at de to arkitekter, der

var til mødet måske dækker denne del 

Dbh

Thomas 

From: Lasse Skjerlie Gilling <lasse@skjergil.dk>

Sent: Wednesday, June 13, 2018 7:20:51 PM

To: bbe@frederiksberg.dk

Cc: Kasper Svarrer; Kristoffer Aagren; Maja Ingvartsen; Thomas Thybo Larsen; Gitte Ploug; Svend Aage Frost

Subject: Høring vedr. Den Franske Skole

Til BBE

Vi er naboer til Den Franske Skole og har i dag været til høring om kommunens fremtidsplaner for området. Vi afleverede en del post-it’s med

kommentarer, men har også skrevet kommentarerne ind til jer, så I her får dem samlet:

Politikerne er borgernes folk og skal først og fremmest have borgernes interesser for øje – ikke sælgers interesser om højeste profit ved

afhændelsen af Den Franske Skoles bygninger. Således skal sælger ikke afgøre, hvad grunden og bygningerne skal bruges til fremover, og det

var bekymrende at høre, at der har været så tæt et parløb mellem kommunen og sælger op til det forestående salg. Vores holdning er, at

grunden og bygningerne skal sælges som det, de er – skolebygninger.

Kommunen kan vælge at opkøbe grunden og gøre den til et rekreativt område. DET mangler vi på Frederiksberg – vi mangler ikke butikker,

caféer og flere mennesker/øget befolkningstæthed.

Der er massivt pres på kommunens folkeskoler med burhønslignende tilstande i skolegårdene og elendigt indeklima i klasselokalerne. Senest

har Ny Hollænderskolen fået to påbud pga. dårligt indeklima. Kommunen bør opkøbe bygningerne og lave ny folkeskole til at aflaste de øvrige

skoler, eller der kan laves ny friskole eller anden privatskole i bygningerne. Søgningen er stor på Kaptajn Johnsen og Frederiksberg Friskole,

hvor man som forældre er nødt til at skrive helt nyfødte børn på venteliste, hvis man skal have en chance for at få plads. Nok kan man se på

institutionerne, at børmepresset til dels vil aftage de kommende år, men Ny Hollænderskolen alene er gået fra at være 2-3 sporet i 0’erne til

nu at have op til 5 spor. Det er bygningerne slet ikke gearet til, og det er kommunens børn, det går ud over.

Kommunen har i forvejen problemer med at sikre parkering til alle – i særdeleshed i Frederiksberg Øst. Der er bestemt ikke behov for en

stigning i befolkningstætheden.

Der skal ikke bygges højere. I forvejen er der rigeligt med skygge i gårdene på Frederiksberg. Højere bygninger på Den Franske Skoles grund vil

give os beboere/naboer en oplevelse af at bo i ”et sort hul”.4
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Der er meget lydt! Vi naboer hører ALT, der foregår udendørs på Den Franske Skole. Øget aktivitet/larm i eftermiddags- og aftentimerne vil

være meget generende og vil tvinge os til at holde døre og vinduer lukkede selv i sommervarmen.

De fleste naboer har soveværelse ud mod haven/gården og dermed også mod Den Franske Skole. Det vil være et problem for nattesøvnen,

hvis der kommer aftenåbne caféer og andre beværtninger.

Vi har alle betalt dyrt for at bo i dette ”smørhul”, hvor der er fred og ro, selvom vi er midt i byen.

Vi er dybt bekymrede over, at vi i dag har fået at vide, at der er udarbejdet salgsmateriale, hvori der mere eller mindre gives lovning på en langt

højere bebyggelsesprocent på grunden, og hvor der lægges op til, at området skal omgøres til et konstant summende byrum. Det kan give dagens

høring en hul klang, at dette er udarbejdet forinden høringen og uden inddragelse af naboerne.

Bottom line: Der skal være skole eller rekreativt område på grunden. Det er DET, Frederiksberg mangler.

På vegne af de fremmødte beboere fra E/F Sankt Thomas Alle 10-14 / Gl. Kongevej 95,

Lasse Skjerlie Gilling

Sankt Thomas Alle 10, st th

1824 Frederiksberg C.

5
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 19-06-2018 08:26

Modtaget Dato: 19-06-2018 08:26

Vedrørende: VS: Kommentarer til høring vedr. visionsnotat for området der huser Den Franske Skole

 
 

Fra: BBE 

Sendt: 18. juni 2018 10:31

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Kommentarer til høring vedr. visionsnotat for området der huser Den Franske Skole

 
Tvf
 
 
Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Filip Engel [mailto:filipengel@hotmail.com] 

Sendt: 17. juni 2018 21:30

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Kommentarer til høring vedr. visionsnotat for området der huser Den Franske Skole

 
Til By, Byggeri og Ejendomme,

 

Her har I kommentarer til de planer for området der i dag huser den franske skole, som I beskriver i visionsnotatet for området.

 

Aflys alle planer om at bygge højere og tættere og om at lave cafeer, restauranter, hotel og forretninger. Fokuser i stedet på at omdanne de

eksisterende bygninger til boliger og hold fast i tankerne om at gøre området grønt. Og hvis I lader være med at bygge flere bygninger kan

området blive mere grønt.

 

Det er helt uforståeligt at I vil omdanne grunden til en udgave af Værnedamsvej og bygge mere. Jeg forstår godt, at det virker som en

spændende vision, men har I fuldstændig glemt alle os der bor her? Har I slet ikke overvejet hvad det vil betyde for os? Jeg vil kraftigt

opfordre til, at I genovervejer planerne.

 

Vi betaler prisen for at en privat skole kan spare penge

Jeg forstår godt at den franske skole ønsker at tjene mest muligt på salget af grunden og derfor synes, at det er en god ide at bygge mere og

højere og åbne op for hotel, cafeer og restauranter. Det ville gøre at skolen, som den selv skriver, ikke behøver at sætte prisen op

for eleverne der går på skolen. Men det kan ikke være rigtigt, at så mange Frederiksberg borgere skal betale prisen for at en privat skole kan

spare penge. Og det vil være en dyr pris vi skal betale.

 

Meget mere larm

Vi har soveværelser ind mod gården, da vi har gl Kongevej på den anden side af lejligheden. At det larmer fra Gl Kongevej tog vi med da vi

købte lejligheden for 1,5 år siden. Men nu planlægger I at lave hele det indre gårdområde til et cafe og restaurationsområde. Er I klar over

hvor meget det vil larme? Hvor har I tænkt jeg at vi skal få en smule fred og ro? Hvordan skal vi og vores børn få nattesøvn? Vi er vant til larm

fra skolen i dagtimerne og det er helt fint for børnene skal naturligvis kunne vær uden for, men et cafe og restaurationsliv vil larme mere og

længere.

 

Mindre grønt

Mere og tættere byggeri vil skabe en mere kompakt by med mindre luft og mindre lys. Det er dyt uforståeligt, at I vil skrue tiden tilbage til en

by med mindre luft og lys. Hvordan harmonerer det med Frederiksberg Kommunes planer om at være en grøn og bæredygtig bydel med flere

grønne områder? I København er man som bekendt gået den anden vej i mange år og det gør, at børnefamilier som os kan blive i byen. I

forvejen er denne del af byen tæt bebygget og det vil være meget voldsomt at fordoble antallet kvadratmeter på grunden. Det er ikke den vej,

som vi troede at Frederiksberg skulle tage.

 

Min familie og jeg vidste godt, at vi flyttede til en tæt bebygget del af byen da vi købte vores lejlighed for 1,5 år siden og blev Frederiksberg

borgere. Vi vidste også godt at der er meget liv på Gl Kongevej og Værnedamsvej, som vi også sætter pris på. Men vi havde ikke regnet med

at I ville omdanne vores baghave til en ny Værnedamsvej og fordoble antallet af m2.

 

Start processen om

Der er ingen tvivl om, at flytningen af skolen giver byen en unik mulighed for at få et nyt spændende område. Derfor fortjener spørgsmålet2

2 - VS: Kommentarer til høring vedr. visionsnotat for 
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også en meget bedre behandling. Det er kritisabelt, at Kommunen så hurtigt har accepteret den franske skoles plan for området, uden at

involvere alle os der bor her og som skal leve med konsekvenserne af planerne. Jeg forstår på forvaltningens repræsentanter, at der ikke er

blevet kigget på nogen som helst andre alternativer end det, der er beskrevet i visionsnotatet. I bør starte processen om og stille spørgsmålet

hvordan Frederiksberg får mest muligt ud af området og lytte til borgerne i stedet for enøjet at føje skolens interesser.

 

Filip Engel

Gl. Kongevej 87 2. th
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 19-06-2018 08:27

Modtaget Dato: 19-06-2018 08:27

Vedrørende: VS: Vision for området ved Den Franske Skole

Fra: BBE 

Sendt: 18. juni 2018 09:23

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Vision for området ved Den Franske Skole

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Familien Bolvig [mailto:thomasbolvig@msn.com] 

Sendt: 14. juni 2018 16:05

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vision for området ved Den Franske Skole

Som nabo til ejendommen er mit input følgende.

Området skal bruges til boliger, institutioner, forvaltnings/administrations bygninger, småt detail handel, gallerier, kontor,

kontorfællesskaber, værksteder eller værkstedsfællesskaber.

Det jeg ikke ønsker er cafeer, barer osv der bringer støj og larm til området udenfor normal kontortid. Jeg ønsker heller ikke yderligere

bebyggelse eller højere bygninger end der er på grunden i dag.

Det nybyggede regnvandsreservoir skal ligeledes bevares.

Med venlig hilsen

Thomas Bolvig

Sendt fra Windows Mail

1
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 19-06-2018 11:45

Modtaget Dato: 19-06-2018 11:45

Vedrørende: VS: Vedr planer for Den Franske Skole på Frederiksberg

Fra: BBE 

Sendt: 19. juni 2018 11:25

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Vedr planer for Den Franske Skole på Frederiksberg

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: kasper bach [mailto:kasperbachprivat@gmail.com] 

Sendt: 19. juni 2018 10:48

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Laura Lindahl <lindahl@frederiksberg.dk>; Borgmesteren <Borgmesteren@frederiksberg.dk>;

Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Brian Holm <holm@frederiksberg.dk>; Helle Sjelle <hesj01@frederiksberg.dk>; Flemming Brank

<flbr01@frederiksberg.dk>; Ruben Kidde <ruki01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Anja Camilla Jensen

<anja@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen

<bma@frederiksberg.dk>

Emne: Vedr planer for Den Franske Skole på Frederiksberg

Til By, Byggeri og Ejendomme og diverse politikere,

Efter at have gennemlæst det såkaldte “visionsnotat” for udviklingen i området omkring den nuværende franske skole, tillader jeg mig hermed at komme

med følgende kommentarer.

Umiddelbart virker det som om, at alt handler om at gøre den gamle skole attraktiv i forhold til salg, og at der derfor males et ekstremt lyserødt billede af

den fremtid, de kommende ejere og områdets beboere, kan forvente. Problemet er, at der overhovedet ikke tages hensyn til hverken beboerne i området

eller det nuværende miljø. Man ønsker udelukkende at tiltrække flere mennesker til området, og hvor positivt det end kan lyde, er det vigtigt ikke at lade

sig forblænde, - specielt ikke når der er talrige eksempler på, at lignende projekter er faldet helt ved siden af, da de endelig er blevet en realitet.

Efter min mening nytter det ikke noget, at man forsøger at skabe behovet EFTER man har bygget og gjort ved, der skal være et eksisterende behov.

Naturligvis er der eksempler på det modsatte, her tænker jeg på opfindelsen af bilen og senest ipadden. Problemet er, at Visionsnotatet ikke indeholder

visioner! En vision kræver, at der er noget på spil, at man tør satse og gøre noget helt andet. Det har intet med at være visionær at gøre, at man vil fylde

en smuk, gammel og unik baggård op med ”ny bygningsmasse og smalle stræder”. En vision kunne derimod være, at byen skal være mere “grøn”, og at

man derfor etablerede f.eks. en smuk park/legeplads, til glæde for alle i området, som man iøvrigt også kender fra andre storbyer, som Berlin og Paris,

nu I er så glade for at sammenligne med de byer.

Gad vide om prospektet for “Westmarket”, ganske få hundrede meter fra Værnedamsvej, ikke også har været skrevet med samme vision for øjnene, og

hvad er realiteten når man fjerner nogle af de fine buzzwords? Et fuldstændigt unødvendigt sted som ingen kan få til at løbe rundt, og som der ikke har

været eller er, behov for. Man behøver blot at besøge westmarket.dk for at blive mindet om retorikken og flosklerne a la “Varerne sælges af ildsjæle,

der brænder for at sælge gode råvarer til dig og dele ud af deres ekspertise”…. Disse fine billeder og ord står i stærk kontrast til den virkelighed man

som borger i området møder, - Westmarket er reelt et mørkt og trist og når man tænker på hvor mange fine butikker etc. der ligger i området, er det

svært at se meningen med konceptet.

Man kan ikke trække et hyggeligt miljø ned over en bydel. Disse ting opstår af sig selv, hvis man er heldig, og af de mennesker der lever og ånder i og

for byen.

Den særlige stemning omkring Værnedamsvej er ikke kommet fra den ene dag til den anden, - og var den så let at genskabe, vi bygger bare højere og

tættere i en baggård, ja, så var det nok gjort med succes andre steder, - i den forbindelse finder jeg ”inspirationen” fra Marais-kvarteret i Paris grotesk, -

man kunne da også bare genskabe Roms gamle bydel i f.eks. Frederiksbergs have, - det vil være super for turismen. Det er jo intet andet end ord, uden

noget reelt indhold!
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I stedet for at skabe et miljø eller forstærke et allerede eksisterende, kan disse tiltag have den stik modsatte effekt. Tag bare et eksempel som Boltens

gård i København C, hvor alt hvad der måtte have været at originalt miljø er fjernet, til fordel for en rædselsfuld Bakken-agtig stemning og æstetik.

For mig virker det som om man prøver at nasse sig til miljøet omkring Værnedamsvej. Miljø komme ikke udefra, men indefra og med denne, ja,

“kræftsvulst” placeret i hjertet af Frederiksberg vil det kun været et spørgsmål om tid, før miljøet omkring Værnedamsvej helt dør. 

Et kunstigt skabt miljø er og bliver kunstigt, uanset hvor flotte 3D-renderinger og fine ord man propper i et prospekt.

Der hvor det er lykkedes rundt omkring i København, har der ikke været noget miljø i forvejen, - altså har man haft alt at vinde og intet at tabe, - der

hvor det er mislykkedes har der på ingen måde været et behov for ændringer, - man har kun ønsket at hoppe med på bølgen for at tjene penge. Og når

det reelle ønske er at tjene penge, er det umuligt at skabe et ægte, levende og interessant miljø, - tværtimod vil det eksisteret blive ødelagt. Det gælder

iøvrigt også for det gårdmiljø omkring den Franske skole der er i dag, med unikke, smukke baghuse etc.

Jeg kan forstå, at man er meget interesseret i at beholde Den Franske Skole i kommunen og at skolen, den ejendomsudvikler som skolen benytter og

kommunen, er blevet enige om, at det er en god ide at bygge mere og højere på grunden og at åbne op for restauranter, hotel, cafeer og butikker. Det vil

betyde, at skolen kan få flere penge når den sælger. Altså for at skolen bliver i kommunen, tillader man hvad som helst for, at de kan få flest penge for

bygningen, - uden nogen form for hensyn til omgivelserne, - det er jo simpelthen skandaløst!

Hvis dette er rigtigt ville det være klædeligt, at man meldte klart ud, i stedet for at forsøge, at sælge projektet, som om vi beboere får noget ud af det. 

Jeg beder indtrængende om, at de nuværende planer droppes, da I risikerer at ødelægge noget helt unikt, der aldrig kan genoprettes. Det kan ikke være

i nogens interesse, at Værnedamsvej bliver ødelagt, - folk forsvinder, butikkerne lukker og miljøet dør. De nye ejere af Den Franske Skole vil stå med en

usælgelig kolos, som vi andre så kan sidde og glo på. Nej tak!

Vh

Kasper Bach

 

Gl. Kongevej 87, 3. Tv

1850 Frederiksberg C
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 20-06-2018 12:25

Modtaget Dato: 20-06-2018 12:25

Vedrørende: VS: Den Franske Skole og fremtidige planer

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: BBE 
Sendt: 20. juni 2018 12:03 
Til: byudvikling 
Emne: VS: Den Franske Skole og fremtidige planer 

Tvf 

Venlig hilsen 

Nicolaj Christophersen 
Administrativ medarbejder 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Maibritt Saerens [mailto:ms@maibrittsaerens.dk] 
Sendt: 19. juni 2018 22:52 
Til: BBE 
Emne: Den Franske Skole og fremtidige planer 

Kære Frederiksberg Kommune og Lokalpolitiker 

Jeg er nærmest i chok! 
Efter deltagelse i et besynderligt møde på Frelsens Hær, gik det op for mig, hvilke fuldstændig vanvittigt projekt Frederiksberg
Kommune har gang i. 
Projektet er dybt kritisabelt på flere niveauer: 

1) Kommunen har ikke fortaget nogen som helst for-analyser af behovet for eller konsekvensen ved etablering af nye bygningen på
Den Franske Skoles område.

2) En enkelt støjanalyse kunne hurtigt have afdækket kæmpe problemer for den vision kommunen har for området.

3) De berørte borgere i området har enten Frederiksberg Alle, Værnedamsvej eller Gl. Kongevej som støjkilde på forsiden af deres
ejendom. Nu vil Kommunen lave Boltens Gård i de omkringliggende husets stille zoner. Det er helt uacceptabelt. I Københavns
Kommune forsøger man at gøre baggårdsmiljøerne til smukke, fredelige miljøer - men ikke Frederiksberg Kommune.

4) Hvad er grunden til at Frederiksberg Kommune vil bygge højere og tættere - og med et larmende miljø? Det giver absolut ingen
mening.

5) Det er tydeligt at de menige borgere skal lide under kommunens opprioritering af dette projekt.

6) Det lugter af uetiske interessefelter fra Kommunens side. Det er begyndt at pipple frem fra alle kanten med klarhed på Kommunens
andel i dette projekt og hvorfor de til mødet ligefrem står og ’sælger’ ideen til os - uden hensynstagen til de involverede borgere i
kommunen.

7) Kommunen er tydeligvis i lommen på Den Franske Skole og driver projektet fremad uden at delagtiggøre de berørte borgere i
området.

8) Hvis man læser Den Franske Skoles skolebestyrelsesreferat og taler med folk fra Den Franske Skole (vi har flere i ejendommen
hvis børn går der) har projektet været i gang i over 2 år. Pga. Dårlig økonomi, manglende ønske om at betale mere i skolepenge
172
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ønsker skolen at få så meget for et salg. 

9) Kommunen vil tydeligvis gerne have at skolen skal forblive i kommunen, så de er villige til at gøre hvad som helst. Som f.eks. at stå
til et møde og ‘sælge’ ideen. Der er allerede ansat en direktør for projektet. De har fået Statens til at sælge en ny ejendom til billige
penge og har forpligtet sig til forbedring af den nye adresse ud over alle grænser.

10) Investorer er blevet gjort interesseret ved en lovning fra Kommunen på at bygge højere og tættere - med udsigt til at kunne lave
cafemiljø, hotel, forlystelser osv. Man vil tydeligvis forsøge at lukrerer på det miljø som er på Værnedamsvej, og har igen gjort projektet
attraktivt for investorer. Derved kan Den Franske Skole få mest mulig ud af et salg. Et beløb som sjovt nok ligner det beløb der er
budgetlagt for den nye skole. Det fremgår ligefrem af generalforsamlingsnotatet fra Den Franske Skole, at kommunen har hjulpet til at
øge prisen på deres ejendom ved at ændre lokalplanen????

11) Det forlyder at der allerede står en amerikansk investor klar i kulissen?

12) Nu hvor Frederiksberg endelig har fået Europaskolen, hvor der forventes at være et fransk spor, kan det undre at tilgangen af
elever af fransk herkomst ikke kan tilfredsstilles af den nye Europaskole? Og derfor behøver den franske skole måske ikke at flytte?!
Det er kun 50 % af eleverne der har krav på det franske skolesystem, så flytningen af elever til Europaskolen burde let kunne
foretages.

13) Det kan aldrig være nærmiljøets problem, at Den Franske Skole har tydelige problemer.

14) Det der til sidst virkelig slog mine ben væk under mig var, at vi der sad til mødet fik en 14 dages frist til at komme med
indsigelser? Dvs. Frederiksberg Kommunen slet ikke er interesseret i borgernes mening? Dette møde blev afholdt lige op imod
sommerferien, hvor alle har travlt med at afslutte. Og så giver de en mistænkelig kort frist. Den retorik der blev brugt fra Kommunen
var så tydelig fremskredent, at dette møde ikke var en ønske om at lytte til borgerne, men blot et formelt informationsmøde, til en
projekt som allerede er stemt ja for i Kommunen og har fået grønt lys.
Her kunne jeg virkelig mærke en afmagt og en frustration over det som vi kalder demokrati.

Jeg vil hermed erklære mig som en del af de mange borgerne som anråber lokalpolitikerne i håb om at I besinder jer og lytter til
borgerne. 

Med venlig hilsen 

Maibritt Saerens 
Skuespiller & Kommunikationstræner 
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 20-06-2018 12:26

Modtaget Dato: 20-06-2018 12:26

Vedrørende: VS: Kommentarer til visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Fra: BBE 

Sendt: 20. juni 2018 12:03

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Kommentarer til visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Anne-Sophie Grossard-Amin [mailto:annesophie_ga@yahoo.co.uk] 

Sendt: 19. juni 2018 21:10

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Kommentarer til visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Goddag, 

Jeg har med forfærdelse modtaget jeres visionsnotat "Fra privat skolegård til unikt bymiljø". 

Det strider stik mod hvad Frederiksberg Kommune's egen vision er på byplanlægningen: mere luft, mere lys, flere grønne områder. 
Istedet bliver der nu foreslået at bygge mere og bygge højere, samt bringe et enormt højt støjniveau ind vores baggård. 

Ved at bygge mere, vil der ikke gøres mere plads til yderligere udfoldelse. Ved at bygge højere, tager man lyset og udsigten fra de eksisterende bygninger. Har
I overhovedet lavet målinger for skygge-gener ?
Sidst men ikke mindst, ligger karreen omringet af nogle af de mest travle veje på Frederiksberg; Frederiksberg Alle, Gl.Kongevej og Værnedamsvej. Alle
beboere i karreen har soveværelser ind mod centrum, hvor den franske skole er nu. I vil simpelthen smadre vores søvn og ro, hvis I trækker et bymiljø ind i
gården. Allerede nu, kastes lyden af skateboardere der bruge skolegården i weekenden, frem og tilbage mellem bygningerne, og man kan hører festlarmen fra
Værnedamsvej ind i gården om aftenen. Er der overhovedet lavet lydmålinger for dag og nat inde i gården ? Man må ganske enkelt kunne have love til at få ro i
ens hjem, hvilket ikke vil ske, hvis vi pt har Frederiksberg Alle på den ene side og fremadrettet vil have et fest og bymiljø på den anden side. I alle andre
områder har man netop gået mod at sikre roen i midten af karreen (ihvertfald om aftenen/natten og i weekenden) - så hvorfor vil man ændre planlovgivningen for
at ødelægge de eksisterende beboerers liv ?

Jeg synes i stedet, at man bruge gå efter Frederiksbergs motto og gøre arealet mere åbent og grønt. Lav en grøn have, hvor folk kan gå fra Værnedamsvej ind
og spise frokost i græsset og under træerne, behold den store (og pt bevaringsværdige) bygning som skole, eller som ungdoms- og musikskole, eller til FAO
eller lignende, lave en legeplads eller basketballbane. Men mindst lige så vigtigt : Det skal ikke være som på Skydebanegade, hvor folk render ind og ud på
legepladsområdet om aftenen og natten og forstyrrer folks nattesøvn. Man skal lukke området om aftenen og natten.Så åbne om morgenen (f.eks. kl.10:00 i
weekenderne) og lukke det af igen om aftenen, som man gør i Frederiksberg Have, således at de omkringliggende huses beboere kan have en uforstyrret
nattesøvn. Men i løbet at dagen kan området været til glæde for alle Frederiksbergs borgere. 

Den nuværende visionsplan er helt, helt forkert, og der tænkes kun på profitmaksimering for salget af den franske skole, uden nogen som helst hensynstagen
til lokalplanen, de omliggende boliger og beboere, samt visionen for Frederiksberg som helhed. Det skal ikke blive Boltens gård eller Westmarket. Tænk åbent,
lys, grønt, socialt - og noget for børnene, som der jo kommer flere i byen. 

Med venlig hilsen, 
Anne-Sophie Grossard-Amin
Frederiksberg Allé 8A, 4.
1820 FRB C
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 20-06-2018 12:26

Modtaget Dato: 20-06-2018 12:26

Vedrørende: VS: Høringssvar visionsplanen Den franske skole

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: BBE 
Sendt: 20. juni 2018 12:02 
Til: byudvikling 
Emne: VS: Høringssvar visionsplanen Den franske skole 

Tvf 

Venlig hilsen 

Nicolaj Christophersen 
Administrativ medarbejder 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Gyda Berling-Rasmussen [mailto:kgb-r@mail.dk] 
Sendt: 19. juni 2018 20:36 
Til: BBE 
Emne: Høringssvar visionsplanen Den franske skole 

HØRINGSSVAR: 
VISIONSPLANEN FOR OMRÅDET OMKRING DEN FRANSKE SKOLE. 

BYG IKKE HØJERE - BYG IKKE TÆTTERE. 

Baggårdsbyggeri på 6 etager, uden sol og luft, på Frederiksberg, er ikke i orden. 
Ordet "profit" falder lige for. 

Bevar stemningen fra området. 

Brug bygningerne til beboelse - atelier - mindre hotel - lille cafe, - og friarealerne til grønne oaser. Det er tiltrængt i nær-miljøet. 
Og det er nu, muligheden er der. BRUG DEN. 

Tænk på mer-trafikken. Der er ikke flere parkeringspladser i området, og 
parkeringskælder med op og nedkørselsramper op ad et vandreservoir, er heller ikke i orden. 

Regner med mit svar vil indgå i den hvidbog, som forelægges kommunalbestyrelsen. 

Med venlig hilsen 
Gyda Berling-Rasmussen 
Tullinsgade 25. 
kgb-r@mail.dk 
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 20-06-2018 12:26

Modtaget Dato: 20-06-2018 12:26

Vedrørende: VS: Værn om Værnedamsvej!

 
 

Fra: BBE 

Sendt: 20. juni 2018 12:02

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Værn om Værnedamsvej!

 
Tvf
 
 
Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

 

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Pia de Thurah [mailto:hello@piadethurah.com] 

Sendt: 19. juni 2018 19:56

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Værn om Værnedamsvej!

 

Kære Frederiksberg poiltikere

 

Værn om Værnedamsvej! 

 

I forbindelse med salget af den Franske Skolens grund og planerne for dette område, overrasker det os der bor i området, at der med de fremlagte

planer ikke er mere fornemmelse for hvad det er, lige præcis dette område har at byde på. Og hvad det er man sætter over styr, hvis man ikke laver en

ordenlig og gennemarbejdet plan for området. Vi hilser fornyelse og udvikling velkommen, men vi håber det bliver gjort nænsomt.

 

Værnedamsvej og det omkringliggende miljø er noget helt særligt. Og der er ikke mange områder tilbage som dette. Området har et nærvær - en intimitet

og en nerve som sjældent ses. Her hersker en meget lokal følelse og vi der bor her bakker meget op om det handelsliv der er her. Et godt, men også

skrøbeligt handelsliv. 

 

Vi elsker lydene fra skolegården og den summen af liv det skaber med alle skolebørnene. Jeg ved der er indsendt foresalg om at de andre

omkringliggende skoler bør få mulighed for at få mere kapacitet - og det er jo oplagt, når der her er bygninger indrettet med de rette faciliteter og

nødvendige funktioner. Vi håber at I vil lægge noget arbejde I at afsøge denne mulighed, der virker så oplagt.

 

Vi elsker vores område og håber at I politikere i fællesskab med os der bor her, og alle de frederiskberg-borgere og københavnere der bruger området,

vil udvikle det med respekt for hvad det kan og er.

 

 

Mvh Pia de Thurah

( Bosiddende på Sankt Thomas Allé 12 1 tv / Arbejdende fra mit kontor på Sankt Thomas Allé 2 st )

 

 

 

 

 
/ Best Regards

 

 
Pia de Thurah

Grafisk designer

 
Sankt Thomas Allé 12, 1 tv
1824 Frederiksberg

 
T: +45 31662405
W: piadethurah.com
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 20-06-2018 15:13

Modtaget Dato: 20-06-2018 15:13

Vedrørende: VS: Ang lokalplan

Fra: BBE 

Sendt: 20. juni 2018 14:58

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Ang lokalplan

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Simone Borregaard [mailto:simone.borregaard@gmail.com] 

Sendt: 20. juni 2018 14:53

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Lone

Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen

<siag01@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>

Emne: Ang lokalplan

Kære Frederiksberg kommune 

Jeg er ked af at høre i er igang med at gøre værnedamsvej til et bolig projekt. Dette vil ikke gøre gaden bedre blot værre, i har vel set hvordan det er

gået westmarket med butikker m.m.

Jeg bor i foreningen lige op ad den franske skole og har på ingen måde lyst til der skal komme et bygge projekt. Dette vil øge støjneveauet både under

byggeriet og efterfølgende, da i ønsker det skal være et madmarked der er åben 24/7 

Dette vil ligeledes forringe vores forenings værdi og skygge for sollyset. 

Jeg håber på ingen måde, at dette vil blive udfaldet da os beboere, vil få ringere vilkår og skulle døje med endnu mere støj, end fra vejarbejdet fra

gammelkongevej pt giver os.

Jeg håber på det kraftigeste at i vælger at droppe denne ide, da den franske stemning vil uddø med en 6 etagers egndom oven på et madmarked. Dette

vil ligedes tage hyggen og omsætningen fra de nuværende restauranter m.m. væk. 

Derudover synes jeg det er utroligt at vi borgere i Frederiksberg kommune ingen indsigelser har. Det er ligeledes en meget kort beklagelsesfrist i

derudover har givet, så det virker som om i er ligeglade med hvad vi borgere mener om at opføre dette projekt. Lad folket blive hørt. 

Hilsen Simone Borregaard 

-det er ikke kun en person, men flere i vil ramme med jeres plan.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 09:51

Modtaget Dato: 25-06-2018 09:51

Vedrørende: VS: Nabo til Den Franske Skole

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: kej1@godmail.dk [mailto:kej1@godmail.dk] 

Sendt: 21. juni 2018 21:36

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Nabo til Den Franske Skole

Kære Frederiksberg kommune.

Området omkring Den Franske Skole er et meget charmerende område, med Værnedamsvej som pulsåre.

Den Franske Skole består af nogle smukke bygninger som bør bevares.

Det er bekymrende at Frederiksberg kommune vil give tilladelse til at fordoble antallet af kvadratmeter på grunden.

Endvidere mener vi at der i områder er nok af cafeer og restauranter. I dag er der gode og hyggelige cafeer som er velbesøgte, og alle
elsker det lidt intime i området.

Bliver antallet af kvadratmeter forøget til det dobbelte på grunden for Den Franske skole, vil de gamle bygninger blive ødelagt.

Bliver der anlagt cafeer, restauranter og hotel på grunden, vil det betyde endnu flere biler, cykler og folk i gaderne.

Alt dette medfører at området bliver meget belastet af støj døgnet rundt, og området charme og intime atmosfære forsvinder. 

Området kan ikke bære dette projekt.

Området er blandt udenlandske turister kendt som det hyggelige franske kvarter.

Jeg håber Frederiksberg kommune vil overveje oplægget, og indkalde til nyt borgermøde, hvor vi kan drøfte hvad der kan gøres i området.

Med venlig hilsen

Torben Johansen og Knud Erik Jensen

Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 09:52

Modtaget Dato: 25-06-2018 09:52

Vedrørende: VS: Høringssvar på plantillæg for Prins Henriks Skoles område.

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Lisbeth Vestergaard Andersen [mailto:lisbethvestergaard@yahoo.dk] 

Sendt: 21. juni 2018 21:41

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Høringssvar på plantillæg for Prins Henriks Skoles område.

 
 
Høringssvar om Frederiksbergs Kommunes plantillæg for området mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej og Frederiksberg Alle – den

nuværende Prins Henriks Skole.

Jeg har set og læst kommunens planer om at ændre kommunalplanens rammer for området mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej,

Frederiksberg Alle og Skt. Thomas Alle. Jeg bor ca. 15 meter fra området og vi har i ejerforeningen et lille fælles gård- og haveareal

grænsende direkte op til det berørte område.

Jeg vil gerne på det kraftigste opfordre kommune til at stoppe de nuværende planer og udtænke en ny mere borgervenlig udviklingsplan for

området.   

Kommunen skriver i sit oplæg, at visionen er at skabe et oplevelsesrigt og grønt gårdmiljø. Den konkrete plan som den beskrives i notatet

”Fra privat skolegård til unikt bymiljø” handler imidlertid om at bygge tættere og højere, at få flere biler til området med en parkeringskælder,

at trække butiks-, cafe- og restaurantmiljøet ind i området og at skabe smalle stræder og summende gadeliv. Det hænger ikke sammen.

Alle kommunens borgere, der bor op til området har støjende og hektiske gader på forsiden af deres boliger. Vi sætter pris på bylivet og er

glade for at bo i et af Frederiksbergs aktive byområder, men som alle andre mennesker har vi også brug for at kunne få ro og fred i dele af

vores boliger og uderum især om aftenen, hvor vi er hjemme med familien. Det har vi nogenlunde mulighed for på nuværende tidspunkt. Hvis

kommunen skaber et pulserende byliv som på Værnedamsvej inde i eller lige op ad vores baggårde, vil det give væsentlige støjgener hele

vejen rundt om vores boliger og i vores stilleområde i gården. Det kan vi ikke leve med.  

Kommunen ønsker desuden at trække endnu flere biler ind i det allerede højt trafikerede område ved at etablere parkeringskælder. Det må

skabe en betydelig ekstra trafikbelastning og jeg håber, at kommunen har lavet de nødvendige trafikanalyser af, hvad det vil betyde for

området.

Kommunen skriver  desuden, at det er et mål i kommunalplanen 2017, at der bl.a. skal være flere begivenheder og oplevelser i byen herunder

brug af byens rum på nye og anderledes måder. De nye planer for området lægger dog op til blot at skabe flere af de samme typer rum og

oplevelser, som allerede findes i området, nemlig cafeer, butikker, restauranter og små pladser. Jeg vil gerne opfordre til at kommunen

tænker nyt og skaber et rekreativt område, som kan give borgerne andre muligheder for samvær og aktiviteter end i de nærliggende gader.

Frederiksberg har fx det næst laveste mængde idrætsfaciliteter per indbygger i hele landet. Børn står på ventelister i lang tid for at få

mulighed for at dyrke idræt i kommunen.  En mulighed for området kunne være at kommunen udnytter arealet til mindre idrætsfaciliteter for

børn og voksne. Et kreativt lege- og opholdsområde for børn og voksne blandet med boliger og erhverv, med luft og grønt omkring kunne også

være en mulighed.

Jeg vil gerne som et supplement henlede kommunens opmærksomhed til to nyere artikler i Politiken, hvor etnolog Nicolai Carlberg og

professor i æstetisk design Stig L. Andersson debatterer visioner for byudvikling i hovedstaden. De kunne måske give inspiration til at

genoverveje og gentænke den aktuelle plan for Prins Henriks Skoles område. Artiklerne konkluderer bl.a.:

 

 

 

 

 

Vi sætter i stigende grad lighedstegn mellem byliv og byvækst. Det gode byliv, vi hylder, er det byliv, som sælger. Men caféture,

designerbutikker og festivaler er ikke forudsætningen for et rigt, socialt liv. Der skal andet til.

Fortsætter vi med primært at sælge liveability i bybutikken risikerer vi, at hele byen ender som Strøget. Underholdende og dyr at besøge en164
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gang imellem, men ikke et sted at have et godt og sundt hverdagsliv.

https://politikenbyrum.dk/Debat/art6578964/Vi-m%C3%A5-ud-af-liveability-tornadoen-der-%C3%B8del%C3%A6gger-storbyerne

For 40 år siden blev vækstfilosofien erklæret død. Livskvalitet blev udråbt som det nye mål for byudvikling. Men i dag tror mange stadig, at

byens livskvalitet ligger et sted for enden af en endeløs jagt på luksusbyggerier og vækst

For her 40 år senere er vækstfilosofien jo ikke død. Tværtimod lever den i bedste velgående og har sat sig som en tåge omkring de fleste

byplanlæggende hoveder, så det kan være svært rigtigt at se klart.

De gode, sociale og humane uderum, hvor vi ikke bare bor sammen, men lever, leger og skaber sammen på tværs af sociale, kulturelle og

økonomiske skel, er stort set fraværende.

Livskvalitet i vores byer kommer ikke af sig selv. Den skal have plads og vilkår for at gro frem. Nu er det tiden, hvor vores blinde tro og fokus

på vækst må tage the back seat.

Det er nu, vi har råd til det.

https://politikenbyrum.dk/Debat/art6542704/V%C3%A6kstfilosofien-er-i-modstrid-med-det-gode-byliv

Med venlig hilsen

Lisbeth Vestergaard Andersen

Frederiksberg Alle 10.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:32

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:32

Vedrørende: VS: Den franske skole

Venlig hilsen 

Connie Schibler 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri & Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Dorrit Christensen [mailto:dorrit@me.com] 
Sendt: 25. juni 2018 09:52 
Til: BBE 
Emne: Den franske skole 

Til Frederiksberg kommune 

Jeg ønsker meget stærkt at give udtryk for min bekymring vedr. Frederiksberg Kommunes visionsplan for bebyggelsen og
gårdarealet, som i dag tilhører den franske skole på Værnedamsvej. Jeg bor i en af ejendommene rundt om arealet. Min bekymring
går på følgende: 
1. Støj dag og aften, som forstærkes af genklang pga den tætte bebyggelses rundt om arealet. 
2. Højere bebyggelse på arealet vil tage dagslys fra lejligheden. 
3. Den lille grønne have, som hører til ejendommen og som bruges flittigt af ejendommens beboere vil ikke længere kunne være et
fredeligt åndehul og hyggeligt samlingssted, som vi kender det og holder af det. 

Med venlig hilsen 
Dorrit Christensen 
Sankt Thomas Alle 8, 4.tv 

Sendt fra min iPhone 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:38

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:38

Vedrørende: VS: Den Franske Skole

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: ole pedersen [mailto:olebomail@gmail.com] 

Sendt: 24. juni 2018 22:55

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Den Franske Skole

Til	Frederiksberg	Kommune.

Vi	bor	i	en	ejendom	med	Den	Franske	Skole	som	nabo	-	et	sted	i	byen	i	et	meget	tæt	bebygget	område.	Vi	har	et	”pænt”	støjniveau

fra	forsiden	af	vores	ejendomme	–	bl.a.	fra	Gammel	Kongevej,	og	vi	har	naturligvis	brug	for	et	fredeligt	område	bag	bygningerne.	Det

er	på	den	måde	byens	karreer	generelt	fungerer.

Det	er	fuldstændigt	uacceptabelt	i	den	grad	at	planlægge	bebyggelse	på	den	franske	skoles	grund,	og	så	med	evt.	åbent	byliv	med

cafeer´mm.

For	mig	at	se	er	det	en	meget	uheldig	plan	–	og	det	handler	IKKE	generelt	om	utrygheden	ved,	at	man	ændre	på	noget.

Det	handler	om,	at	hvis	disse	planer	gennemføres,	kan	det	ikke	undgås,	at	den	ejendom	vi	lever	i,	og	miljøet	omkring	vores

enestående	haver	vil	blive	påvirket	særdeles	negativt.

Med	venlig	hilsen

Ole	Bo	Pedersen

Gammel	Kongevej	91C	2.Sal

1850	Frederiksberg	C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:38

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:38

Vedrørende: VS: Den Franske skole....

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Bent R Jacobsen [mailto:brj@digiseg.io] 

Sendt: 25. juni 2018 09:02

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Den Franske skole....

 

Fra skolegård til Boltensgård - i min baghave?

 

Det netop afholdte borgermøde vedrørende den franske skoles udflytning fra den nuværende placering bag Værnedamsvej til Rolighedsvej,

mødte massiv modstand og skabte mere forvirring end afklaring. For hvad skal og kan den gamle skoles område nu anvendes til. Hvad vil

borgene og hvad vil kommunen.

 

Kaffemødet i Frelsens hærs lokale var et specielt møde, hvor man fik indblik i hvordan den politiske proces fungerer på Frederiksberg. Det var

nemlig tydeligt, at bag dette første møde med borgerne, allerede var lavet aftaler på kryds og tværs mellem den franske skole, stat og

kommune, uden borgernes involvering. 

 

Projektet var tydeligvis langt mere fremskredent end det borgerne fik fortalt på dette onsdags møde, og onde tunger vil nok sige at

kommunen allerede har besluttet hvad der skal ske med skolens områder.

 

Kommunens dobbeltrolle

 

Den Franske skole skal købe grunden på Rolighedsvej (den Gamle veterinær skole) af staten, og her har Frederiksberg kommunen krævet, at

staten reservere en del af området til den franske skole, og yderligere krævet at staten sælger til en gunstig pris. Siden hvornår er det ok at

sælge ud af statens ejendom til ”gunstige” priser? Det er jo ret beset borgerens ejendom som her bliver solgt ud til under markedspris.

 

Kommunen og den Franske skole har arbejdet på projektet i flere år, og allerede i Januar var der generalforsamling på den franske skole, hvor

projektet for deres nye skole på Rolighedsvej blev fremlagt. Til mødet var også den nyansatte projektdirektør fra den franske skole, som har

ansvaret for bygning af den nye skole. Det understreger vel i sagens natur, at både kommune og skole er i fuld gang, og at onsdagens møde

blot var for at overholde formalia. Men er formalia overholdt?

 

De fremmødte borgere har nemlig kun fået hele 30 dage til at sætte sig ind i sagen og respondere til kommunen. Er dette virkelig normal

praksis, når så mange borgere er berørt?

 

Et andet problem er, at købet af ejendommen på Rolighedsvej er betinget af, at lokalplansændringer godkendes. Ikke blot for den nuværende

franske skoles områder, for at  maksimerer gevinsten ved salg, men også deres køb af den nye grund. Den franske skole vil altså ikke købe

den nye grund om ikke de får en byplanændring som kan give en salgspris på 250 millioner for området bag Værnedamsvej. Så kommunen

har altså frivilligt lavet en knivtangsmanøvre på sig selv.

 

Og så bør man også sætte sig ind i hvorfor skolen skal flytte. Den Franske skoles skrantende økonomi og den franske stats nedsættelse af

subsidering er hovedårsagen, dette kombineret med at skoleledelsen ikke har kunne øge skoleafgiften da dette mødte massiv modstand fra

diverse ambassade-og virksomheders ansatte. Så nu skal vi borgere altså straffes fordi en privatskole ikke har styr på økonomien.

 

Samtidig skriver skolen selv i udsendte dokumenter at," Værdien af vores nuværende grunde er steget efter, at Frederiksberg Kommune har

støttet os ved at ændre i lokalplanen”.

Igen en klar understregning af at beslutningen er truffet uden borgenes involvering og at det i høj grad er kommunen som skubber projektet.

 

Det var måske derfor, at kommunens dobbelt rolle kom lidt som en overraskelse for mange af de fremødte borgere.  Det fremgik nemlig ikke

hvem sælger af den franske skole var, for Frederiksberg kommune var gået langt i fremlæggelsen af kommunens vision for projektet. Det

såkaldte visions notat.

 

Men alle kommunens visioner var sjovt nok fremdraget på grundlag af den franske skoles ønske om at fortage byplansændringer og her

kunne kommunen sagtens genbruge arkitekttegninger fra selve salgsprospektet fra ejendomsmægler Collies, til deres ”eget” visions notat.  159
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Så spørgsmålet genstod, hvem er egentlig sælger og hvem er garant for borgernes stemme i kommunen? Hvem skal være vores stemme i

denne type af projekter, når det i høj grad er  kommunen som skubber projektet. For ingen projekt-analyser er fortaget fra kommunens side.

En enkelt støjmåling i baggårdene kunne nemlig hurtigt bekræfte at visionen indeholder kæmpe problemer.

 

Ligeledes kan vi se tilbage på den dengang købet af bygningerne til den franske skole blev foretaget. Fik den franske skole ikke netop

bygningerne til en meget billig pris under forudsætning at der skulle drives skole? Og nu kan de sælge til en eksorbitant pris ved at netop at

ændre dette. 

For prisen på ejendommen under forudsætning, at der skal drives skole er nok ikke mere end 100 mill. – Og mon ikke borgerne kunne finde de

penge andre steder i samarbejde med et par fonde.

 

Endnu et developer projekter presset ned over borgerne

 

Men 250 mill. er mange penge og et sådan salg kan naturligvis kun ske hvis en developer kan se tilsvarende flere penge i projektet.

Problemet er, at det kan de ikke – med mindre der laves markant om i lokalplanen og at man kapitalisere på Værnedamsvej gode omdømme

og fortsætter dette ind i vores baggårde, i håb om at den magi vil smitte af på projektet. Boltensgård, lige ind i min baghave.

 

Prototypen som så vælges for at maksimere salgsprisen er ikke overraskende, det som anvendes i et hvert spekulativt projekt. Det betyder 6

etagers byggeri mod de 3 etager i dag, med cafeer, butikker (inkl. Netto), hotel, boliger og forlystelser. Alt sammen i vores ellers stille

baggård. 

 

Kommunen kan heller ikke garantere at bygningerne ikke vil blive revet ned. Det er jo ingen overraskelse at bygningerne ikke er optimale til

bolig, da der bla. skal indrettes parkering til alle.  En spekulant vil uden tøven rive bygningerne for at bygge underjordisk parkering og udnytte

den potentielle merbygge-ret på 4000 kvm. som også er en del af planen.

 

 

Ødelæggende for områdets beboere 

 

Konsekvensen ved et sådan byggeri for os borgere i nærområdet er larm 24/7. Vi har alle soveværelser ind mod baggården, det er vores stille

område, det er jo netop derfor boligerne er bygget sådan i sin tid. Larm fra hovedvejårerne på ydersiden og stille zone i baggårdene. 

 

Der bliver larm fra om morgenen kl 6.00 med varebiler og affaldsbiler som læsser af og på, og menneskelig støj helt til om aftenen og natten,

hvor de sidste gæster går hjem fra de planlagte cafeer, spisesteder og forlystelser. Alt sammen i et tæt bygget baggårdsmiljø hvor alle lyde

bliver voldsomt forstærket pga. de omkringlæggende ejendommes udformning og placering.

 

Projektet kan ikke ske uden meget store gener for de omkring 1500 borgere der bor op af den Franske skole.  De støjgener som kommer fra

dette nye projekt på vores alle sammen ”stille” side i baggårdene vil være helt katastrofale, og forringe vores liv og værdien af vores boliger

markant. 

 

Det er ikke derfor vi bor netop her på Frederiksberg, og det er slet ikke den præmis vi har købt de dyre kvadratmeter på. Vedholder kommunen

at skubbe dette projekt til realisering, er der vel mere tale om en potentiel ekspropriation af de omkringliggende ejendomme som ved alle

andre motorvejsbyggerier - I dagens priser er vi over 2 milliarder. Samtidig kan vi vel anvende modellen for støjgener under byggeri, som ved

metro byggeriet hvor der kompenseres for støj i perioden. (500 boliger af  x 25.000 månedlig husleje)  12.5 millioner per måned. Det skal nok

få spekulanter på bedre tanker inden de kaster sig over et 2 års bygge projekt.

 

Skal vi i det hele taget have en ny fransk skole

 

Hvorfor tages borgerne i området som gidsel i dette politiske spil. Den Franske skole kan ret beset flytte meget billigere ud af kommunen, og

derfor ikke være afhængig af en 250 mill. gevinst ved salg. Men kommunen vil gerne beholde den franske skole på Frederiksberg, således at

Ex-pat laget i kommunen vedligeholdes med gode skattekroner til kommunen, selv på trods af overrepræsentation  af ekspertskatteordninger

og blåplade biler.

 

Nu er det jo sådan, at den helt nye Europaskole på Frederiksberg er planlagt til netop at have et fransk spor. Hvis vi ser på det som skete i

Finland, da europaskolen blev etablere, ja så flyttede 40% af alle elever fra den franske skole til Europaskolen. Måske den franske skole slet

ikke skal flytte? Når vi allerede har en helt ny Europaskole.

 

En kommunevision helt uden substans 

 

Uanset kan det aldrig være nærmiljøets interesse, at skabe en så dårlig situation for sig selv, og det kan slet ikke være kommunens job at

være frontløber på et sådant projekt. Og slet ikke uden, i det mindste, at have lavet en tilbundsgående foranalyse for nærmiljøet og dette i

samarbejde med de respektive ejerforeninger, før man præsentere en vision for området.

 

Intet af dette er gjort. I visionsnotatet er der end ikke taget stilling til om, der er behov for flere butikker og cafeer i området. Selv når der er

åbenlyst for en hver, at både Frederiksberg alle, Vesterbrogade og GL. Konge vej, Tulinsgade konstant har tomme lejemål stående og

udskiftningen er stor. Vi kan jo skæve lidt til westmarket som igen har butiksdød overalt og har kommunen ikke allerede et cafe og kulinarisk

fokus på den nye Metrostation på Frederiksberg Allé. Kunne det tænkes at butiksgrundlaget slet ikke er tilstede? Er det ikke kommunes job at

få styr på dette inden at man går 100% bag et projekt som ikke har grundlag i realiteter.

 

Det åbner derfor op for spørgsmålet, om hvad kommunen vil gøre og i særdeleshed allerede har gjort når så åbenlyse modstridende

interesser, mellem borgere og kommune forelægger.
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Bliver borgerne igen kørt over af en politisk proces og politikkernes egen mening. Ser vi igen  dem som burde beskytte os faktisk være dem

som driver projektet frem. Blot fordi kommunen vil have den franske skole inden for kommunegrænsen?

 

Alternative visioner 

 

Dette fantastiske område kunne, som foreslået på mødet, blive et fint kulturcenter, SFO/klub og ungdomshus, Idrætshus i skolens

gymnastiksal, byspejder og ældreboliger. Og da kommunen i alt for mange år ikke har kunne levere én eneste legeplads til områdets børn,

var det da dumt ikke at genanvende den helt nye legeplads som allerede er tilstede.

 

Jeg er sikker på at områdets borgere i samarbejde med Realdania og andre fonde kunne køber grunden og udvikle den for områdets skyld og

ikke for, at en pengestærk developer skal tjene endnu et par 100mill. ved at laver Boltensgård i baghaven.

 

Men der kræver givetvis mere end én måneds varsel fra kommunen.

 

1500 nærborgere bliver berørt, hvis dette projekt får lov at løbe af sporet, så mon ikke der skal skiftes lidt ud ved næste valg.

 

 

Hi l sen en berørt borger  på  Freder iksberg  Al lé.Hi lsen en berørt borger  på  Freder iksberg  Al lé.

 

 

 

 

 

Bent Rønde Jacobsen
COO

Mobile: + 45 22 80 27 27

Digiseg
NOHO Flæsketorvet

1711 København V

Danmark

 

Bents Google Hangout

 

Digiseg.io is the 5th largest independent data provider in the world, specializing in performance data. We have generated audiences for 6000+

campaigns, in 15 markets, providing strong results with many clients seeing 200-700% campaign improvements. We also build custom audiences using

artificial intelligence and have integration with the leading DSP and DMPs. Digiseg is by nature PII free and built to uphold 2018 GDPR legislation. Want

to know more, contact us.

.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:39

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:39

Vedrørende: VS: Planerne med den franske skole.

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Charlotte Forman [mailto:charlottemiloforman@gmail.com] 

Sendt: 24. juni 2018 22:41

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Planerne med den franske skole.

 

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod at vores baggård bliver højere og tættere be-

bygget. Og at der kommer tiltag,der vil give mere støj og generende belysning

om aftenen og natten.

Charlotte Milo Forman 

Sankt Thomas Alle 8 2.sal th.

1824 Frederiksberg C.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:41

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:41

Vedrørende: VS: Bekymring vedr. Den franske skole

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Kamilla Kobæk Larsen [mailto:kamillakobaek@gmail.com] 

Sendt: 24. juni 2018 22:18

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>; Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt

<mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh

<nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram

<mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Bekymring vedr. Den franske skole

Kære By, Byggeri og Ejendomme, Visionsenheder Frederiksberg Kommune, 

Jeg deltog til kommunens borgerinddragelsesmøde vedr. visioner for byggeri og planer for området Den franske skole. 

Det var ingenlunde en oplysende høring, tværtimod en høring som vakte frustration og mistillid.

Jeg var personligt ked af den korte tid, ift varsling af mødet.

Det er klart at jeg som borger sætter pris på borgerinddragelse samt procesføring af denne rettighed, men det processtyring og fortællingerne om denne

var mildest talt noget som med risiko kunne få kommunen eksponeret særdeles uheldigt. 

Jeg vil i fremmad rettet ønske mig noget meget tydeligere at forholde mig til. Den præsenterede vision, var fremlagt på 3-5 minutter og der var et estimat

på 40 timers arbejde forud for dette. (Estimatet blev gjort på mødet). Talsmanden for den franske skole, havde været indenom i 14 dage. Og det var

svært at fornemme om man overhovedet havde en ide om hvad man havde søsat, grundet den meget hårdt eksponerede dårlige proceshistorik.

Jeg må ønske mig, at der i næstkommende høring ikke svares nedladende. Vi er borgere som ikke har forstand på byggeri, teknikaliteter, og lovgivninger

i denne sammenhæng. Men ønsker at forstå hvad der gøres af tanker og omtanker forinden. 

Der blev inviteret til ønsker for stedet, her kommer mine: 

-visuelt håber jeg at man bevarer de gamle byggerier og der bliver grønt både konkret og i overført betydning.

-et sted for børnefamilier

-kontorfælleskaber

-detailforretninger (ikke fiskebutikker)

- har stort ønske om der IKKE er fri passage og stort ønske om at det ikke bliver restaurationer og beværtninger. og dette er min allerstørste frygt,

STØJ. Det er grundstøj i form af aircondition, ventilation, udsugninger fra madproduktion. Det er sådan at det er en baggård og lyden kastes rundt når

den teknisk indstalleres og derfor kan give et andet lydbillede.

-ønske om ingen yderligere grundstøj. Jeg skelner mellem larm, det er noget som stopper igen, efter endt byggeri, endt skoledag, endt, renovation ect.

men grundstøj!

-Ønske om en tidsperspektiv, for start, for slut.

-Ønske om viden om kompensation for larm, ved renovering, bygning ect.

-Ønske om lokal plan i samråd med Kbh kommune om parkering.

-Ønske om at tilgode se 1 p plads pr.25-40 kvm bebyggelse og at dette ikke allokeres ud til andet frederiksberg sted via parkeringsfond.

-Ønske om indsigt i friarealskravet i så fald det bliver boliger.

-Ønske om I tager hensyn til af og pålæsning, kan det overhovedet lade sig gøre og hvornår på døgnet kan den type trafik så løbe af stablen således at

det er til mindst mulig gene. Har kbh kommunes borgere noget at skulle synes i den sammenhæng.

-Ønske om viden om jeres tanker om renovation og skadedyr i fald det bliver restaurationer.

-Indsigt og viden om sikrede miljøzoner, hvad giver det af muligheder og begrænsninger for kommunen, borgerne og lokalplanen.

-Ønske om at kommunen er bevidst om at røg kan bevæge sig rundt i baggården og blive en lugtgene på lige fod med øvrig lugtgene.

-Ønske om at det nye kommer til at repræsentere noget smukt, rekreativt, kontorfælleskaber.

-Ønske om parkering for de lokale.

-Ønske om bolig/erhverv fremfor butiks og restaurationsdrift! Please...

Med ønsket om en ordentlig og demokratisk proces til fordel for alle 
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Venlig hilsen

--

Kamilla Kobæk

Gammel Kongevej 91c, 2. sal

1850 Frederiksberg c

København - DK
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:42

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:42

Vedrørende: VS: fremtiden for den franske skole- og for naboerne

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Birgit Heinskou [mailto:birgitheinskou@centrum.dk] 

Sendt: 24. juni 2018 21:02

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: fremtiden for den franske skole- og for naboerne

 

Vedrørende omdannelsen af den franske skole

 

Som nytilflyttet til Frederiksberg og til Gl.Kongevej 91B har jeg fået vendt op og ned  på alle mine forestillinger om Frederiksberg – med de ideer der

indtil nu er kommet frem om omdannelsen af den franske skole.

 

Jeg gik og troede at Frederiksberg satte en helt speciel  ære i sine grønne friarealer, måske især i den østlige del, hvor der bor mange mennesker. Jeg

troede, at man stadig mente, at gårdrydningerne/bysaneringen, man foretog for mange år siden, blev anset som værdifulde. Jeg troede, at man

ønskede at bevare bymiljøerne og lade de gamle huse komme til deres ret, som de står nu.

 

Og så hører jeg, at Frederiksberg Kommune vil ændre i lokalplanen, fordoble antallet af kvadratmetre på grunden, bygge nye højhuse, der lukker og

skygger for de åndehuller, vi har i vores bebyggelse, som totalt vil ødelægge det miljø, der er skabt gennem mange år.

Hvis der så oveni kommer endnu flere restauranter og barer, som der sådan set allerede er ret mange af på Værnedamsvej, gøres det en smule

mareridtsagtigt. Med støj og trafik døgnet rundt.

 

Skulle jeg bestemme, ville et område med gallerier og kunsthåndværkere være en fin nabo til Gl. Kongevej 91.

 

Derfor håber jeg inderligt, at en indsigelse fra os, der gerne vil bevare et Frederiksberg med åndehuller, og bevare en andelsforening, der lige nu er

placeret et attraktivt sted på Frederiksberg, vil blive hørt og respekteret.

Hvis man altså ønsker at BO på Frederiksberg.

 

Venlig hilsen

 

Birgit Heinskou

Gl.Kongevej 91B,4.tv

1820 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:42

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:42

Vedrørende: VS: Ang. planerne for Den Franske Skoles grund

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Christian Buve [mailto:christian.buve@gmail.com] 

Sendt: 24. juni 2018 20:54

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Ang. planerne for Den Franske Skoles grund

Hej

Vi bor på Frederiksberg allé 6B og har med bekymring set planerne for Den Franske Skoles grund, som beskrevet i Visionsnotatet ”Fra privat
skolegård til unikt bymiljø”, herunder en eventuel ændring af kommunens rammer og retningslinjer for detailhandelsstrukturen for området.

Allerede i dag hører vi meget støj fra Skolegården men heldigvis foregår dette kun i dagtimerne. Lyden studser mellem husvæggene og bliver
derved forstærket, hvorfor lydniveauet i vores lejlighed bliver meget markant. Ud over lyden fra Den Franske Skole, oplever vi desuden støj fra
Værnedamsvej, dette dog på alle tider af døgnet.

Hvis der i fremtiden skal være detailhandel, hotel, barer og endnu flere tætte boliger, vil generne fra støjen stige til et uacceptabelt niveau, og dette
vil i modsætning til i dag finde sted døgnet rundt. Dette vil uden tvivl være til meget stor gene for områdets nuværende beboere. 
Ydermere er området omkring Værnedamsvej allerede i dag presset af mange mennesker, der enten bor eller passerer over dagen. Med yderligere
boliger, hoteller og barer, der tiltrækker flere forbipasserende, vil gennemstrømning af mennesker blive for massiv, hvorved området vil miste den
charme, Værnedamsvej i dag er kendt for. I værste fald frygter vi, at området vil blive omdannet til en turistattraktion, der presser de nuværende
beboere væk.

I stedet for at ødelægge charmen ved dette fantastiske område i byen, foreslår vi i stedet at man har naturen og ”Det Grønne Frederiksberg” for øje,
og omdanner området til en park eller inderhave, muligvis med en enkelt café eller udendørs træningsområde. Dette vil give mulighed for, at mange
kan have glæde af området, uden at medføre øget gene for områdets nuværende beboere.

Med venlig hilsen

Christian Buve
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:43

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:43

Vedrørende: VS: Den Franske Skole

Venlig hilsen 

Connie Schibler 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri & Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Kasper Svarrer [mailto:ksv@lauri.dk] 
Sendt: 24. juni 2018 20:53 
Til: BBE 
Emne: Den Franske Skole 

Byg IKKE højere - vi er mange borgere som er imod det. Faktisk har jeg ikke hørt nogen der synes om det. Det vil ødelægge området
og være til væsentlig gene for de nuværende beboere. 
Kasper 
Bestyrelsesmedlem i ejerforeningen Sankt Thomas Alle/Gl Kongevej 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:43

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:43

Vedrørende: VS: Planer for Den Franske Skoles grund

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Mette Christoffersen [mailto:mettechristof@gmail.com] 

Sendt: 24. juni 2018 20:47

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Planer for Den Franske Skoles grund

Til Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse.

Det er med forbløffelse, jeg konstaterer at, Frederiksberg Kommune har vidtgående planer om at omdanne Den Franske Skoles areal til et højt og tæt

bebygget område med endnu mere trafik og støj end der er i forvejen.

Et så koncentreret byggeri med tilsvarende mange flere p-pladser i p-kælder og på  de tilstødende gader og veje vil naturligvis medføre en masse ekstra

trafik og trafiklarm samt utryghed for de mange gående og cyklister, der færdes der.

Høje bygninger og mere larm vil ødelægge den særlige stemning, der præger dette unikke område.

Kommunalbestyrelsen bør i stedet værne om og tage hensyn til området med et sjældent særpræg og karakter.

Det er uhørt og dårlig kommunikation at udarbejde så indgribende plane uden i rimelig tid at høre beboerne i naboområdet.

For os, der bor lige bag skolen, og især for mig, der bor i stuen, vil en større og højere bygning medføre endnu mere skygge i vores lille have og i min

lejlighed, end der er i forvejen.

Lad være med at fjerne det lys og den luft, der er en mangelvare i byen..

Jeg vil henstille til kommunalbestyrelsen at udarbejde en bedre og mere beboervenlig plan for Den Franske Skoles grund.

Venlig hilsen

Mette Christoffersen

Sankt Thomas Alle 6 st tv

1824 Frederiksberg c

61719971 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:46

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:46

Vedrørende: VS: Indsigelse mod kommunens planer for den franske skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Jakob Heide [mailto:jakob.heide@gmail.com] 

Sendt: 24. juni 2018 10:39

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse mod kommunens planer for den franske skole

Kære Frederiksberg Kommune

Som nabo til den franske skole, er jeg meget forbløffet over, at kommunen kan fremsende en plan for udvikling af området, der overhovedet ikke tager

hensyn til naboerne. 

Da jeg flyttede til Frederiksberg var jeg til velkomstmøde på Rådhuset, hvor Jørgen Glenthøj fortalte om det helt særlige ved at være borger i

Frederiksberg Kommune. Man kunne forstå, at det var en kommune med borgeren i centrum og på de fleste områder meget mere bedre end

Københavns Kommune. 

Derfor blev jeg også overrasket over, at man kunne foreslå en plan, hvor man bygger højere og tættere, skaber mere trafik, laver nye café- og

butiksområder i vores gård, som allerede er et tætbebygget område. Det fremstår mere som grådighed i forhold til at maksimere indtægter fra en

developer end hensyn til området og borgeren. Det er hverken det Frederiksberg som Jørgen Glethøj lover borgeren, eller en kommune som jeg har lyst

til at bo i. 

Det er helt fint at bygge boliger eller andet på området, men der bør ikke bygges højere eller tættere, og der skal naturligvis ikke laves café- og

butiksmiljø i vores baggård. Der kan man vel videreudvikle Gl. Kongevej og Frederiksberg Alle til disse formål

Derfor vil jeg gerne hermed meddele min stærkeste indsigelse mod den foreslåede plan for området.

Med venlig hilsen

Jakob Heide Petersen

Gl. Kongevej 87, 2. tv.

1850 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:46

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:46

Vedrørende: VS: Visionsnotat for den franske skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Tina Bolvig [mailto:tinabolvig@outlook.com] 

Sendt: 24. juni 2018 08:50

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: lglenthoj@frederiksberg.dk; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen

<jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; tygee@frederiksberg.dk;

Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Visionsnotat for den franske skole

 
Kære forvaltning,

Jeg er imod en ændring af lokalplanen for den franske skole, som åbner op for muligheden for at bygge højere og tættere bygning. Det vil

dels forhindre lys adgang til vores ejendom og fællesarealer og det vil dels beskæmme vores oase af grønt område mellem de

omkringliggende ejendomme. Jeg ønsker heller ikke, at der skal være barer og restauranter på området, da dette vil give støjgener på

tidspunkter, hvor jeg gerne vil have ro og hvile. Det er min opfattelse, at den ændrede lokalplan vil forringe værdien af de omkringliggende

ejendomme, hvilket  jeg finder kritisabelt.

 

Jeg forslår i stedet, at området fx benyttes til boliger, herunder fx ungdomsboliger, små detailforretninger, gallerier, institutioner, forvaltning,

administrationer eller kontorer.

 

Med venlig hilsen

Tina Bolvig

Gammel Kongevej 91C,4

1850 Frederiksberg.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:46

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:46

Vedrørende: VS: Indsigelse mod ændring af lokalplan ifm. salget af den franske skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Sara F Steenstrup [mailto:sfsteenstrup@gmail.com] 

Sendt: 23. juni 2018 22:17

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse mod ændring af lokalplan ifm. salget af den franske skole

Kære BBE og politikkere, 

Jeg ser mig desværre nødsaget til at gøre indsigelse mod den ændring af lokalplanen, 

som kommunen lægger op til ifm. salget af den franske skole. 

Lad mig indledningsvis påpege, at min familie og jeg har nydt og elsket at være naboer til den franske skole. 

Vores datter har sovet middagslur i sin barnevogn til lyden af fuglekvidder og legende børn.  

Af samme grund var vi overbeviste om, at hendes første ord ville være franske… Hvilket dog ikke var tilfældet.

At skolen har pladsmæssige udfordringer og ønsker at sælge, er der selvfølgelig ikke noget at sige til. 

Til gengæld er det umuligt ikke at lade sig ryste af de planer, vi netop er blevet fremlagt i visionsnotatet og ved 

åbent hus arrangementet d.13. 

Udover selve sagens forløb – som er yderst kritisabelt – men som I kender ligeså godt som jeg, 

er jeg dybt bekymret for planen om at øge antallet af bebyggede kvadratmeter. Særligt i højden. 

Det medfører nogle åbenlyse gener ift. lys og luft i dette ellers sidste større grønne fuglerige rum inden søerne.

Denne bekymring er dog intet imod planen om at gøre skolegrunden offentlig tilgængelig – døgnet rundt – 

med caféer, restauranter og hoteller. Dette vil ikke blot forurene lys, luft og lyd, men ændre hele stemningen i byens ellers allermest populære kvarter. Jeg

har svært ved at forstå, hvordan man tør ændre ved de mekanismer der trækker besøgende og tilflyttere til fra nær og fjern. Jeg vil våge at påstå, at det

ikke er mængde og højde de kommer efter

men derimod nærhed og autencitet. 

Jeg arbejder til dagligt med fremtid, adfærdsmønstre, trends og tendenser – jeg er bestemt ikke imod 'det nye'. 

Men både fagligt, professionelt og privat ser jeg de foreslåede ændringer af lokalplanen som en stor fejl, 

der gør os alle til tabere.

Skolen skal flytte, så lagt er jeg med. Men hvorfor ikke indrette de smukke historiske bygninger til beboelse 

for unge som ældre, ejere som lejere? Hvorfor ikke bevare den tryghed og ro, det lys og luft og de grønne oaser, 

som Frederiksberg er kendt for, som vi nyder at være en del af, og som tusindevis af danskere ville ønske de kunne bo i?

Venligst ikke ødelæg det sted vi alle elsker – området mellem Gammel Kongevej, Værnedamsvej, 

Allén og Sankt Thomas plads.

På forhånd tak, 

Sara Frostig Steenstrup

Gammel Kongevej 91b
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:47

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:47

Vedrørende: VS: Indsigelse mod projekt Den Franske Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Marije Stapel [mailto:marijejstapel@hotmail.com] 

Sendt: 23. juni 2018 22:14

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: jglenthøj@frederiksberg.dk; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen

<jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse mod projekt Den Franske Skole

 
Vi vil hermed gøre indsigelse imod ændringen af lokalplanen på grunden af Den Franske Skole!!

Vores bekymringer er mange:

- en 6-etagers bygninger vil ødelægge vores udsigt fuldstændig og vil skygge for lys i vores gård og lejlighederne der ligger op af grunden

- cafeer, butikker og hotel vil medføre støj; lige nu er der ro om aftenen og i weekenden, ved det nye plan ser vi frem til støj samt offentlig

tilgængelighed døgnet rundt...

- projektet vil tiltrække mange gæster/kunder: hvor skal de parkere deres bil (vi mangler i forvejen parkeringspladser i nabolaget!!) og ikke

mindst deres cykler??!?

- hvor skal lastbilerne aflaste deres varer og hvor meget støj, gener og trafikkaos medfører dette??!

- infrastrukturen på Gammel Kongevej og Værnedamsvej er slet ikke beregnet til al den trafik der vil komme 

- det er en skam at ødelægge vores fine kvarter, hvor indtil dags dato har været fokus på at bevare den smukke gamle stil som ses i alle

nærliggende gader altså Frederiksberg Allee, Gammel Kongevej, Sankt Thomas Allee og Værnedamsvej.

- hele byggeprojektet kommer til at  strække sig over flere år, et rent bygge-, støj-, trafikkaoshelvede!!!

- hele projektet betyder en forringelse af vores ejendomsværdi

 

Marije Stapel og Kasper Lindholm,

Gammel Kongevej 91C.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:47

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:47

Vedrørende: VS: Indsigelse vedrørende lokalplan

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Niels Tholstorf [mailto:niels@mantra.dk] 

Sendt: 24. juni 2018 11:02

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse vedrørende lokalplan

 
Til By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune

 

 

Indsigelse vedrørende plan for grunden, der i dag tilhører Prins Henriks Skole

 

Jeg er stor tilhænger af borgerinddragelse, samskabelse og andre involverende principper, men i forbindelse med kommunalplantillægget for

ovennævnte område,

virker den offentlige høring nærmere som et alibi. En legitimering af beslutninger, der synes taget på forhånd.

 

Den Franske Skole har dyre fremtidsplaner og et budget, der skal løbe rundt. Grundens værdi skal presses mest muligt op,

og i den forbindelse ser det ud til at Frederiksberg Kommune har givet køb på nogle principper og allerede på forhånd lovet mulighed for bl.a. meget

tæt og højt byggeri,

potentielt støjende aktiviteter samt døgnadgang for besøgende – muligvis på tværs af eksisterende boligforeningers grunde.

 

Som nabo til dette område er det derfor indlysende, at det mere er skepsis og protest, der melder sig, end lysten til aktivt og positivt at bidrage med

idéer.

 

Jeg vil personlig gerne protestere mod:

·         Byggeri på området over 5 etager, der vil være højere end de omliggende boliger og genere vores udsyn samt lysindfald voldsomt.

·         Restauranter, barer og lignende med udendørs servering og åbningstider efter kl. 22.

·         Konstant offentlig adgang med følgende utryghed for beboere i nabogårdene, der kun er adskilt fra grunden med et spinkelt hegn.

        (Hotel og beboere skal selvfølgelig have adgang døgnet rundt.

·         Ethvert forslag, der sender strømme af besøgende gennem passager på vores grund fra og til Gammel Kongevej.

·         Støjende aktiviteter/begivenheder på områdets pladser og tage om aftenen.

 

Jeg har stor respekt for Frederiksberg Kommunes evne til at frede og bevare bygninger og bymiljøer, men i dette tilfælde bliver der lukket øjne af

vanskeligt gennemskuelige grunde.

Som Frederiksbergborger kan jeg godt blive bekymret for, om dette vil skabe præcedens for byggeri andre steder i kommunen, så vi stille og roligt

nærmer os en mere laissez faire

Københavnervinkel på bymiljøer.

 

Forslag?

Nu skal det ikke være protest alt sammen. Idéen med et område, der låner lidt af stemningen fra Værnedamsvej, er glimrende. Men der er mere end

rigeligt caféer i området.

Vi, lokale, hungrer efter flere detailforretninger, slagtere, grønthandlere, specialbutikker, som vi havde på Værnedamsvej i gamle dage.

En form for moderne kulturhus/udstillingssted med ambitioner ville også være fantastisk.

 

Med venlig hilsen og håb om en høring, hvor der rent faktisk bliver lyttet og hørt J

 

 

Niels Tholstorf145
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Gammel Kongevej 91 A, 4. th.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:47

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:47

Vedrørende: VS: Mening om Den Franske Skole grunden

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: tommy sonne [mailto:tommysonne@hotmail.com] 

Sendt: 24. juni 2018 11:38

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Mening om Den Franske Skole grunden

Frederiksberg Kommune.

Indsigelse mod Den Franske Skole grunds fremtidige udnyttelse:

Som nabo til Den Franske Skole, har vi en mening om at det projekt for hvad der skal ske med grunden fremadrettet, det er at vi kun kan se

projektet som alt for dominerende på alle områder, bygningsmæssigt vil det helt sikkert skygge og tage dags/sollys for vores lejlighed, de

aktiviteter der tænkes ind i bygningerne er alt for omfattende, vi mener at nogle af de de aktiviteter der er tænkt ind er 24/7 virksomheder,

hvilket giver os store betænkligheder med larm- støjgener fra disse, samt offentlig adgang også i alle døgnets timer året rundt.

Tommy Sonne

Gammel Kongevej 85.3.tv

1850 Frederiksberg
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:50

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:50

Vedrørende: VS: Høring om planen for udvikling af den franske skoles område

Vedhæftninger: ~WRD000_213.jpg

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Annelise Schwarz [mailto:anneliseschwarz@yahoo.dk] 

Sendt: 24. juni 2018 19:08

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Høring om planen for udvikling af den franske skoles område

 
Jeg ønsker at gøre indsigelse mod forslaget om udpegelse af nyt rammeområde for 7.E.1, således at højere
bebyggelse bliver muliggjort.
Jeg bor i OK-Fondens Ældreboliger, Frederiksberg Allé 16, hvor de 4 etagers svalegange vender ind mod
skolegården og fungerer som altaner for de 34 beboere. Der er sol i morgen- og aftentimerne samt udsigt til
en stor grøn have med gamle træer bag etageejendommene på Skt. Thomas Allé.

6-etagers bygninger vil efterlade svalegangene i mørke! 
 
Venlig hilsen
Annelise Schwarz
Frb. Allé 16, 3-7
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:52

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:52

Vedrørende: VS: Bekymring over vision og proces ved salg af den Franske Skole

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Mia Helleshoj [mailto:mia_helleshoj@yahoo.dk] 

Sendt: 24. juni 2018 21:47

Til: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>

Cc: Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>;

Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt

Bram <mebr08@frederiksberg.dk>; BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Bekymring over vision og proces ved salg af den Franske Skole

Kære Jørgen Glenthøj og Jan E. Jørgensen

I det meste af mit liv, har jeg boet på Frederiksberg og det er der mange grunde til. Mange kommunale tiltag sætter jeg utrolig stor pris på, bedre cykelforhold
og den lysende sti i Søndermarken om vinteren, sortering af madaffald etc. Her oplever jeg at have mulighed for at være en del af byen og samtidig have ro.
Frederiksberg Kommune er også et sted jeg har valgt at bo fordi der er en konservativ grundholdning. Og her bliver jeg nødt til at sige, at jeg blev voldsomt
overrasket over det visionsnotat, som kommunalbestyrelsen arbejder med. I dag er jeg nabo til den Franske Skole. Der er et højt støjniveau fra kl.8.00 til ca.
kl.17.00. Det fungerer fordi larmen kommer fra børn og er afgrænset til dagtimerne på hverdage.

Med den ny vision for området er jeg dybt bekymret for, at den fantastiske oase, som vi bor i vil blive invaderet af støj fra mennesker, musik og trafik. Det gør
mig utryg, som borger, at der er lagt op til så drastiske ændringer, uden reel borgerinddragelse. Der er en måneds varsel og det åbne møde var jeg forhindret i
deltage i, da jeg var på Folkemøde på Bornholm. Mit indtryk er, at processen reelt er længere end der bliver givet indtryk af og det får mig faktisk til at overveje,
om Frederiksberg Kommune er det rette sted at bo.

Jeg har fuld forståelse for, at der er behov for at tænke visionært med det begrænsede antal m2, som der er i kommunen. At udvide cafe- og festområdet fra
Værnedamsvej ind mellem tæt bebyggede områder oplever jeg ikke som visionært. Der er vist ingen tvivl om at mere og højere bebyggelse, hotel, restaurant,
cafeer og detailhandel og en åbning af gården vil være voldsomt indgribende overfor de ca.1.100-1.200 borgere, der bor lige op til den Franske Skole. Det synes
jeg faktisk ikke er i orden og vil anmode om at I tænker visionært med plads til naboer, der ønsker at blive boende og gøre Frederiksberg til en unik kommune,
hvor der både er mulighed for by og samtidig opleve ro.

Venlig Hilsen

Mia Helleshøj
Gammel Kongevej 91B,5.th.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:54

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:54

Vedrørende: VS: Indsigelse mod Visionsnotatet for omdannelse af Den Franske Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk
 
Fra: Mikkel Christiansen [mailto:mikkelkchristiansen@gmail.com] 

Sendt: 23. juni 2018 15:46

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse mod Visionsnotatet for omdannelse af Den Franske Skole

 

Kære BBE og lokalpolitikere,

 

Med denne mail ønsker jeg at gøre indsigelse mod den "VISION", som vi er blevet forelagt vedrørende omdannelse af Den Franske Skole. Jeg mener

ganske enkelt at der bør udarbejdes et nyt visionsnotat, som er mere i tråd med Kommunens andre visioner, arkitekturpolitik og ånd i det hele taget.

 

Min indsigelse og kritik vedrører 3 punkter: PROCESSEN, ÆNDRET ANVENDELSE og DET BYGNINGSFYSISKE

 

PROCESSEN - ITALIENSKE TILSTANDE PÅ DEN FRANSKE SKOLE
 
Jeg har netop sendt nedenstående debatindlæg til Politiken da jeg finder processen omkring denne vision dybt problematisk og
udemokratisk.
 
For et par dage siden kunne man på www.ejendomswatch.dk læse overskriften:  "Byen går rabundus, når det er 23-årige
ejendomsmæglere, der bestemmer". Med denne henvisning vil jeg blot pege på at modeluner og markedet hænger uadskilleligt
sammen. Samtidig er jeg meget enig med Henrik Oxvig når han udtaler "Det er direkte uansvarligt at basere byudvikling på
modeluner," på politikenbyrum.dk. Man kan derfor fristes til at spørge: "Er det uansvarligt at basere byens udvikling på markedet?"
Det er svært at svare entydigt på. Markedet er udtryk for et pres på vores meget velfungerende større byer pga. øget tilflytning og
en række andre faktorer såsom historisk lave renter. Men heldigvis har vi et system som kan styre denne udvikling. Vores
kommuner og planafdelinger, med planchefer og stadsarkitekter kan netop og bør påtage sig ansvaret for, at byens udvikling ikke
baseres på hverken modeluner, 23-årige ejendomsmæglere eller måske værst af alt private bygherres profitmaksimering. 
 
Og i denne sammenhæng vil jeg gerne fortælle om et drama der udspiller sig på det indre Frederiksberg i disse dage, og som jeg
var vidne til da kommunen havde inviteret til åbent hus. De havde en VISION, som de gerne ville inddrage naboer
og interessenter i. Sagen er lidt kompleks, men jeg vil forsøge at redegøre for den i korte træk. Min viden har jeg fra referater,
høringen og tilgængelige dokumenter på nettet. Den Franske Skole, som ligger i gården inde bag ved Værnedamsvej skal flytte.
De har fået tilbudt at købe en grund på Rolighedsvej hvor de vil opføre en ny skole. Det er der jo ikke noget mærkeligt ved. Det er
en populær privat skole og de mangler plads. De har fået hjælp til udregne hvad det vil koste at købe den nye grund og bygge en
ny skole. De ejer deres ejendomme og salget af disse skal indgå i finansieringen. Det fremgår af et referat fra en
generalforsamling på skolen. Men i selvsamme referat begynder det at blive mildest talt eksotisk. I referatet står der "Værdien af
vores nuværende grunde er steget en smule efter, at Frederiksberg Kommune har støttet os ved at ændre i lokalplanen." Og
videre i referatet kan man læse at de har behov for 225 mio. kr. for at kunne finansiere det nye skolebyggeri og dække deres
restgæld. Derfor har de fået Colliers International til at lave en beregning, som viser at hvis ejendommene skal sælges til 225 mio.
kr., så skal der sælges en byggeret på 4600 m2 med sammen med de eksisterende bygninger på 5600 m2. Det vil sige næsten
en fordobling af tætheden i et gårdrum med beboelse. Herefter hyrer skolen Holscher Nordberg Arkitekter til at visualisere og
sandsynliggøre hvordan de 4600 m2 kan fordeles på og ved siden af de eksisterende huse. Det interessante i denne
sammenhæng er, at Claus Sivager, som er stadsarkitekt på Frederiksberg er tidligere direktør hos Holscher Nordberg. Men det er
måske bare et tilfælde. Arkitekterne tegner et projekt frem, hvor de 4600 m2 kan være hotel, restaurant og beboelse. Det vil sige et
fuldt offentligt og helt åbent program. Hvilket naturligvis er en force i salgssammenhæng. Og nu tilbage til høringen. Vi har, som
naboer, modtaget et visionsnotat fra kommunen der er godkendt af kommunalbestyrelsen. Det kan nemlig godt godkendes uden
høring, imodsætning til en lokalplan. Kommunens vision stemmer fuldstændig overens med det materiale skolen har fået
udarbejdet. Faktisk er nogle af tegninger tegnet af Holscher Nordberg. Derfor er der en der spørger: "Undskyld, men er mine
skattekroner gået til udarbejdelsen af dette visionsnotat?", hvortil byudviklingschef Jesper Dah svarer: "Ja, men det har kun taget
1-2 uger." Hvorefter folk udbryder "Det er endnu mere skræmmende!" Herefter begynder folk at grine af afmagt. I baggrunden er138
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der en opslagstavle hvor man kan  skrive gode ideer på post-its. Høringssvarene skal være kommune i hænde senest 27. juni. 

Vi omtaler det som ITALIENSKE TILSTANDE PÅ DEN FRANSKE SKOLE her i vores lille andelsforeningen, men det skræmmer
mig på et betydeligt højere niveau. Skal vi virkelig udvikle vores by på basis af en privat bygherres (i denne historie en privat
skole) restgæld? Er det kommunens opgave at "hjælpe" med at få ejendomme til at stige i værdi? Skolen blev bygget som skole i
slutningen af 1800-tallet og er en af de ældste bygninger i området. Miljøet omkring den har genereret den mangfoldighed, som er
kendetegnende for hele området. Det har taget 100 år at skabe dette enestående miljø. Kan det omtænkes og omkalfatres af en
planafdeling på en uge? Det er direkte uansvarligt at basere byudvikling på restgæld. 

ÆNDRET ANVENDELSE
I dag har Gammel Kongevej et meget velfungerende og dynamisk byliv. Og i sammenhæng med Værnedamsvej er der skabt et
enestående sted. Så langt er jeg med. Men vi holder netop af kontrasten. Livet i byen kombineres med livet i gården. Det offentlige
mod gaden og det private i gården. Sådan er samtlige karréer langs Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé tænkt og planlagt. Det
er sådan vi alle bor. Det er Frederiksberg. Vi er derfor stærkt imod at vores gårdrum gøres offentligt. 

Vi er imod, at det der er idag er en grøn gård med duft jasmin og lyden af børn der leger - i fremtiden kan blive fyldt af lyden af
restaurationer og hotelgæster med adgang døgnet rundt. Vi er nervøse for lugten og støjgenerne.

Vi foreslår at man ganske enkelt omdanner skolen til boliger. Det kan være ældreboliger. Det kan være ungdomsboliger eller ganske
almindelige lejligheder. De vil kunne få nogle fantastiske grønne gårdrum ligesom alle de omkringliggende beboelsesejendomme og
indgå i den planstruktur, som Frederiksberg er anlagt som. De nye beboere vil være så hjertelig velkommen.
De vil kunne få adgang fra henholdsvis Sankt Thomas Plads og Værnedamsvej. Det vil svare til de ældreboliger der i forvejen ligger i
gården. Det vil give nye skatteborgere og vi andre vil blive.

DET BYGNINGSFYSISKE
For fem år siden flyttede vi fra Skindergade i Indre By til Gammel Kongevej 91. Der boede vi i en ejendom, som have byliv på begge
sider - man kan omtale det som to forsider. Vi er på mange måder tilfredse med at bo i Frederiksberg Kommune, som vi oplever som
det grønne frirum og pusterum i byen. Og netop af samme grund er det skønt sted at have små børn. Vi kan vælge bylivet,
restauranterne og kulturlivet til når vi går ud på Gammel Kongevej - og trække os tilbage og sidde med vores to små piger på et
tæppe i ro og mag i gården. Den puls for vores liv til at gå op i højere enhed. Det vil vi miste når baggården, med Kommunens og
sælgers “vision”, bliver til forgården. 

I det volumenstudie, som Holscher Nordberg, har lavet for sælger (Og Kommunen har taget til indtægt som en vision) er der begået en
væsentlig fejl. Alle etagehøjder er antaget som værende de samme. Skolen er bygget som skole. Det betyder at etagehøjderne er
omkring 4 meter og bygningerne, selvom de 4 etager er ligeså høje som de omkringliggende beboelsesejendomme. Det betyder
altså at, hvis man tilføjer de foreslåede to etager, vil ejendomme rejse sig til højder på 20-22 meter. Det vil blive nogle af
Frederiksbergs højeste huse og meget fremmed for området. Desuden vil det, der i visionen og på Kommunens model vises og
omtales som et grønt rum, henlægges i skygge - hvorefter træerne ikke længere vil kunne vokse her. Jeg vil foreslå at
Kommunalbestyrelsen og de involverede politikere, som det mindste besøger stedet. 
Har de gjort det? Vi tror ikke på der kan tilføjes yderligere kvadratmeter.

Mvh Mikkel Kjærgård Christiansen
Arkitekt MAA
Gammel Kongevej 91b
1850 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:54

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:54

Vedrørende: VS: Den Franske Skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Jesper Lund [mailto:jesper@jesperdlund.dk] 
Sendt: 23. juni 2018 15:25 
Til: BBE 
Emne: Den Franske Skole 

Kære politikere/ Frb. Kommune 

Hvor er det spændende, når der sker noget nyt i ens nærmiljø. 
Salget af skolen vil sandsynligvis osse være noget af en gamechanger for området, hvorfor det er vigtigt at kommunen hører på de
kritiske røster der måtte være! 

Jeg sidder som galleriejer på Værnedamsvej (Galleri HannemannLund nr. 11), OG som nabo i privaten til Den Franske Skole og er
lidt betænkelig ved den foreløbige plan der er skitseret… Min bekymring går på, om man overhovedet har givet det en tanke, at det i
forvejen er et tæt bebygget område, når man påtænker at bygge mere OG højere på eksisterende bygninger?! 

Lys og ro og ren luft er i forvejen en mangelvare….. 

Det, der i mine øjne er magien i området, er, at al den puls og vitalitet som bl.a. Værnedamsvej bidrager med, har sit modstykke inde
i gården! 
Her er der ro og lys og plads til at man kan lade op. 
Det vil være en katastrofe, hvis man bygger MERE og HØJERE, når alle kloge på området snakker om frirum, flere grønne områder,
hvor man kan trække vejret og geare ned! 

Jeg er helt med på, at skolen har brug for penge (!) og at kommunen vil gå langt for at bevare skolen på Frederiksberg, men jeg synes
man burde tage hensyn til de borgere, der i forvejen skaber magien i området, ved IKKE at drukne dem for højestbydende! 

I har et medansvar, som politikere på Frederiksberg - Håber I er jer det bevidst! 

Bedste hilsner 

Jesper D. Lund 
Værnedamsvej 17 
1819 Frb. 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:55

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:55

Vedrørende: VS: noget med Vision

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Ida Marie Stausholm [mailto:im@stausholm.dk] 

Sendt: 23. juni 2018 13:27

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: noget med Vision

Hej,

Den er helt gal med jeres kommunikation til mig - og til antagelig mange andre i mit ældre- og handikaphus Frederiksberg alle 16.

I onsdags den 20. juni  4 uger for sent  blev der opsat en seddel på tavlen i husets forhal. Fra den seddel har jeg hentet jeres mail adresse.

OBS  Mit hus ligger under 1 meter fra Prins Henriks skole. Det kan ses ved selvsyn! OBS

Jeres seddel er dateret 24. maj. Den er skrevet så småt, at jeg måtte fotografere den og via mobilen forstørre teksten !!

Høringsfristen udløbet førstkommende onsdag.

Hvis ikke vi i torsdags modtog en seddel fra vore naboer, ville vi INTET vide om jeres planer.

Nå men jeg kørte på biblioteket, fordi nogen sagde, de havde været til møde hos Frelsens hær og fået brochurer. Men biblioteket sagde, at de IKKE

måtte udlevere brochure. Jeg kunne selv læse dem på nettet.

Hvad mon alle de, der ikke har internet, vil gøre ??

Kan det virkelig være lovligt, når man som ældre (82) bor i et hus, der næsten er limet til skolen, at ingen fortæller een om jeres planer ?

Det tror jeg ikke et øjeblik på!

Jeg imødeser jeres svar på mandag den 25. juni senest.

Med venlig hilsen

Ida Marie Stausholm

Frederiksberg alle 16, 4-6

1820 Frederiksberg C

mobil 28527320
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 10:56

Modtaget Dato: 25-06-2018 10:56

Vedrørende: VS: Den franske Skole grunden

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Niels Ahlmark [mailto:na@Lou.dk] 

Sendt: 22. juni 2018 14:37

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Den franske Skole grunden

Det er kommet til mit kendskab, at der påtænkes en mere intensiv udnyttelse af grunden, hvor den Franske Skole ligger i forbindelse med skolens

fraflytning til ny adresse.

Som beboer på gaden, Værnedamsvej nr. 9 undrer det mig, at man ikke har rettet direkte henvendelse til alle beboere på Værnedamsvej om de

planer, om yderligere byggeri og anden mere intensiv anvendelse på grunden, som den nye ejer og/eller Frederiksberg kommune har i tankerne.

Det forekommer klart, at sådanne planer må have umiddelbar interesse for alle beboere på gaden.

Jeg er derfor kritisk over for, at man ikke i fuld offentlighed og direkte gør beboerne klar over, hvad der påtænkes.

Da mere byggeri og en mere intensiv udnyttelse af området omkring Værnedamsvej vil give flere problemer med støj, lys og færdsel, end der

allerede er, protesterer jeg mod planerne.

Med venlig hilsen

Niels Ahlmark
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 11:00

Modtaget Dato: 25-06-2018 11:00

Vedrørende: VS: Red Værnedamsvej - byens bedste gade

Vedhæftninger: Red Værnedamsvej - Byens Bedste Gade!.pdf

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Pernille Juul Schmidt [mailto:pernillejuulschmidt@gmail.com] 

Sendt: 24. juni 2018 19:45

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: baeredygtigtfrb@gmail.com

Emne: Red Værnedamsvej - byens bedste gade

Kære Frederiksberg Kommune

Jeg vedhæfter hermed 5 gode råd og ideer til behandlingen af Visionnotatet for udviklingen af Grunden ved den Franske Skole på Værnedamsvej.

Med venlig hilsen

Pernille Juul Schmidt

Værnedamsvej 5, 3 tv

1819 Frederiksberg C

127

99 - VS: Red Værnedamsvej - byens bedste gade

55

36.



5 Gode råd og spørgsmål til politikere, der 
skal tage stilling til visionsnotatet ‘Vision 

for udviklingen af området der 
i dag huser Prins Henriks Skole’ 

Udarbejdet af  
Cand. Comm. Pernille Juul Schmidt

Red  
Værnedamsvej

— 
 Den bedste gade  

i byen!

128
56

36.



Alle elsker Værnedamsvej! På ingen andre gader med 
nybyggeri København er det lykkedes med at skabe samme 

unikke bymiljø.

Der er ingen tvivl om, at vi alle vil Frederiksberg det bedste, 
og vi er klar over flytningen af den Franske Skole er en 

udfordring, men det er en helt unik grund, som kalder på 
en helt unik løsning. Ikke bare en smart idé med små pæne 

tegninger af liv, der allerede ligner livet på Værnedamsvej som 
det leves nu.

Den Franske Skole og baggården bag Værnedamsvej  
er en juvel i Frederiksbergs krone  

— det kalder på en IDÉ-KONKURRENCE.

1. Tænk jer godt  
om før I laver  
om på en helt  

unik gade. 
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Har I besøgt baggården ved den Franske Skole?

Har I set hvor tæt vi bor? Også i gårdene omkring?

Har I tænkt over hvordan mikroklimaet forandres med op til 
7 etager) Dvs. der bliver skygge dagen lang i alle de nuværende 

baggårde som opfattes som unikke. 

Hvad skal de mange nye beboere så kigge på og glæde sig over?

2. Er der mon tæt 
nok i forvejen?
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Se før- og efter-billeder af en mulig omdannelse af gården 
mellem den Franske Skole og Værnedamsvej 3-7.

Før Efter

3. Ender det med 
et attraktivt og 

unikt gårdmiljø ? 
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Værnedamsvej er liv og kaotisk men alligevel ordnet trafik. 
Kan den mon bære mere liv?

Husk også på at livet på Værnedamsvej er et turister søger, 
netop fordi alle butikker er små uafhængige butikker og ikke 
kædebutikker. Det nye byggeri der planlægges - måske med 
store kapitalfonde i ryggen - vil lynhurtigt ødelægge denne 

‘autentiske’ gade.

4. Er der  
mon liv nok i  

forvejen?
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Den Franske Skole har været et helt specielt 
omdrejningspunkt på Værnedamsvej. De mange franske børn 

har tegnet bybilledet og vi kommer til at savne dem.

Tænk hvis vi kunne fortsætte i samme ånd. Tænk hvis en 
skole med plads til høj og lav, kunne blive til et boligområde 

med plads til høj og lav og til almen glæde.

Frederiksberg en af landets rigeste kommuner, og der må 
være midler til at opkøbe grunden, som bør være til offentlig 

glæde på samme måde. 

Der er mange muligheder for et Frederiksberg der har meget, 
men som også mangler noget. Et kulturhus for denne del af 

Frederiksberg/Vesterbro, en  hemmelig have til almen glæde, 
en ny uddannelsesinstitution etc.

5. Hvordan  
bliver Fransk  

‘esprit’ til  
‘almen’ glæde?
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Husk at  
man kan elske 
Værnedamsvej 

ihjel ...
Det er sket for andre gader...
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 11:03

Modtaget Dato: 25-06-2018 11:03

Vedrørende: VS: værnedamsvej

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: carsten [mailto:carsten@legourmand.dk] 

Sendt: 24. juni 2018 17:47

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: værnedamsvej

Hej kære politikere.

hvorfor har i så travlt med at lave om på Værnedamsvej ?

jeg håber at i hører grundigt efter bogernes røst.

hvorfor vil i reparere på noget der virker ?

vil i lave flere kvadrameter så der kommer flere skattekroner ?

er det fordi at der snart er valg, så i skal markerer jeres personer, så er der måske et arbejde efter valget ?

jeg ved ikke hvem der planter de ideer i jeres hoveder.. det er hvertfald ikke bogerne.. måske en developer der lige skal score nogle hurtige millioner,

som for øvrigt er bedøvende ligeglad med ALT. det er KUN guld der vejer på deres vægt, intet andet.. og de er mestre i at sweettalke politikere.

Venlig Hilsen

Le Gourmand

Carsten Thisted Vaupel

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 11:03

Modtaget Dato: 25-06-2018 11:03

Vedrørende: VS: Klage - fra Chr. Schultz-Lorentzen

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Chrisitan Schultz Lorentzen [mailto:ag.avis@mail.dk] 

Sendt: 22. juni 2018 14:51

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Klage - fra Chr. Schultz-Lorentzen

Frederiksberg Kommune
Det er med stor undren, at jeg erfarer, at kommunen uden reel
borgerinddragelse vil omdanne Den Franske Skole til et offentligt
monstrum
med larm, cafemuligheder og endnu flere  etager. Som beboer på Sankt
Thomas Alle 6 og mangeårig skatteyder protesterer jeg hermed mod disse
planer, der vil blive til stor gene for de omkringboende. Det vil være
langt mere oplagt med en løsning, der passer til det eksisterende område
og kultur. Det virker som om, der er gået skattetænkning i mulighederne
i
stedet for at sigte efter en bæredygtig løsning i tråd med den ellers
borgervenlige politik, som Frederiksberg Kommune er kendt for.  Den
besynderlige fremgangsmåde ligner et uværdigt snigløb på områdets
borgere,
fordi de ikke langt tidligere er blevet inddraget i, hvad Den Franske
Skole kan bruges til fremadrettet. Et forløb, der ikke lever ikke op til
den måde, jeg opfatter almindelig anstændighed og konservative værdier.
Med venlig hilsen
Chefredaktør og direktør
Christian Schultz-Lorentzen
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 12:49

Modtaget Dato: 25-06-2018 12:49

Vedrørende: VS: indsigelse vedr. prins henriks skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: vibeke mathiesen [mailto:vibe50@yahoo.dk] 

Sendt: 25. juni 2018 12:45

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: indsigelse vedr. prins henriks skole

Hej !

Som formand i beboerforeningen frederiksberg alle 16.
Må jeg på det kraftigste tage afstand fra de ganske umenneskelige
ideer ,frederiksberg kommune har arbejdet.på.
Vi er en boligforening for ældre og handicappede ,34 lejemål.
Vi har i mange år levet med børnenes "lyde" i skolegården det
meste af dagen.derud over har vi kun en meget ucharmerende
parkeringsplads hvor vi kan sidde når vejret er godt.
Det kan ikke være rigtigt at vi igen skal holde for mht  at hvis 
der bliver bygget højere end det nuværende byggeri,tager I alt lyset 
på vores svalegange. I giver grobund for div tyverier .det kommer til at
skabe så meget utryghed for vores ældre borgere. Jeg troede frederiksberg
kommune var en grøn kommune med hjertet på borgernes side , jeg er
slemt rystet over at denne plan kommer profitten tilgode i stedet for vores
borgere.Det er i den grad en ommer...Jeg vil på det kraftigste appelere
til at man revurderer planen og tænker på de mange omkring liggende 
beboere til skolen.Vi har fortjent en langt bedre løsning ,vi skal vel ikke tilbage 
til baggårde,vel?
Mvh 

beboerformand frb alle 16
Vibeke Mathiesen
tlf 30 96 59 57
e-mail : vibe50@yahoo.dk
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:36

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:36

Vedrørende: VS: Flytning af den Franske Skole

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: BBE 
Sendt: 21. juni 2018 15:53 
Til: byudvikling 
Emne: VS: Flytning af den Franske Skole 

Tvf 

Venlig hilsen 

Nicolaj Christophersen 
Administrativ medarbejder 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Yvette Cadin [mailto:yvettecadin@icloud.com] 
Sendt: 21. juni 2018 11:10 
Til: BBE 
Emne: Flytning af den Franske Skole 

Vi synes her på værnedamsvej at vi har nok støj og gener fra alt alt for mange drikkesteder for det er primært hvad de er om aften! Vi
vil absolut ikke tilføje flere byggerier som vil gøre skaden endnu større. Grønt og atter grønt skal frederiksberg stå for mvh Yvette
Cadin 

Sendt fra min iPhone 
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:36

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:36

Vedrørende: VS: Indsigelse angående planer for den Franske Skole

Fra: BBE 

Sendt: 21. juni 2018 15:53

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Indsigelse angående planer for den Franske Skole

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Marie Mose Hyllested [mailto:mariemh76@hotmail.com] 

Sendt: 21. juni 2018 10:42

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse angående planer for den Franske Skole

Til Kommunalbestyrelsen

Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod ændring af lokalplanen for grunden, hvor den Franske Skole ligger nu. Jeg bor på Gammel Kongevej

nr. 91 a, og jeg er meget bekymret for de gener, det vil medføre for alle beboere i kvarteret. Planerne om at bygge høje huse i seks etager vil

skæmme hele kvarteret og skygge for både andre ejendomme og de omkringliggende gårdemiljøer. Ud over det vil støjgener og lignende

sandsynligvis medføre en forringelse af vores boligværdi, hvilket vi naturligvis ikke er interesserede i.

Endelig er hele kvarteret omkring Værnedamsvej netop kendt for den særlige lokale stemning, der hersker i kvarteret. Turister kommer fra

nær og fjern for at suge noget af den atmosfære, der findes i området til sig. Som jeg er ser det, vil planerne om fordobling af bebyggelse og

installering af hoteller, restauranter og caféer en masse fulstændigt ødelægge den lokale stemning, som kvarteret er så kendt for. Selv om

den Franske Skole flytter til andre lokaler, vil vi i området gerne bevare denne særlige atmosfære, der bidrager til fællesskabsfølelse og ikke

mindst stor glæde ved at bo netop her!

Mange hilsner,

Marie Mose Hyllested

Gammel Kongevej 91 a, 3. th.

1850 Frederiksberg C.
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:36

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:36

Vedrørende: VS: Indsigelse imod planer for den franske skole

Fra: BBE 

Sendt: 21. juni 2018 15:52

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Indsigelse imod planer for den franske skole

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: fannie agerschou-madsen [mailto:fannieagerschou@live.dk] 

Sendt: 21. juni 2018 09:37

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse imod planer for den franske skole

Kære BBE

Jeg skriver denne mail som en meget bekymret nabo til den franske skole og en lige så bekymret Frederiksberg-borger. Først og fremmest er

jeg bekymret over udsigterne til at vores i forvejen meget tæt bebyggede område skal bebygges yderligere. Vi har direkte udsigt til den

franske skole og med de planer der allerede nu foreligger ser vi frem til en væsentlig ændring og forringelse af vores lokalområde. 

Med yderligere to etager tilføjet til de allerede eksisterende store bygninger, vil meget af udsigten og lyset forsvinde fra både vores lejlighed

og vores gård. 

Vi er desuden meget bekymrede over de støjgener vi kan se frem til. Først fra en lang byggeproces (vi har allerede haft seks måneder med

en meget forstyrrende istandsættelse af skolegården, der også stod på i weekender og om aftenen!) og derefter fra planer om at etablere

cafeer og restauranter bogstavligt talt i vores baggård. Dette vil med stor sandsynlighed medføre støj og desuden en væsentlig forringelse af

bygningens værdi.

For det andet er jeg meget forundret og bekymret over den måde denne proces tilsyneladende er forløbet på. Vel vidende at lokalplanen for

området er såkaldt "heavy zoning", hvor det nærmest er umuligt at udbygge bare en altan, undrer det mig mildest talt, at kommunen nu

lægger op til at lave en dispensation for den franske skole. 

Det er ikke svært at lægge to og to sammen og se at der er brug for yderligere financiering for den franske skole i forhold til deres planer om

at flytte skolen til Rolighedsvej. Jeg har kendskab til skolens problemer med at hæve elevernes egenbetaling, der gentagne gange er blevet

bremset, men at vi som Frederiksberg-borgere skal betale prisen for at bl.a. ambassadernes og internationale virksomheders børn kan gå

"billigt" i skole er simpelthen rystende og absurd.

Jeg ser frem til at denne proces bliver belyst ordentligt, så de forskellige interesser kan komme frem og vi kan få en oprigtigt

borgerinddragende proces.

______________

Med venlig hilsen

Fannie Agerschou-Madsen

Cand.mag. i Mellemøststudier, KU

Forsvarsakademiet

Tlf. 27584418

www.perspektivpåmellemøsten.dk 
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Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:37

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:37

Vedrørende: VS: Indsigelse mod planerne vedrørende den franske skole

Fra: BBE 

Sendt: 21. juni 2018 15:51

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Indsigelse mod planerne vedrørende den franske skole

Tvf

Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Dennis Holm Larsen [mailto:dhlarsen75@gmail.com] 

Sendt: 20. juni 2018 17:45

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Lone

Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen

<siag01@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse mod planerne vedrørende den franske skole

Kære politiker 

Jeg har lndsigeler mod jeres planer med den franske skole. Jeres planer vil havde dramatiske konsekvenser for alle beboer der bor omkring skolen. Der

bor ca. 1100 mennesker som vil bliver direkte plaget af støj og utryghed fra det såkalte unikke byrum i vil skabe. 

Støj! Af ville lave cafeer i folks baghave må sige at være ret grænseoverskridende da det vil føre til konstant støjsjener for alle. Alle har soveværelse ud

til baggården!!

Utryghed: I vil give 24-7 adgang til et sted, som ingen har adgang til nu. Hvad vi det betyde for beboernes sikkerhed? Men vil nemmer kunne få adgang

til de omkringliggende gårde fra den fransk skole, og det kan man ikke fra vejsiden som alle har låste porte og opgangsdøre.

Højhuse: I vil tillade af der bliver bygget både op til 6-8 etager og at der kommer bebyggelse på over 10000 kvm fra de nuværende ca 5000 kvm!!! Vi

den tætteste befolket kommune i landet så hvorfor skal vi lige pluslig kunne så og kigge lige i til hinanden. 6 etager!!! Hvad vil det gøre for lyset. Jeg er

næste sikker at folk bor i Frederiksberg fordi der netop ikke er projektlejligheder og højhuse som der er i Københavns kommune.

Hele dette projekt og forløb virker desværre aftalt på forhånd, og som nabo til det franske skole er jeg meget bekymret. Som boger og vælge på

Frederiksberg er jeg meget bekymret!! Hvis i som folkevalgte politiker kan lave sådan et projekt her! så ville det kunne ske andre steder i kommunen.

Så det er ikke kun naboer til den franske skole der bliver berørt af dette projekt, men alle på Frederiksberg.

Hilsen Dennis Holm Larsen

Gammel Kongevej 91B 3th

120

92 - VS: Indsigelse mod planerne vedrørende den franske

69

43.



Fra: byudvikling [byudvikling@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:37

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:37

Vedrørende: VS: Idéer og forslag vedrørende salg af Prins Henriks Skole

Vedhæftninger: Spørgsmål til høringen.docx

 
 

Fra: BBE 

Sendt: 21. juni 2018 15:50

Til: byudvikling <byudvikling@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Idéer og forslag vedrørende salg af Prins Henriks Skole

 
 
Tvf
 
Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

 

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Peter og Helle Ehlers [mailto:peter.helle.ehlers@gmail.com] 

Sendt: 20. juni 2018 15:49

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Idéer og forslag vedrørende salg af Prins Henriks Skole

 

Hej Frederiksberg Kommune

 

Vedhæftet sendes idéer og forslag angående salg af Prins Henriks Skole.

 

Venlig hilsen

Helle Ehlers 

117

91 - VS: Idéer og forslag vedrørende salg af Prins Henr

70

44.



Spørgsmål og kommentarer til høringen for området omkring Prins Henriks Skole

Her er en række gode ideer og dårlige forslag.

Da høringen fandt sted, var ca. 40 personer mødt op og der var mange kommentarer.

Jeg selv bor på Værnedamsvej nr. 10 og har, når solen går ned (altså mod vest) en dejlig 
belysning i begge mine vinduer, som vender ud mod Værnedamsvej og næsten lige 
overfor skolen.
Der har jeg boet i 40 år, og levet med kommune delte Værnedamsvej, hvor alle hjælper 
hinanden. Selve ejendommen hører til Københavns Kommune, men når jeg træder ud på 
fortovet, er jeg i Frederiksberg Kommune.

Mit spørgsmål er derfor: Hvorfor var ingen politisk repræsentant for Københavns 
Kommune inviteret? Begge kommuner støder jo sammen på Værnedamsvej.

Vil man bygge flere etager på husene, der er til salg, mister mange på Værnedams- 
vejs lige side eftermiddags sol og lys? 

For 40 år siden lå Sløjdskolen ud mod Værnedamsvej. Det kan stadig ses på huset, da 
det er bygget med røde mursten, som er bygget flot i forbandt og over indgangen er der 
en stenbue, hvor der er indhugget SLØJDSKOLEN.
Foran indgangen var der et stort elmetræ (Værnedamsvejs eneste træ), der måtte lade 
livet, når skolen skulle skifte navn til: Prins Henriks Skole.

Skal husene fredes eller vurderes som bevaringsværdige?

Der var en vision om, at gårdmiljøet, skal blive et grønt område med små caféer, 
spisesteder og små butikker. Halvdelen af caféerne og små forretningerne ligger jo 
allerede på Værnedamsvejs siden, der hører til Københavns Kommune. 

Betyder det, at området bliver et offentligt område?

I områdets karré et det i forvejen svært at finde en parkeringsplads. Der kunne være 
mulighed, at det blev én fra Værnedamsvej, men det vil skabe, en meget farlig trafik, da 
vejen er meget smal i forvejen. Vejen danner et Z ca. på midten, hvilket betyder, at 
stykket fra Tullinsgade og mod Gl. Kongevej hører til Frederiksberg Kommune og stykket 
fra Tullinsgade og mod Vesterbrogade hører til Københavns Kommune.

Skal der være parkeringspladser i karréen? Og hvor skal være indkørsel?

Alt i alt mener jeg, at der bliver nødt til at være et samarbejde, mellem Frederiksberg 
Kommune og Københavns Kommune for at visionen skal lykkes.

Venlig hilsen
Helle Ehlers
Værnedamsvej 10, 2. th
1619 København V.

Telefon: 60100772    Mail: peter.helle.ehlers@gmail.com  
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:48

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:48

Vedrørende: VS: Den franske skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Helges Ost Værnedamsvej [mailto:kontakt@helgesost.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 06:57

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Den franske skole

Hej Mit Frederiksberg......!

Det er med sorg og frygt jeg skriver denne mail!

Som butiksejer og butiksdrivende på Værnedamsvej, bliver jeg nødt til at udtrykke min frygt.

Frygten for at det Frederiksberg vi alle elsker skal blive en kopi af alt det der allerede er. Med alt for tæt, højt byggeri, for store ideer om at lave

butikscentre/torv som ligner alt andet. Frygten for at Frederiksberg nu skal blive en beton by med store butikskæder og højt og tæt byggeri, og endnu

flere biler. Vores GRØNNE Frederiksberg.

Værnedamsvej og området omkring fungere fordi vi ikke er et strøg eller et center eller hogm og BR og netto osv. 

Hvad er det der gør vores område unikt?

Vi vil IKKE være som de andre, vi kan bringe så meget mere sjæl til vores område hvis vi istedet tænker småt.

Grønt område, kunst, dans, , kontor, design, uddannelses sted. Plads til små erhvervsdrivende med alm huslejer. 

Øv! Den triste ide om at ødelægge og begrave alt det vi allerede er istedet for at gøre det endnu vildere og mere unikt.

I vil drukne os i beton og Netto, den grimme grå død.

Vi er ikke som de andre 

Det her er mit opråb og håb for dialog og for VORES FREDERIKSBERG ❤�

Mvh Keenie / Helges ost, Værnedamsvej 

--

Helges Ost | Værnedamsvej 9, Frederiksberg C | 33244102 | kontakt@helgesost.dk | CVR 25928229
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:48

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:48

Vedrørende: VS: Fremtidig bebyggelse af "Den Franske Skoles" grund

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Niels Jørgensen [mailto:niels_jorgensen@privat.dk] 

Sendt: 25. juni 2018 22:58

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Fremtidig bebyggelse af "Den Franske Skoles" grund

Jeg er blevet gjort opmærksom på at kommunalbestyrelsen på Frederiksberg agter at give tilladelse til at der i fremtiden kan

Etableres følgende ændringen på Den Franske Skoles grund:

·  Det vil blive muligt at fordoble antallet af bebyggede kvadratmeter på grunden ved at bygge de eksisterende bygninger højere og bygge

flere bygninger på grunden.

·  Der vil blive givet tilladelse til at etablere cafeer, restauranter og hotel på grunden.

·  Der vil blive givet tilladelse til at etablere parkeringskælder på grunden.

Jeg vil gerne tillade mig at protestere over disse mulige beslutninger. Mine begrundelser er følgende:

·  Frederiksberg Kommune praler af at have borger involvering når store beslutninger vedr. by planlægning skal foretages. Efter min bedste

viden har der ikke været en sådan debat vedr. området ”Den Franske Skole”

·  Enhver der færdes i Værnedamsvej vil kunne se at miljøet som i dag eksisterer i denne gade vil blive total ødelagt hvis der bygges hotel,

butikscenter restauranter etc.

·  Trafik belastningen i området vil stige væsentligt.

·  Den Franske Skole som den er i dag er en flot integreret der af området, yderligere bebyggelse vil ødelægge dette.

·  Vi bor med udsigt til Den Franske Skole og nyder udsigten, vi forudser både støj gener og en forringelse af vores udsigt.

·  Frederiksberg Kommune burde i stedet overveje hvordan en så unik bebyggelse som Den Franske skole kan udnyttes til fordel for beboerne i

området og ikke kun tænke på Økonomi. Frederiksberg er i dag et område som er eftertragtet at bo i dette skulle gerne fortsætte, så

Frederiksberg også fremover vil have et godt skatte grundlag.

·  Frederiksberg som har en af de højeste befolkningstætheder i Nordeuropa bør tænke mere over hvordan man fremover sikrer gode forhold

for dets nuværende borgere fremfor at tænke over hvordan man kan få plads til flere indbyggere.

Jeg vil gerne anmode om at ovennævnte fremlægges for de kommunale politikere, så de forstår den modstand der er blandt områdets beboere.

Med venlig hilsen

Niels Jørgensen

Frederiksberg Alle 6D, 4th

1820 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:50

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:50

Vedrørende: VS: protest mod mere bygningsareal ved franske skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Kim Sneppen [mailto:ksneppen@gmail.com] 

Sendt: 25. juni 2018 22:50

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Borgmesteren <Borgmesteren@frederiksberg.dk>;

vindfelt@frederiksberg.dk

Emne: protest mod mere bygningsareal ved franske skole

Kære Borgmester, Byråd og By og Miljøudvalg 

Jeg er nytilflyttet til Frederiksberg, Gammel Kongevej 91B, 4mf 

og har det sidste halve år nydt lokalmiljøet omkring Vernedamsvej og i vores

dejlig have/bagårdsmiljø på Gammel Kongevej 91.

Nu er der pludselig dumpet et forslag til en ændret lokalplan med fortætning op.

En plan i form af et 6 etagers forretningscenter/hotel/lejlighedskomplex midt

i vores hyggelige baggårdsmiljø som vi ellers så fint har delt med den franske skole.

Jeg er ikke klar over hvor langt og hvormeget byrådet er indvolveret  i denne sag,

men vil protesterer på det kraftigste.

Det kan ikke være ret og rimeligt.

En øgning af bygningstætheden over de allerede 110% der er ved den franske

skole er fuldstændig hensynsløst over for os nuværende beboere.

Vi lever allerede i en af de tættest bebyggede områder i kommunen.

Vores lille oase omkring vores hjem burde også være vores folkevalgtes 

første prioritet. 

Naturligvis skal skolearealerne udnyttes, men det bør være i respekt for

os mange borgere der bor omkring den franske skole. 

Bygge procenten bør ikke øges, højden af bygninger ikke øges 

og det grønne i form af nuværende træer og beplantning bør bevares. 

Det håber jeg at i er enige i?

Venlig hilsen

Kim Sneppen

Gammel Kongevej 91B, 4mf.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:50

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:50

Vedrørende: VS: Nej tak til misbrug af Den Franske Skoles grund

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Elizabeth Heindorff [mailto:elizabethheindorff1@gmail.com] 

Sendt: 25. juni 2018 22:31

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>; Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>

Emne: Fwd: Nej tak til misbrug af Den Franske Skoles grund

 

 

Kære Frederiksberg Kommunes Borgmester og politikere.

 

Jeg skriver for at bede jer sikre ordentlighed og hensyn til miljø og beboere i området omkring Den Franske Skole, som er min nabo.

 

Jeg er rigtig glad for at bo med udsigt til den smukke franske skole.

Jeg bor i et fint gammelt Havehus, Gammel Kongevej 91B 2.tv.

Vi er en rigtig rar og velfungerende  andelsbolig forening som nyder livet her og værdsætter vores liv som Frederiksberg borgere.

 

Jeg nyder især at der er ro efter skoletid og lyden af børn i dagtimerne er livgivende og charmerende.

 

På Kommunens beboermøde for nylig, var det skræmmende og en særdeles ubehagelig overraskelse at forstå at Frederiksberg  Kommune så godt som

allerede har solgt os beboere til 6 etagers natteliv med hotel, restauranter, cafeer og adskillige ekstra bebyggede kvadratmeter.

Skolen skal tjene mest muligt og har fået tilladelse til at sælge til højestbydende, uanset om det smadrer miljøet aldeles.

Lokalplanen tror jeg det hedder....

Kommunen vil tillade at den ændres til et nyt Boltens Gård eller det der værre. 

 

Jeg kunne ikke tro mine egne ører.

Det er helt uoverskueligt og virkelig ødelæggende for det smukke sted.

Skammeligt.

Det må ikke ske.

I må ikke sælge områdets sjæl.

Det er helt uanstændigt og aldeles usmageligt, hvis det smukke byrum skal blive genstand for simpel spekulation eller et uhyggeligt miljøfjendsk

finansprojekt.

 

Jeg beder jer sørge for et åbent lyst byrum gerne med rolige boliger som vores i de smukke bevaringsværdige bygninger - men for enhver pris grønt roligt

og rekreativt.

Det ville glæde os alle !!!

 

Vi har råd i vores kommune til at beskytte og bevare de smukke bygninger og beskytte lys og ro i området.

 

Vi stoler på jeres etik og regner med jeres ordentlighed.

 

På forhånd - og 

forhåbentlig mange tak.

 

Klare venlige tanker

K. Elizabeth Heindorff 

Gammel Kongevej 91B 2.tv

1850 Frb. C

--
K. Elizabeth Heindorff

Fysioterapeut, psykoterapeut MPF, 

meditationslærer og supervisor

speciale i spiseforstyrrelser og eksistens

www.elizabethheindorff.dk111
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mob : +45 2712 6299

elizabethheindorff1@gmail.com

Gammel Kongevej 91B 2.tv, 1850 Frederiksberg C

--
K. Elizabeth Heindorff

Fysioterapeut, psykoterapeut MPF, 

meditationslærer og supervisor

speciale i spiseforstyrrelser og eksistens

www.elizabethheindorff.dk

mob : +45 2712 6299

elizabethheindorff1@gmail.com

Gammel Kongevej 91B 2.tv, 1850 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:51

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:51

Vedrørende: VS: Indsigelse vedr. salgsprospekt for området der huser Den Franske Skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Michael Herluf-Staack [mailto:michael.herluf@gmail.com] 
Sendt: 25. juni 2018 22:26 
Til: BBE ; Jørgen Glenthøj ; Simon Aggesen ; Michael Vindfeldt ; Jan E. Jørgensen ; Balder Mørk Andersen ; Nikolaj Bøgh ; Thyge
Enevoldsen ; Lone Loklindt ; Mette Kaasfeldt Bram ; Laura Lindahl ; Brian Holm ; Helle Sjelle ; Flemming Brank ; Ruben Kidde ; Anja
Camilla Jensen 
Emne: Indsigelse vedr. salgsprospekt for området der huser Den Franske Skole 

Til By, Byggeri og Ejendomme, Borgmester og beslutningsstærke kommunalpolitikere, Frederiksberg Kommune. 

Efter gennemgang af salsprospektet for Den Franske Skole området udarbejdet af Colliers, ser vi os nødsaget til at markere en
kraftig indsigelse imod det skitserede oplæg. 

Det er forståeligt, at Den Franske Skole ønsker at tjene mest muligt på salget af grunden, da der skal etableres nyt et andet sted.
Tankerne om en udvidelse af byrummet som en “levende oase” lyder da også umiddelbart tiltalende og i forholdsvis god tråd med den
stærke grønne profil, Frederiksberg Kommune hidtil har villet prioritere højt. Men når der så ses nærmere på de reelle ud- og
opbygningsfriheder, man frister investorerne med, fremstår det snarere som et spekulationsprojekt efter devisen mest udpinte
kvadratmeter horisontalt og vertikalt end som en gennemtænkt og velfunderet kvartersudvidelse med respekt for det eksisterende
miljø og de mennesker, der arbejder og residerer i området til daglig. 

Den “levende oase” skal ifølge prospektet kunne tilbygges i helt op til 6 etagers højde tillige med muligheder for brug af “tagterrasser”
– altså reelt 7 etagers mastodonter klods op af det, der ellers hyldes som de “charmerende velbevarede baghuse og grønne åbne
gårdmiljøer på Frederiksberg”. Man vil altså lukke af for luft og lys og istedet åbne op for meget højere og meget tættere byggeri. Der
er ikke megen grøn vision eller “oase” over den form for kvadratmeterspekulation, der med talrige eksempler fra andre storbyer bare
er med til at kvase netop åndehuller i smadder for de små handlende og beboere.

Det byggeri der er lagt op til vil – udover at pågå i mange støjende forurenende år – efterlade en klemt overkommercialiseret skygge
af det Værnedamsvej og de baghusmiljøer, prospektet ellers påstår at hylde. 

Det kan virkelig undre og bekymrer os stærkt, at der tilsyneladende er et større bredt politisk flertal bag disse planer. Så vidt vides
uden at der overhovedet har været opstillet et eneste mere bæredygtigt alternativ, som i det mindste har taget “Frederiksbergs
Grønne Vision” og betegnelsen “oase” bare en smule alvorligt. 

Vi håber inderligt dette prospekts egentlige konsekvenser granskes nøje af alle involverede politikere og genovervejes, inden man
blindt følger en for området katastrofal løsning. Kortvarig økonomisk gevinst for en enkelt aktør burde ikke kunne få lov at maltraktere
et så unikt område fremover for så mange. 
I håbet om en langt mere XXXXX og grøn Frederiksbergsk tankegang, 

Kamille & Michael Herluf-Staack 

Gammel Kongevej 87 
1850, Frederiksberg C 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:51

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:51

Vedrørende: VS: Planer for den Franske skoles grund

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Carsten Fehrn [mailto:carstenfehrn@yahoo.dk] 
Sendt: 25. juni 2018 22:17 
Til: BBE 
Emne: Planer for den Franske skoles grund 

Til Frederiksberg Kommune 

Jeg er absolut imod de planer, jeg har set for grunden med Den Franske Skole. 
Jeg er bange for, at det vil ødelægge vores dejlige have/gårdmiljø, hvis der kommer : 
Højere bebyggelse, med skygge til følge. 
Parkeringskælder med støj/bilos til følge. 
Cafeer, restauranter og hotel med støj fra gæster, på alle tider af døgnet, til følge. 

I forvejen kan vi allerede høre støj fra udeserveringen på 90'eren, så hvis vi får støj fra både gård og gadeside, vil ophold i vores
ejendom blive væsentligt forringet. 

Jeg håber at mine indvendinger vil blive taget til med i behandlingen af planerne 

Venlig hilsen 
Carsten Fehrn 
Sankt Thomas alle 12 st.tv. 
1824 frederiksberg C. 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:52

Modtaget

Dato:
26-06-2018 08:52

Vedrørende:
VS: Indsigelse: Vedrørende kommuneplantillæg for området mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej,
Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Plads.

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Lars Bøje Pedersen [mailto:larsbojepedersen@hotmail.com] 

Sendt: 25. juni 2018 21:12

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse: Vedrørende kommuneplantillæg for området mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og Sankt Thomas

Plads.

 

Til rette vedkommende

Jeg modtog d. 24. maj 2018 et brev fra Frederiksberg kommuner vedr. ovennævnte kommuneplantillæg, som omhandler den ejendom som Den franske

Skole ejer og i øjeblikket holder til huse i. Jeg deltog også i åbent hus-arrangementet d. 13. juni 2018. I den forbindelse er jeg blevet bekendt med, at

processen med at udarbejdet en plan som kan tilgodese Den franske Skole og eventuelle købere af Den franske Skoles ejendom, er meget langt. Jeg fik

det indtryk, at åbent hus-arrangementet og den offentlige høring i det hele taget blot var en formalitet, der skulle overstås.

 

Jeg er blevet bekendt med, at der er åbnet op for at øge byggeprocenten på ejendommen signifikant samt at åbne op for muligheden for at bygge op til 3

etagere oven på det eksisterende byggeri som i dag er 3-4 etager – altså op til i alt 7 etager! Jeg bor selv i en andelsforening som støder lige op til Den

Franske Skoles ejendom, og er selvfølgelig betænkelig ved, at en eventuel ny køber af skolens ejendom nu potentielt kan bygge op til 7 etager lige midt i

et område, der i forvejen er ret tæt bebygget. Jeg er også betænkelig ved at der åbnes op for at byggeprocenten kan øges signifikant. Er det virkelig det

som Frederiksberg Kommune vil? Det går jo stik imod alt hvad jeg opfatter som det Frederiksberg står for.  

 

Derudover lægges der også op til, at der skal være laves et miljø med butikker, caféer og andet småerhverv. Har Frederiksberg Kommuner overvejet

hvad dette vil gøre ved det eksisterende forretningsliv på f.eks. Frederiksberg Alle og Gammel Kongevej? Som jeg kan se det, så kæmper se små

specialbutikker i forvejen en unfair kamp med de store indkøbscentre. Ønsker Frederiksberg Kommune at butikslivet på Frederiksberg Alle og Gammel

Kongevej stille og roligt skal dø ud? Husk på at turister specifikt søger ned på Gammel Kongevej fordi den står i en række rejeguides som værende

gaden med de mange spændende specialbutikker. Min pointer her er selvfølgelig, at disse små butikker sandsynligvis aldrig ville få råd til at leje sig inde i

nye lokaler i det potentielt nye projekt på skolens grund, da det vil blive for dyrt. Det vil blive de store kæder så som Joe & the Juice, Espresso house,

Hennes & Mauritz med flere. Er det det Frederiksberg vi ønsker?

Til sidst mener jeg også, at man har overset den detalje, at området ligger midt mellem ejendomme, som i sid tid er bygget med det for øje, at potentiel

støj fra gaden er på den modsatte side af skolens ejendom. Derfor ligger alle soveværelser ind imod skolens ejendom. Dermed vil stort set alle beboere,

som støder op til skolens grund være påvirket af det byliv der vil komme, hvis projektet skal gennemføres som der lægges op til.

 

Med disse argumenter vil jeg godt gøre indsigelse imod den plan som Kommunen påtænker for dette område. Den bør sættes på hold ind til

der har været en offentlig debat, hvor alle bliver hørt og tilgodeset. Ikke kun Den franske skole samt interesserede købere af området, men også de

omkringliggende beboere.

 

Med Venlig Hilsen

 

Lars Bøje Pedersen

Gammel Kongevej 91a, 5. tv.

1850 Frederiksberg C
 

108

83 - VS: Indsigelse: Vedrørende kommuneplantillæg for o

79

51.



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:52

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:52

Vedrørende: VS: Indsigelse mod planerne for den franske skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: eva Ravnborg [mailto:evaravn@hotmail.com] 

Sendt: 25. juni 2018 20:49

Til: Borgmesteren <Borgmesteren@frederiksberg.dk>

Cc: Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse mod planerne for den franske skole

Kære Jørgen Glenthøj

Jeg skriver for at udtrykke min dybe forundring og bekymring over planerne for nybyggeri ved den Franske Skole. Jeg vil med denne e-mail

gerne gøre indsigelse mod planerne.

Jeg bor med Gammel Kongevej til den ene side og den Franske Skole til den anden side, og frygter, at der ved udsigten til en fordobling af

den Franske Skoles nuværende byggeri samt tilførsel af caféer, butikker og P-kælder fremover bliver uudholdeligt at bo med heftig larm og

aktivitet både til gården og gaden. 

Jeg frygter også, at et kvarter hvor der i forvejen er meget trafik og parkeringssituationen er nærmest kaotisk bukker under for de mange

ekstra biler. Hvor skal rampen til en parkeringskælder anlægges uden at det markant forringer oplevelsen af Værnedamsvej eller

Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Plads - nogle af de fineste og mest stemningsfulde steder på Frederiksberg? Og hvis der ikke anlægges

p-kælder, hvordan skal vi da få plads til mere end 150-200 nye p-pladser, som byggeriet vil skabe behov for? Hvor skal vi andre parkere med

alle de mange nye biler? 

Jeg kan forstå, at der med planerne om nybyggeri opnås en bebyggelsesprocent på 200. Det er ekstremt højt, og såvidt jeg ved langt over de

bebyggelsesprocenter som Københavns Kommune anvender selv i de mest kompakte byudviklingsområder som fx Carlsberg og i Nordhavn.

Og her bygges der vel at mærke ikke i andre menneskers baggård.

Det virker på mig som et meget voldsomt projekt og fjernt fra alle de værdier, som jeg oplever, at du står for politisk og som kendetegner

Frederiksberg: Hvor er hensynet til de eksisterende og bevaringsværdige bygninger, som i dag udgør Den Franske Skole? Hvor er satsningen

på det grønne? Hvorfor skal der bygges højere og tættere i et kvarter som allerede i dag er et af Frederiksbergs tættest bebyggede? Kort

sagt, Hvor er moderationen og mådeholdet i de ekstreme planer om at fordoble Den Franske Skoles bebyggede areal - på en ganske lille

grund der for mange mennesker er deres baggård?

I byudviklingsprojekter tales der ofte om 'at give noget tilbage til byen' som en form for kompensation til nærmiljøet for en højere

bebyggelsesprocent. Hvad er det du mener, at projektet på den franske skole tilføjer - og giver tilbage til vores Frederiksberg? I Holscher

Arkitekters prospekt for den fremtidige udvikling af arealerne, kan jeg kun få øje på én som få noget tilbage - nemlig  ved en maksimering af

profit til den ejer som ønsker at fraflytte matriklen.

Jeg ville sætte stor pris på et svar på disse spørgsmål.

Der er mange spændende muligheder for at finde en ny anvendelse af bygningerne der i dag huser den franske skole, og jeg hilser gerne nye

naboer velkommen i de smukke bygninger. Men jeg vil som borger på Frederiksberg gerne opfordre dig til at huske på de værdier, der har

gjort Frederiksberg til sådan en dejlig by. Værdier om at bevare Frederiksberg som en grøn by, hvor nybyggeri kun finder sted i begrænset

omfang og med respekt for byens sammenhængskraft - og alle os der bor her. 

Planerne for den Franske Skole er ikke det Frederiksberg jeg kender - og holder af.

Venlig hilsen,

Eva Ravnborg
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:53

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:53

Vedrørende: VS: Vedr. byggeplaner på Den Franske Skoles grund

 

 

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Rikke Wael [mailto:rikke.wael@skolekom.dk] 

Sendt: 25. juni 2018 19:34

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge

Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Vedr. byggeplaner på Den Franske Skoles grund

 

Til By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune.

 
Indsigelse vedrørende plan for grunden, der i dag tilhører Prins Henriks Skole.

 
Det bekymrer mig som Frederiksberg-borger, at Frederiksberg Kommune ønsker at bygge højere og tættere i min baggård, hvilket vil genere vores udsyn og
lysindfald voldsomt.
Dette vil også medføre voldsomme støjgener. Ønsker Frederiksberg Kommune virkelig en mere trafikeret by med larm døgnet rundt?
Jeg forbinder skønne Frederiksberg med lys, luft og grønne arealer, men det stemmer ikke rigtig overens med planerne for byggeriet på Den Franske Skoles
grund, som pludelig lader til at være meget længere fremme, uden vi som borgere desværre er blevet hørt.

 
Med venlig hilsen

 
Rikke Wael
Gl. Kongevej 91b, 1.tv
1850 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 08:53

Modtaget Dato: 26-06-2018 08:53

Vedrørende: VS: Planerne for Den Franske Skoles grund

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: jkino@mail.dk [mailto:jkino@mail.dk] 

Sendt: 25. juni 2018 19:16

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Planerne for Den Franske Skoles grund

Jeg skriver i forbindelse med det forslåede projekt om fremtiden af den Franske Skoles grund. Mine punkter er:

1.  Særlig med Airbnb, har området i forvejen mange flere mennesker end den har haft for kun 2 år siden. Jeg tror at det er dejligt for de caféer,

butikker og restauranter men menneskemængden udvikler sig til et stort problem for os som bor her.  Det er bemærkelsesværdigt mere

vanskeligt at gå rundt på den sidst del af Frederiksberg Allé, Værnedamsvej og Vesterbrogade hvor den kommer sammen med de to andre

gader. At køre med cykler i området (uden at nævne bil problemet) er i dag vanskeligt nok. Derudover stiller man sig spørgsmålet: Hvordan

vil I holde styr på alle de parkerede cykler og holde fortovene klar til de gående?  Nogle steder er det, mere eller mindre, umuligt at komme

forbi de cykler på fortovet allerede i dag.

De franskmænd som i forvejen bor i nærheden og som henter og afleverer deres børn til skolen gør området kosmopolitisk.  Men den

mængde turister fra Airbnb udlejning gør at fortovene føles oversvømmet med forvirrede turister. Derfor er jeg bange for at, hvis en stor del

of de nye planlagte bygninger bliver brugt til Airbnb udlejning, vil de nye bygninger ikke imødekommer de familier og enkelte personer som

søger permanent beboelse.

2.  Støj er i forvejen også et problem på grund af hvor tæt pakket beboelserne er i området; flere boliger, mere støj. Når Metroen åbner op på

Platanvej vil vi have endnu mere trafik og støj, (fodgænger og cykel) end vi har nu. Vi (Frederiksberg Allé og Vesterbrogade) er også en

fortrukken rute for alle køretøjer under udrykning.  Så mere støj fra mere mennesker på gaden, i baggårde, mere udendørs servering osv. vil

bare gøre hvad er en dårlig situation i dag værre. Selvfølgelig er der støj fra den Franske skole, men jeg synes det er behageligt at høre

legende børn i dagtimerne og støjen er alligevel slut midt på eftermiddagen.  Men til gengæld vil udendørs servering og drik fortsætte sent

inde i aften når de fleste er hjem til at høre det.

3.  På grund af de store mængder sand i jorden under mange af de eksisterende bygninger i området vil konstruktionen (og muligvis bare

eksistensen) af underjordisk parkering muligvis være et problem for de lokale bebyggelsers fundamenter.  Den del af min bygning som har

nummer 14 Frederiksberg Allé bevæger sig lidt (revner i væggene) tit når der er underjordisk arbejde ude på gaden og særlig da de byggede

parkering under jorden til Frederiksberg Allé nummer 6. Endvidere kunne vi tydeligt føle arbejdet på metroen da de gravede tunneler til den

selvom det var længere væk fra os.

Jeg kunne godt lide flere indkøbs muligheder såsom det der var tidligere på Værnedamsvej.  Slagter, frugt og grønt handler, og lignede er blevet

meget sjældent.  De fleste af de forsvundet butikker har ikke haft råd til stigningen af husleje i kvarteret, og hvis der er mere interesse for caféer og

restauranter i fremtiden vil vi muligvis miste de sidste af de gamle butikker som endnu eksistere på Værnedamsvej. 

Jeg ville meget hellere har en park end flere boliger, fordi de andre parker på denne side af Frederiksberg og er for langt væk for de gamle og

børnefamilier som i forvejen bør her. 

Hvis bæredygtighed for jer betyder at I ønsker at dem som har boede i område i årtier og har hjulpet med at bevare kvarterets værdier, skal flygte

herfra så vil jeres idé kontribuere til en ”Bæredygtig Frederiksberg”, men ellers, NEJ TAK.

Janet Kino

Frederiksberg Allé 12, 3

1820 Frederiksberg
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 11:54

Modtaget Dato: 26-06-2018 11:54

Vedrørende: VS: Protest - Den Franske Skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Ulla Hooge [mailto:u.hooge@pc.dk] 
Sendt: 26. juni 2018 11:32 
Til: BBE 
Emne: Protest - Den Franske Skole 

Jeg er nabo til Den Franske Skole og protesterer over Frederiksbergs kommunes planer for området, når skolen flytter. Kommunen vil
bygge højt og tæt, hvilket vil afstedkomme voldsomme støj- og trafikalegener for beboerne i området, både under byggeriet men så
sandelig også bagefter med øget trafik og hvad deraf følger. 

Det virker meget bagstræberisk og gammeldags at bygge højt og tæt. Prøver man netop ikke i storbyer at lave grønt og åbent til
glæde for byboerne, sådan at de har lyst til at blive boende/flytte hertil. Hvis byen bliver for tæt beboet/bebygget flytter alle os, der jo er
flyttet hertil, fordi byen netop er blevet et dejligt sted at være, i sandhed ud igen. Før i tiden flyttede folk ud af byen, så snart deres
pengepung tillod det, fordi byen var tæt, larmende, sort og grå. Sådan er det ikke mere, og det skulle da nødig blive sådan igen. 

Fra vores lejlighed er der lidt støj fra gaden, men til gengæld har vi ro og ser på grønne træer mod gården og over mod Den Franske
Skole. Hvis de træer bliver fjernet, og lys og luft fra den side af vores ejendom bliver erstattet med et højt byggeri, forsvinder charmen
og lyset, og det gælder for alle ejendommene i området. Det duer bare ikke at bygge højt og tæt. 

Frederiksberg Kommune bliver nød til at lytte til os, der bor i området. 

Find på noget originalt, noget der kan løfte Frederiksberg, noget der kan gøre vores dejlige kommune til noget særligt. 

Med venlig hilsen 
Ulla Hooge 
Frederiksberg Allé 6B 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 11:54

Modtaget Dato: 26-06-2018 11:54

Vedrørende: VS: Salg af den franske skole og visionsplanerne for området

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Gitte Ploug [mailto:birgitteploug@gmail.com] 
Sendt: 26. juni 2018 11:31 
Til: BBE 
Cc: Thomas ; Kasper Svarrer ; Maja Ingvartsen ; Lasse Skjerlie Gilling ; Kristoffer Aagren 
Emne: Salg af den franske skole og visionsplanerne for området 

Til rette vedkommende. 
Jeg har læst og hørt om planerne for området for den nuværende Prins Henriks Skole i området Værnedamsvej/Frb. Alle og Gl.
Kongevej. 
Jeg er beboer på Gl. Kongevej, med gård ud i mod skolen. Jeg vil med dette indlæg udtrykke min bekymring for den skitserede vision
og fremkomme med alternative visioner for planen: 
Værnedamsvejmiljøet er et særligt og unikt område, som ikke kan eller bør "udvides" og blive større. Det særlige er jo netop at det er
småt og har udviklet sig gradvist gennem de sidste 20- 30 år. Dertil har hørt den franske skole og det særlige franske islæt den har
været med til at præge området med. 
Fremfor højere bebyggelse - området er tæt bebygget i forvejen - ville jeg gerne kunne se frem til, at vi fik mere grønt i området - f.eks.
et grønt anlæg (sådan nogle findes mange steder i Paris) , hvor man kunne nyde freden og roen, som også på mange måder ville
være et plus for Frederiksberg og bl.a.de mange børnefamilier. 
Endelig bekymrer det mig også, at visionsplanen åbner mulighed for endnu flere cafeer og "natteliv". Det er skønt hvad vi har i
området, men mere af same skuffe vil kunne skabe støjgener via de mange høje bebyggelser og hvor mange har soveværelser ud
mod netop området ved den franske skole. 
Hermed opfordrer jeg politikerne til at overveje visionen endnu en gang - forhåbentlig til glæde for alle os, der bor i området. 
Med venlig hilsen 
Gitte Ploug 
Gl. Kongevej 95, 1. tv. 
1850 Frederiksberg C 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 11:55

Modtaget Dato: 26-06-2018 11:55

Vedrørende:
VS: Høring om udviklingen af et område mellem Værnedamsvej, Gl. Kongevej, Frederiksberg Allé og Skt. Thomas
Allé

Vedhæftninger: Fransk kort2.jpg

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Erik Kvist Schjødt [mailto:erikschjoedt@hotmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 11:11

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Høring om udviklingen af et område mellem Værnedamsvej, Gl. Kongevej, Frederiksberg Allé og Skt. Thomas Allé

 
26. juni 2018
 
Til By, Byggeri og Ejendomme
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
 
Hermed vores ideer og forslag til høringen: 

God ide med ny type bystruktur med spisesteder, små butikker, værksteder m.m.

Dårlig ide at forøge højden på bygninger og forlænge og forhøje ”Sløjdskolen”. Alle nabobeboelser vil blive berørt/miste sollys.

Vores opgang, Værnedamsvej 15 (se vedhæftede foto), er nærmeste nabo til skoleområdet og vil blive lukket inde. Vi vil få 20

meter til et 6-etagers hus (nuværende hovedbygning) og 8 meter til en forlænget ”Sløjdskole”.

Vi foreslår, at nye bygninger bliver i form af pavilloner eller gårdhuse. Og vi håber, at I vil bevare områdets åbne og
grønne Frederiksberg-islæt.
 
Med venlig hilsen
 
Gry Barnholdt og Erik Kvist Schjødt
Værnedamsvej 15, 3. th.
1819 Frederiksberg C
Tlf. 61712661
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 11:55

Modtaget Dato: 26-06-2018 11:55

Vedrørende: VS: Den franske skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Susanne Kühl [mailto:susannekuehl59@gmail.com] 
Sendt: 26. juni 2018 10:55 
Til: BBE 
Cc: baeredygtighed@gmail.com 
Emne: Den franske skole 

Til politikerne 

Det er med sorg jeg har hørt og læst om de tiltag man ønsker for fremtiden vedr. Den franske skole. 
Nu har jeg boet på Sankt Thomas alle siden 1990 og har i alle år nydt stilheden blandet med fugle kvidre og børnenes skønne
stemmer i deres frikvarter. 
Nu skal det så åbenbart ændres for at kommunen kan fastholde Den franske skole og skolen kan få størst mulig pris ved et salg af
deres nuværende bygninger. 
Hvor ligger den grønne linie, som kommunen er så optaget, hvad skal vi med endnu et område, som vil give mere støj, hvis der
kommer udendørs servering/ restaurant. Vi har store parkeringsproblemer i området i forvejen om de nye tiltag vil ikke gøre det lettere
for os som bor her og betaler SKAT. Ja det siges der vil komme en parkeringskælder, det vil ikke gøre det lettere, for den bliver jo
ikke gratis. Den franske skole bør bibeholdes som en eller anden for for skole. Alt anden vil være vanvittig Venlig hilsen Susanne Kühl
Beboer ejerforeningen Sankt Thomas alle 10-14 samt Gammel Kongevej 95 

Sendt fra min iPhone 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 11:56

Modtaget Dato: 26-06-2018 11:56

Vedrørende: VS: Høringssvar, Visionsnotat "Fra Privat Skolegård til Unikt Gårdmiljø"

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Simon Riis-Sørensen [mailto:riis.simon@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 09:48

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Louise Martine Verland <louise.verland@gmail.com>

Emne: Høringssvar, Visionsnotat "Fra Privat Skolegård til Unikt Gårdmiljø"

Att.: rette vedkommende.

Hermed høringssvar til idéfasen for udviklingen af et nyt miljø på den franske skoles arealer.

Eksisterende ejendomme bør i videst muligt omfang bevares (primært indvendig ombygning)

Der bør ikke dispenseres for fældning af træer over 25 år jf. Lokalplan 076

Eventuelt nybyggeri bør højdebegrænses i meter over terræn og ikke i etager, da "etage" ikke er en standardenhed og dermed giver eventuel

ejendomsudvikler frie tøjler

Højdebegrænsning er vigtigt; hvis man vil have solbeskinnede karrér fungerer det ikke med høj, tæt bebyggelse (så bliver karrérne overskyggede,

kolde og tomme for mennesker)

Eventuelle beværtninger med udskænkninger bør ikke have have lange åbningstider - som eksempelvis Boltens Gård, men bør harmonere med det

øvrige liv på Værnedamsvej eller tidligere, da støjen fra tættere bebyggelse bliver mere intens

Der bør prioriteres lege- eller grønne områder til børnefamilier

Det bør overvejes om et øget antal besøgende ikke medfører øget trafik på Værnedamsvej - er det tilfældet bør man ensrette Værnedamsvej eller

gør den bilfri, da den allerede er ufremkommelig som billist og farlig som blød trafikant - øget trafik kan kun mindske sikkerheden

Spændende at arealet bliver åbnet op - sørg for det henvender sig til en bred skare så mange kan få glæde af området, der ligger rigtig fint

Med venlig hilsen

Louise Martine Vilhelm Verland og Simon Riis Vilhelm Verland 

Frederiksberg Allé 4, 1th

1820 Frederiksberg C.

97

74 - VS: Høringssvar, Visionsnotat "Fra Privat Skolegår

88

59.



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 11:57

Modtaget Dato: 26-06-2018 11:57

Vedrørende: VS: Kritik at projektet på Den Franske Skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Juliane Rasmussen [mailto:julianerasmussen@hotmail.com] 
Sendt: 26. juni 2018 09:15 
Til: BBE 
Emne: Kritik at projektet på Den Franske Skole 

Hej, 

Jeg er beboer på Frederiksberg Alle 4 og er mildest talt bedrøvet over jeres planer med Den Franske Skole. Udover de gener selve
byggeprojektet vil medfører mens det står på, er det virkelig synd at spolere det autentiske gamle Frederiksberg som vi kender. Vi
ønsker ikke et stort nybyggeri, som ikke passer ind i bybilledet og også vil tage lys fra gaderne. Vi håber inderligt I vil lytte til os
borgere, som kommunen trods alt repræsenterer. 

Mvh Juliane Fjelsted Rasmussen 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 12:01

Modtaget Dato: 26-06-2018 12:01

Vedrørende: VS: Indvending mod projekt for Den franske skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Mette Olivia Larson [mailto:mette@larson.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 09:03

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Indvending mod projekt for Den franske skole

Kommentar til projekt for 'Den Franske Skole' på Værnedamsvej.

Det er med forbløffelse, jeg læser om projektet for for grunden, der idag rummer Den Franske Skole. 

Ingen tvivl om, at der her er en unik mulighed for at udvikle byen: En central placering i et yderst attraktivt område. Hvor ofte får Frederiksberg

Kommune sådanne udviklingsmuligheder? En mulighed som denne går der mange år imellem.

Som beboer på Frederiksberg læste jeg med glæde 'Bæredygtighedsplan for miljøet' 2017-2020. endelig kommer Frederiksberg af med sit lidt støvede

image som den gumpetunge i klassen, når det kommer til miljøet. Derfor min skuffelse over det udbudte projekt: Mindre lys, mindre luft og flere biler til et

i forvejen - i den henseende - belastet område.

Som nærmeste beboer til den franske skole må jeg også påpege, at der er mange aspekter af projektet som er aldeles uspiselige:

1. Larmen fra restauranter etc (som vi har rigtig mange af i forvejen) er det mindste problem - det har vi vænnet os til efter 21 år på matriklen

2. At der bygges så højt - og i så nær kontakt med beboelsesejendomme er meget værre.

3. At grunden plastres til med bebyggelse, så bebyggelsesprocenten øges i uacceptabel grad er ligeledes helt uacceptabelt.

4. At trafikken øges mht biltrafik - javel, der bygges parkeringskølder, men de skal jo til og fra, og det betyder forurening.

Som borger på Frederiksberg - og som andelshaver på Værnedamsvej 11 - er jeg simpelthen forarget over dette projekt. Ud med miljøet, dejligt byliv,

atmosfære. Dette her handler vist ene og alene om profit!

Venlig hilsen

Mette Olivia Larson

Privat:

Værnedamsvej 11, 3.tv

1819 Frederiksberg C

Mobil: 30 26 07 77

Arbejde:

Klinisk Jordemodersupervisor

Fødegangen, Hvidovre Hospital
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 12:02

Modtaget Dato: 26-06-2018 12:02

Vedrørende: VS: Indsigelse mod ændringer af planen for grunden hvor den franske skole ligger

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Majken Kjær [mailto:majkenkjaer@gmail.com] 

Sendt: 25. juni 2018 19:57

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: glenthoj@frederiksberg.dk; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen

<jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse mod ændringer af planen for grunden hvor den franske skole ligger

 
Kære alle, 
 
At den franske skole gerne vil samle alle elever på samme adresse er forståeligt, dog også tydeligt hvordan aftalen med
Frederiksberg Kommune, handler om at den franske skole skal have finansieret de nye planer på Rolighedsvej. Mindre tydeligt
hvordan Frederiksberg Kommune kan se sig selv i øjnene med - og ærlig talt undervurdere beboernes intelligens, idet det også er
tydeligt at der allerede er taget masser af beslutninger på forhånd. 
 
Højt/tæt byggeri på over 5 etager:
De bygninger vil være højere end de omkringliggende bygninger og tage en stor mængde af det sollys vi får ind. Jeg bor i Havehuset,
hvilket betyder at jeg til tider føler jeg bor i skolegården. At få en min. 5 etagers bygninger med boliger lige udenfor mine vinduer, ville
betyde at jeg ville være komplet blottet i mit hjem, som kun har sydvendte vinduer. Til gengæld ville den være mørk det meste af
dagen!!
Og Frb. C, der allerede er en af de mest (hvis ikke den mest) områder befolkningsmæssigt pr. areal??!!
 
Jeg ser med meget positive øjne at der kommer noget nyt, men at Frederiksberg Kommune nu sælger sin sjæl (så let og hurtigt) ved
at bygge højt og ignorere ideologien om grønne arealer… et “grønt Frederiksberg” (som der jo tydeligvis i virkeligheden ikke kommer,
når der også skal bygges meget yderligere end der allerede er på arealet).
 
Den franske skole fik sidste år lavede nogle heftige renovationsarbejder, blandt vandbassiner under jorden (Frederiksberg
Forsyning), der i 6 måneder resulterede i helt umenneskelig støj 7 dage om ugen fra tidlig morgen til sen aften. 
Min støjtolerance er stadig udfordret pga. den omgang - og at jeg så skal igennem flere års byggelarm forfra og igen, for noget som
aldrig har været Frederiksbergs grundtanke og hvor beboerne er blevet aldeles snigløbet, er en absolut skuffende oplevelse, og ikke
noget jeg tager let på. 
 
Som beboer er jeg frustreret, som vælger er jeg rasende. Som født her og nu, for år tilbage, tilbagevendt til mit elskede
Frederiksberg, har jeg altid stemt konservativt på Frederiksberg, fordi jeg tænkte at der ikke var grund til at ændre noget, der
fungerede. Og jeg altid har følt mig respekteret og talt ærlig til i forhold til Frederiksberg kommunes ønsker, planer og visioner for
fremtiden. 
- Måske ikke så meget længere! Øv!
 
Tak for lyttetiden, og håber på en fremtidig konstruktiv snak og høring, hvor ærlighed og åbenhed præger :-)
 
Venlig hilsen
 
Majken Kjær
Gl. Kongevej 91B, 2. mf
1850 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 12:03

Modtaget Dato: 26-06-2018 12:03

Vedrørende: VS: Indsigelse og protest vedr. visionsplan for Den Franske Skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Gitte Bergmann [mailto:bergmann.gitte@gmail.com] 

Sendt: 25. juni 2018 18:56

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse og protest vedr. visionsplan for Den Franske Skole

Til By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune

Indsigelse vedrørende plan for grunden, der i dag tilhører Prins Henriks Skole.

Som borger og vælger i Frederiksberg kommune vil jeg gerne udtrykke min bekymring over den 

visions plan der foreligger for den Franske Skole.

Det fremgår af visions planen at:

- Det bebyggede antal  kvadratmeter bliver fordoblet

- Der er planer om at bygge op til 7 etager

- Der er planer om at bygge et hotel

- Der er planer om flere restaurationer og barer

- Der er planer om en parkeringskælder

- Der er planer om at lukke gården op med offentlig gennemgang

Jeg er nabo til den Franske Skole og er meget bekymret over ovennævnte planer.

Det siger sig selv, at et så tæt og højt byggeri vil betyde mere larm, mindre sollys og ikke mindst en helt uhørt trafik 

(biler, renovations vogne, varelevering etc.). Vi har kun et enkelt hegn mellem vores ejendom og den Franske Skole og vi vil derfor

blive påvirket i en grad, som vi ikke har oplevet før. Vi vil have larm fra morgen til aften og sikkert også nat (læs: spiritusbevillinger).

I forvejen bor vi et meget tæt bebygget område. At fordoble det bebyggede kvadratmeter er simpelthen ikke en mulighed.

Som jeg har forstået det, så har det altid været en vigtigt for Frederiksberg Kommune, at bibeholde et grønt, og ikke for tæt byggeri, 

med luft og grønne arealer.

Det kommer ærligt talt bag på mig, at Frederiksberg Kommune er en del af denne visions  plan.

Denne mail skal derfor opfattes som en protest og indsigelse, fra min side.

Med venlig hilsen

Gitte Bergmann

Gl. Kongevej 91 A 4 th 

1850 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 26-06-2018 12:03

Modtaget Dato: 26-06-2018 12:03

Vedrørende: VS: Indsigelse vedr. Ændring af lokalplan 76

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Cara Kiri [mailto:kircph@gmail.com] 

Sendt: 25. juni 2018 18:14

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Lorne Lathey <lola01@frederiksberg.dk>; Pernille Høxbro

<peho01@frederiksberg.dk>; Helle Sjelle <hesj01@frederiksberg.dk>; Sine Heltberg <sihe01@frederiksberg.dk>; Brian Holm

<holm@frederiksberg.dk>; Fasael Rehman <Rehman@frederiksberg.dk>; Karsten Skawbo-Jensen <kask01@frederiksberg.dk>; Alexandra Isabella

Lytting Barry Dessoy <alde04@frederiksberg.dk>; Ruben Kidde <ruki01@frederiksberg.dk>; Flemming Brank <flbr01@frederiksberg.dk>; David Munis

Zepernick <daze01@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse vedr. Ændring af lokalplan 76

Et kort referat:

Januar 2017, indbyder Freja ejendomme og Frederiksberg Kommune, i samarbejde med NREP( nordisk ejendomsudvikler) til et parallelopdrag om den

fremtidige udformning af Rolighedsvej  under titlen "Fra lukket forskningsmiljø til åben forskningsmiljø til åben Bycampus". Fastlagt funktion på området

er en byskole, s. 29 " Ny Prins Henriks Skole".

Grundens areal er 7.800 m2 mod 7.190m2.......... Bebygget areal 11.200m2 mod 7.900.......,.... Udendørs areal 5.600 m2mod 4.900

Det er tankevækkende at grundens areal, ikke afviger særligt fra de nuværende forhold, ej heller udendørs arealet.

Da det er Freja ejendomme der står for salget af Rolighedsvej, behøver ejendom og delmatrikel ikke at gå i udbud, da Freja er et aktieselskab og derfor

ikke underlagt udbudsreglerne.

Prins Henriks Skoles nuværende offentlige vurdering er på 62 millioner, dvs udbudsprisen er ca 4 gange så meget.

Under finansieringsbehovet, "projekt den nye franske skole i København" er skrevet følgende: "værdien af vores nuværende grunde er steget en smule

efter, at  Frederiksberg Kommune har støttet os ved at ændre i lokalplanen". Dette må siges at være en underdrivelse, eller om man vil et forsøg på at

sælge skindet, før bjørnen er skudt.

At vi som nærmeste beboerer, først bliver inddraget nu, 11/2 år efter et konkurrence program hvor Prins Henriks Skole,er fastlagt som funktion, virker

besynderligt. At vi ydermere bliver præsenteret for Kommunens vision for udviklingen af området, ved åbent hus arrangement onsdag d. 13 Juni 2018,

hvor de tilstedværende fra Kommunen udmærkede sig ved  ikke at kunne/ ville svare på relevante spørgsmål, som eks hvad stiger bygge% med, hvem er

udvikler der er nævnt flere gange i deres notat, og sidste men ikke mindst, hvad er den økonomiske fortjeneste for Kommunen..? Alene p- afgiften der

skal erlægges ved hver bolig. Og hvad med ejendomskatterne og grundskylden, for os naboer ???? Endvidere finder jeg det yderst betænkeligt, at Prins

Henriks Skole, betinger sig købet af Rolighedsvej af ny vedtaget lokalplan for området, SAMT ny vedtaget lokalplan for området Frederiksberg Alle/

Sankt Thomas Alle.

 Jeg kan så udmærket godt se, at den Internationale Skole med sin nye beliggenhed, måske qua netop adressen, står stærkere som valg af skole, dennes

skole  tidligere adresse på Dag Hammerskjølds alle/ Stockholmsgade, indrettes nu også til ejerlejligheder, uden opførelse, af diverse baggårdsbygninger

etc. Papir er som bekendt taknemmelig, men at tro man kan skabe et oplevelsesrigt og grønt gårdmiljø, som Kommunen skriver, er ganske simpelt

umuligt. Selv ikke Kommunen kan ændre på verdernshjørnene, det er og bliver et mørkt baggårdsmiljø, og med den bygge % der lægges op til, vil det

blive værre end de baggårde man har brugt de sidste 30 år på at rive ned. 

Lad derfor lokalplan nr.76 være udgangspunktet for området.

Med venlig hilsen

Kirsten Jørgensen, arkitekt m.a.a

Sct. thomas Alle 2, 5

1824 Frederiksberg
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:10

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:10

Vedrørende: VS: Kommuneplantillæg for det franske skole område

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Martine Chegaray [mailto:mchegaray@yahoo.com] 

Sendt: 27. juni 2018 10:34

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Martine <mchegaray@yahoo.com>

Emne: Kommuneplantillæg for det franske skole område

 

Til By, Byggeri og Ejendomme Frederiksberg kommune.

Angående kommuneplantillæg for det franske skole område

Som nabo til den franske skole har jeg med bekymring læst visionsnotatet Fra privat skolegård til unikt bymiljø.

Der har været skole i bygningerne i hele bygningernes liv (siden 1855 og 1880). Derfor ønsker jeg at man forfølger mulighederne for også at bruge

bygningerne til skole for fremtiden, det være sig folkeskole, gymnasium, voksenundervisning eller andet. Hvis først bygningerne bliver solgt til et hotel eller

andet privat erhverv, så kan det blive meget svært at genetablere skolegang i bygningerne.

Skolebygningerne er historiske og de har stor historisk og lokalkulturel værdi, hvorfor det vil være en katastrofe hvis man vælger at bygge ovenpå eller

ved siden af skolen.

1. Skolen er blandt de ældste bygninger i området og præger hele området, da de omkringliggende bygninger er opført med skolen som centrum og

legende børn i skolegården. Man vil derfor ændre hele området radikalt, hvis man vælger at bruge det til privat erhverv i stedet for skole. Det er

derfor en beslutning der vil have betydning langt ud i fremtiden og ikke en beslutning man bør haste igennem. 

Hvis man alligevel skulle beslutte sig for ikke at fortsætte med skole på området, så bør man vælge en løsning med respekt for kvarteret og miljøet for de

mange mennesker der bor rundt om skolen.

Af visionsnotatet fremgår det, at ’Skoleområdet 'er et af ganske få steder hvor der er baghuse på Frederiksberg. Disse eksisterende kvaliteter skal indgå

i realiseringen af visionen for omdannelsen af området'. Det er derfor et område man bør værne om og idéen med at fastholde stemningen med de unikke

baghuse hænger ikke sammen med forslaget om at bygge en seksetagers bygning og/eller at bygge oven på skolen, da en sådan høj bygning vil dominere

og nærmest kvæle de små baghuse. En høj bygning vil ydermere skabe skygge for det meste af området hvilket forringer de ønskede muligheder for

cafeliv.

Som naboer til den franske skole har vi de foregående somre lagt ører til en større røromlægning forrige år og konstruktionen af et underjordisk

stormflodsbasin sidste år. Det bliver kun værre af, at der på Gammel Kongevej på forsiden af vores hus har været gentagne graveprojekter i gang.

Udsigten til de kommende år at skulle lægge ører til endnu mere byggeri på området er trist, hvorfor jeg håber man vil vælge en løsning der ikke kræver

massive konstruktioner.

Ligeledes bør man vælge en løsning  hvor man bibeholder det underjordiske stormflodsbasin, så de mange penge og arbejdstimer der er brugt på det

ikke er forgæves.

Jeg håber at kommunen grundigt vil arbejde langsigtet og undersøge mulighederne for at fortsætte med skolegang på området, da det jo fungerer perfekt90
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– så godt at den Franske skole er blevet for stor til lokalerne. Det er gennem en årrække udviklet til skole og her undgår man uhensigtsmæssige

løsninger, som vi har set det med skolegård på vejen på Skolen på Grundtvigsvej

Med Venlig Hilsen,

Martine Chegaray

Gammel Kongevej, 89, 3tv
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:10

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:10

Vedrørende: VS: Forslag vedrørende den franske skoles område

Vedhæftninger: Til Frederiksberg Kommune.25.6.2018.docx

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Bo Jacobsen [mailto:bj@bo-jacobsen.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 10:19

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Forslag vedrørende den franske skoles område

 

Til bbe

 

 

Til brug for høringen og hvidbogen fremsættes hermed et forslag til alternativ udnyttelse af området. 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bo Jacobsen

Sankt Thomas Alle 8

1824 Frederiksberg
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Til Frederiksberg Kommune 25. Juni 2018

Visionsnotatet må ændres. Her er nye forslag:

Forvaltningens visionsnotat om den franske skole indebærer en kraftig forringelse af
livskvaliteten hos de omkringboende borgere. Vi vil få mindre himmel og sol, mere
kunstigt lys aften og nat, mere støj både dag og aften samt forringet nattesøvn.
Desuden er området allerede fyldt af cafeer, restauranter og tøjbutikker og der
behøves absolut ikke flere af dem for at dække Frederiksbergborgernes behov. Ellers
skævvrides kvarterets balance og får alt for meget karakter af et forlystelseskvarter.

Alle borgere i kommunen vil få væsentligt mere glæde af området, hvis visionsnotatet
ændres således:

Der skal ikke bygges nyt, men følgende ideer skal prioriteres, i relation til de
eksisterende bygninger:

1.En grøn, rolig og fredfyldt oase
Når man træder ind i det nye område fra Værnedamsvej gennem en portal lægger man
det summende og vibrerende gadeliv bag sig og træder ind i en fredfyldt park- eller
havelignende zone med smukke træer, buske og blomster og evt. små vandbassiner.
Dette grønne parklignende præg (der kan give mindelser om Haveselskabets Have i
den anden ende af Frederiksberg Alle) er særlig markant ved overgangen fra
Værnedamsvej, men fortsætter området igennem, så det samlede område i størst
mulig udstrækning fremtræder som et grønt, rekreativt område

2.En legeplads for børn og unge
Et sted på området etableres en legeplads for børn og unge, gerne af
eksperimenterende og kreativ karakter, der muliggør sund fysisk udfoldelse. Der er en
markant mangel på egnede udeområder for Frederiksbergs børn og unge, og der bor
mange børnefamilier i området. Legeområdet kan fx omfatte klatremuligheder og
parkour-faciliteter til de halvstore børn.

3.Et kulturhus for Frederiksberg kommunes borgere
Dette hus kan fx rumme:
a. Oplysende foredrag, studiekredse, sprog- og musikundervisning for borgerne
b. En afdeling af Frederiksberg Bibliotek, evt. med specialisering i kunst, videnskab,
kultur og musik
c. Udstillinger om Frederiksbergs særlige historie, kultur og identitet, herunder
materialer vedrørende kendte Frederiksbergborgeres virksomhed samt fotos af
Frederiksbergs udseende gennem årene. Tillige visioner for Frederiksbergs
kommende udvikling samt mulighed for indsamling af ideer fra borgerne herom.
d. Mulighed for indendørs boldspil og anden indendørs fysisk udfoldelse
e. Indendørs legefaciliteter for børn og unge, jfr det fremragende KUBE i den anden
ende af kommunen

4.Et iværksætterhotel.
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Dette kan være en selvejende institution med en bestyrer og med en økonomi, der
hviler i sig selv. Iværksætterhotellet kan fx rumme følgende faciliteter:
a. Kontorfællesskaber for kreative erhverv og IT-orienterede småvirksomheder
b. Lægeklinikker og andre behandlingssteder
c. Udstillingslokaler, showrooms, gallerier
d. Gæstelejligheder for besøgende forskere, kunstnere og iværksættere der har særlig
relation til Frederiksberg Kommune
e. Opstartslokaler for virksomheder, der samarbejder med fx CBS, Københavns
Universitet, IT-universitetet eller Kunstakademiet

5.Boliger eller et stille byhotel

De eksisterende bygninger rummer fine muligheder for boliger og derudover en
særlig form for hotel, der ikke er baseret på at der skal kunne køre taxaer til og fra
hotellets dør, men som er beregnet på turister, der vil værdsætte områdets særlige
smukke, grønne og fredfyldte, men alligevel levende karakter.

Angående økonomien

Vi opfordrer kommunen til åbent at undersøge forskellige veje til tilvejebringelse af
den økonomiske basis for et indhold, der er i Frederiksbergs borgeres interesse.
Området er smukt og unikt og byder på helt særlige muligheder for byfornyelse. Det
bør fx være muligt at interessere Realdania og andre almene fonde for at gå ind i en
finansiering.

Med venlig hilsen

Dorrit Christensen Bo Jacobsen
Sankt Thomas Alle 8, 4.tv. Sankt Thomas Alle 8, 1.th.
1824 Frederiksberg 1824 Frederiksberg

Mail: christensendorrit@gmail.com Mail: bj@bo-jacobsen.dk
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:11

Modtaget

Dato:
27-06-2018 11:11

Vedrørende:
VS: Forudga°ende offentlig høring om kommuneplantillæg for et omra°de mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej,
Frederiksberg Alle´ og Sankt Thomas Alle´

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Katrine Damgaard [mailto:katrine@damgaard.com] 
Sendt: 27. juni 2018 10:02
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Forudgående o�entlig høring om kommuneplan�llæg for et område mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og Sankt
Thomas Allé

Kommentar til Visionsnotatet ”Fra privat skolegård til unikt bymiljø” om udviklingen af området som i dag huser Prins Henriks Skole på
Værnedamsvej 13a og 13b samt Frederiksberg Allé 22a:

Jeg bor på Frederiksberg Alle 14, 3. sal, og jeg har modtaget nedenstående mail fra bestyrelsesformand i vores ejendom, Christophe
Kittel. Jeg vil med nærværende skrivelse bakke op om Christophes opfordring til, at området, som i dag huser Prins Henriks Skole, bliver
udviklet til et grønt åndehul for lokalområdets borgere, således at man undgår i særdeleshed gener fra ekstra larm og i stedet skaber et
lokalområde, der respekterer og støtter op om det, der er så dejligt ved Frederiksberg - nemlig at her er roligt og grønt.

Bedste hilsner
Katrine Damgaard

Fra: Christophe Kittel <kittel5@me.com>
Sendt: 26. juni 2018 20:00
Til: Helge Hovad; Rasmus Søndergaard; Peter Anan Hansen; Martha Emneus; Lene Kittel; Janet Kino; Berit & Peter Brandt; Bashkim Kadrii; Jakob
Thyssen Valerius; Katrine Damgaard; Hans Jørgen Koch; Torben Vølkers; bettina tomdrup
Emne: Fwd: Forudgående o�entlig høring om kommuneplan�llæg for et område mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og
Sankt Thomas Allé

Kære alle,

Her er hvad jeg har sendt til Kommunen.
Jeg skriver også direkt til Kommunale politikere.

Mvh
Christophe

Begin forwarded message:

From: Christophe Kittel <kittel5@me.com>
Subject: Forudgående o�entlig høring om kommuneplan�llæg for et område mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej,

Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Allé

Date: 26 June 2018 at 19.44.18 CEST
To: bbe@frederiksberg.dk

Kommentarer til Visionsnotatet ”Fra privat skolegård til unikt bymiljø” om udviklingen af området som i dag huser Prins

Henriks Skole på Værnedamsvej 13a og 13b samt Frederiksberg Allé 22a.

Hvorfor lige denne vision??

Referencen til Hackesche Höfe 84
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Visionsnotat referer til Marais i Paris, eller Hackesche Höfe i Berlin, men man kunne med større troværdighed sammenligne med
Boltens gård/Gothersgade eller med Studiestræde/Vestergade. Som “visitberlin.de” skriver: ”All around the Hackesche Höfe,
bars, restaurants and clubs have opened, and the area is now one of Berlin’s most popular places for nightlife”. Er det den vision
Frederiksberg Kommunalbestyrelse har godkendt?

Man glemmer helt karakteren af skolens grund og dens omgivelser, som en åben og lyst karré med beboelsesejendomme hele
vejen rundt, som det ses så mange steder på Frederiksberg eller i København efter gårdsanering og nedrivning af baghuse.
Frederiksbergstrategien har mange dimensioner der skal harmonere med hinanden for at samtidig skabe nyt og bevare det
Frederiksberg, vi kender. 

Hvilke argumenter retfærdiggør, at man på dramatisk vis øger bygningstæthed, reducerer friarealer i landets tættest befolkede
kommune, modarbejder miljøsikring, øger larm og gener? 

Hvor er den balancegang, respekt og det hensyn, kommunen overordnet har givet sig selv som mål?

Det er vigtigt at understrege, at Hackesche Höfe er et lukket og meget tæt område, hvor udendørs aktiviteter er begrænset til
områder med samme formål. Det tætteste jeg kan komme på noget lignende i København, er Jorcks passage. I sådan
byggestruktur er generne for nabolaget begrænsede.  

Hvorfor tager Visionen ikke hensyn til hele karréen men kun til selveste grunden, som om der ikke findes noget omkring den? I så
fald kan man jo bruge en hvilken som helst inspiration til et hvilken som helst område.   Man har lyst til at sige: drop misvisende
referencer og åbn øjne.

 
 
”Bymidte” mod øst stopper ikke ved Værnedamsvej

Den østligste del af Østfrederiksberg, som karréen er en del af, befinder sig desuden midt i et område, der allerede er meget tæt
pakket med bymidte aktiviteter. Udover Værnedamsvej og Gammel Kongevej, lad os ikke glemme at se på nabokvarterer i
Københavns Kommune. Få hundrede meter herfra findes der masser af muligheder med restauranter, udendørs servering og
forlystelser, fra Vesterbrogade til Saxogade til Kødbyen (som er tættere på karreen end Frederiksberg Runddel). Hvad er formålet
med at tilføje mere af det samme? Stopper lokalkendskabet ved kommunens østgrænse, som om man ikke er i centrum af
hovedstadens område? Hvad med at overføre de værdier til karréen som Frederiksberg er elsket for: en grøn oase med respekt
for alle sine borgere og miljøet. 

Hvor er det frederiksbergske i den vision, der bliver præsenteret?

 

Der er noget der ikke passer…

Jo mere man læser Visionsnotatet og ser på projektet, jo mere får man et indtryk af manglende sammenhæng mellem
Frederiksberg og visionen for grunden. Hvor kommer det fra?

 

Kommunens visionsnotat er skrevet af Den Franske Skole arkitekt, Holscher Nordberg – bogstaveligt – med det formål at

øge grundens værdi

Efter lidt research blev jeg klogere: 

Visionsnotatets tekst er fra start til slut forfattet af sælger af grunden (deres arkitektbureau) som det fremgår med al tydelighed
i mailudvekslingen mellem kommunens byplanlæggere og arkitekten/sælger. Det er således IKKE kommunen eller kommunens
vision, vi bliver præsenteret for, men Den Franske Skoles vision for, hvordan man kan får den højest mulige pris for grunden. Godt
gået for dem! 

Hvorfor kommer det her ikke tydeligt frem? 

Er de byrådsmedlemmer, der stemte for Visionsnotatet, bevidste om den totale sammensvejsning mellem Visionsnotatet fra
kommunen og sælgers vision på hvordan man kan maksimere værdien af grunden? 

Hvorfor blev koblingen mellem salgsbrochuren og Visionsnotatet nægtet flere gange ved Åbent hus-arrangementet? 

Er det aftalt noget på forhånd mellem Kommunen og Den Franske Skole for at sikre, at den dobbelte handel Værnedamsvej-
Rolighedsvej grundene bliver til noget? 

 

Måske en del af svaret står i Den Franske Skoles præsentation af projektet ved den ekstraordinære generalforsamling, der har
vedtaget projektet.

Der står sort på hvidt i skolens referat, at Frederiksberg Kommune har ”forpligtet sig til at ændre kommunens lokalplan

for den nuværende grund, således at grundværdien bliver betragtelig højere” (Grâce au soutien de la mairie de
Frederiksberg qui s’est engagée à modifier le plan d’occupation des sols de nos terrains actuels, leur valeur sera sensiblement
augmentée.)

 Er det normal praksis, at man fra Frederiksberg Kommunes side ”forpligter” sig på forhånd og giver startskud på et
kommuneplantillæg alene for at imødekomme og føje en privat grundejers interesse i et salg?

Jeg nægter at tro på, at Kommunalbestyrelsen er bevidst om det her, og appellerer på det kraftigste til deres etik og

ansvar overfor deres vælgere.

 

 

Nogle forslag, alligevel, fordi…85
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Det er så lidt svært at komme med positive input på det grundlag. Man har bare lyst til at sige: Start forfra!!

…fordi der ER spændende muligheder for hele grunden, som kan være attraktive for hele området uden, at man går i retning af
en Tivolisering, en Boltens Gård/Jomfru Ane gade/Papirøen retning, og hvor bebyggelse sker på bekostning af omgivelser,
grønne muligheder og miljø samt naboer.

…fordi man kunne skabe et åndehul og et samlingspunkt til alle i Østfrederiksberg, ligesom Kuben er for alle i

Vestfrederiksberg.

…fordi man forventer, at Kommunens Byplanlægning er kreativ med egne ambitioner på Frederiksbergs og Frederiksberg

borgeres vegne, 

uden højere bygninger, 

uden tættere bebyggelse,

uden at reducere luft og lys, 

uden ekstra larm

 

og til sidst 

… fordi Den Franske Skoles projekt på Rolighedsvej også kan finansieres på en anden måde, uden at det skal være
Frederiksbergs borgere, der skal går glip af muligheder eller skal betale. Ingen franske eller danske virksomheder bidrager til
Rolighedsvejsprojektet. School fees forbliver endda uændret, hvis grunden sælges med visionen. Copenhagen International
School fik 200 MDKK fra Mærsk og 100 MDKK fra Novo. Der ER andre veje end sælgers udviklings vision til 220 MDKK for Den
Franske Skoles grund, der blev til Kommunens Visionsnotat! Lad os starte forfra!!

 

 

Christophe Kittel

Frederiksberg Allé 12, 2.sal

 

 

Alle citater og beløb ovenfor kan dokumenteres, hvis det ønskes
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:11

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:11

Vedrørende: VS: Protest mod planer for Franske Skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Lone Simonsen [mailto:lsimonsen2@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 09:47

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder

Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; nibo@frederiksberg.dk; Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt

<lolo01@frederiksberg.dk>; merb08@frederiksberg.dk

Emne: Protest mod planer for Franske Skole

Kære Frederiksberg kommune og bestyrelse,

Jeg skriver for at gøre indsigelser mod den ændring af lokalplanen omkriing den franske skole.  Jeg er dybt uenig i en løsning der vil bringe en masse larm

til området, samt en højde der vil skygge for vores fine gård på Gammel Kongevej 91.  Plus det byggehelvede der bliver tale om i årevis.  

Andre beboere i København døjer i disse dage med ekstreme støjgener fra sene og larmende nattegæster -- for eksempel i indre by hvor beboere

simpelthen ikke kan sove om natten. 

Det må da også være i byens interesse at beholde det nuværende indtryk ved den pæne gamle bygning. 

Jeg stoler på at vi sammen kan finde en meget bedre løsning som kan være med til at opretholde det fine Værnedamsgade kvarter og holde os støjfri om

natten.  

Det ville være fint med et møde hvor beboerne i kvarteret og de handlende kunne involveres på en ordentlig måde.   Lad os da få en ordentlig plan, ikke

kun en der gavner nogle enkelte økonomisk.

Med venlig hilsen

Lone Simonsen

ejer af lejligheden i andelsforeningen Gammel Kongevej

Gammel Kongevej 91C, 1. sal

1850 Frederiksberg

telefon -- 23429503

83

65 - VS: Protest mod planer for Franske Skole

102

68.



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:11

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:11

Vedrørende: VS: Den Franske Skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Peter Goll [mailto:pg@goll-impact.com] 

Sendt: 27. juni 2018 09:45

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Den Franske Skole

Kære Frederiksberg Kommune og politiske beslutningstagere

Jeg vil som Frederiksbergborger gerne udtrykke min store bekymring over og kritik af, at kommunen nu tilsyneladende ønsker at fylde
baggårde i byen op med høje huse og tættere bebygning.

Det er en forkert udvikling for området – som vil skade både den åndelige og den økonomiske værdi i vores nærområde; som i dag er
enestående. Hvis jeg ønskede at bo i København, kunne jeg jo flytte der til – det ville så ingen grund være til at vælge Frederiksberg, som
ellers netop har været god til at undgå den slags faldgruber for storbyen. Man kan skabe liv og dynamik, uden at skabe hektisk, presset og
forceret bebyggelse.

Jeg håber meget, at I vil justere planen, så den bliver langt mere i respekt og i overensstemmelse med den eksisterende ånd og udtryk i
lokalområdet.

Mange hilsner

Peter Goll
Gammel Kongevej 95, 4. tv.
1850 Frederiksberg C

Sendt fra Mail til Windows 10
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:11

Modtaget

Dato:
27-06-2018 11:11

Vedrørende:
VS: Forudga°ende offentlig høring om kommuneplantillæg for et omra°de mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej,
Frederiksberg Alle´ og Sankt Thomas Alle´

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Helene Kittel [mailto:lenekittel@me.com] 

Sendt: 27. juni 2018 00:40

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Forudgående o�entlig høring om kommuneplan�llæg for et område mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og Sankt

Thomas Allé

Kommentarer til Visionsnotatet ”Fra privat skolegård til unikt bymiljø” om udviklingen af området som i dag huser Prins Henriks Skole på

Værnedamsvej 13a og 13b samt Frederiksberg Allé 22a.

Et projekt er lagt frem for området, hvor Den Franske Skole ligger i dag. Der er forslag om at ændre lokalplanen med etablering af en baggård med

restauranter ude og inde samt hotel og parkeringskælder.

Man ønsker en Boltens Gård, der vil tiltrække aktiviteter af en art, der egentlig ikke ønskes på Frederiksberg. Få meter væk ligger Vesterbro, hvor

masser af kollektivt udendørs liv og restauranter er lige om hjørnet, f.eks. Saxogade og Kødbyen. Disse steder er helt fine. En kunstig forlængelse af

Værnedamsvej ind i et lukket baggårdsmiljø med forhøjede huse, der skygger, vil ikke alene genere naboerne, men risikerer også at dræbe

Værnedamsvejs unikke miljø.

Frederiksberg er en oase og at vælge at bo her er at vælge et sted med ro og respekt for den enkelte. Frederiksberg står for et grønt og godt miljø.

Det er en fejl at se den østlige del af Frederiksberg som alleryderst. Det er ikke yderst til ingenting, men nabo til byliv og Vesterbro med deres

charme. Vi skal da ikke kopiere.

Frederiksberg har borgerlige kvaliteter og er ikke en by med flokkens ret, eller bygherrens ret til at udfolde sine ideer. Frederiksberg er da ikke en

kommune, som er ligeglad med folk, der allerede bor der og bliver naboer til områder, der bebygges.

En Grøn by er ikke tættere og højere byggeri i baggårdene. Respekt for de ældre er ikke et kæmpe udendørs restaurantmiljø, klods op ad OK-

fondens hus, hvortil kommunen selv anviser mange ældre. Disse ældre kan ikke klage.

Det er derudover bemærkelsesværdigt og meget foruroligende, at et så atypisk projekt skal præsenteres. At det netop skal finde sted for den grund,

der huser Den Franske Skole, når man ved, at det kun er med en sådan vision, skolen kan hente ekstra penge til at bygge deres egen nye private

skole på Rolighedsvej, og hvor man endda anvender skitser og ord fra skolens salgsbrochure i kommunens præsentation af  forslaget til ændring af

lokalplanen. At Værnedamsvej og Rolighedsvej direkte sammenkobles som eet projekt i forarbejdet!

Hvordan kan der i Colliers salgsprojekt på s 29 stå, at køber kan vælge at implementere en ny lokalplan for området, og køber kan mod ekstra

betaling få den nye lokalplan, som vil blive skaffet af sælger!?

Hvordan kan der gives køb på de gode værdier Frederiksberg står for ved på denne måde at kopiere en sælgers projekt for at finansiere en

privatskoles flytning?

Tager man mere hensyn til en bygherre og skolens finansiering af flytning og nybyggeri end respekten for Frederiksbergs egne borgere og

kommunens værdier?

Skal nogle af kommunens skatteborgere betale prisen for skolens flytning med en nedgang i værdien af boligerne omkring grunden ganske uden der

er udført miljøtests? Der er tilmed lige investeret mange penge i at bygge afløb for regn i skolegården, der har været ubrugelig i mange måneder.

Skal denne kommunale investering bare skylles ud?

Der er masser af udendørs servering, forretninger og hoteller 150 m væk, lad os dog ikke kopiere.

Det virker meget mærkeligt og er under kommunens værdighed på den måde at vise ligegyldighed med sine egne borgere, naboerne til grunden.

Hvorfor ikke lave et grønt rekreativt område for borgerne på Østfrederiksberg? Vi mangler et grønt område på Østfrederiksberg. Man kan bevare

bygningerne med en del til boliger og f.eks. flytte Musikhøjskolen, der har små forhold i Smallegade. Det vil både give et kreativt sted for unge

mennesker og et rekreativt område med respekt for de mange naboer og for borgerne på Østfrederiksberg.

Venlig hilsen

Helene Kittel

Frederiksberg Allé 12, 2.sal
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:12

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:12

Vedrørende: VS: Indsigelse fra Nabo til Den Franske Skole

Vedhæftninger: image001_1850.png

image002_786.png

image003_495.png

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Lars Trier Hansen [mailto:lars@hotri.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 00:21

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse fra Nabo til Den Franske Skole

Til politikerne på Frederiksberg Rådhus.

Som beboer i området ved den franskeskole er jeg meget utilfreds med planerne om opføre flere nye bygninger på området

og ikke nok med det tænkes der på at øge bygningerne i højden.

Det er en tankegang der er forladt for mange år siden i den moderne storby, i fremtiden ville man skabe mere lys og luft og gode gårdmiljøer for

byboerne.

Og hvad er nu på vej en intensiv udnyttelse af et forholdsvis lille område der er omkranset at tæt beboelse.

Aktiviteterne omkring en udvidet bygningsmasse med hotel, restaurant, cafe, forlystelser, parkering og offentlig adgang, vil naturligvis skabe støj og

uro

midt et beboelsesområde, det er der bestemt ikke brug for vi har rigeligt med støj i forvejen.

Det vi har brug for er et residens-område med rum for familier og ældre og rum for børns leg det har vi ikke for medet af i vor del af Frederiksberg.

Kære politikere sørg nu for at vi der bor her omkring Den Franske Skole reelt bliver hørt!

Med venlig hilsen 

Lars Trier Hansen

Frederiksberg Alle 6B,4

E-mail: lars@hotri.dk
Mobile: +45 21 41 07 44

Hotri Nordic A/S
Literbuen 6, 2740 Skovlunde, Denmark
Tel: +45 36 41 28 00
VAT: DK33071396 
Social: Linkedin | Facebook | YouTube | Google+
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:12

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:12

Vedrørende: VS: Den franske skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Joakim Lassen [mailto:joakim.lassen@carnegie.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 00:14

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Den franske skole

 

Kære Frederiksberg Kommune,

 

Jeg skriver angående projektet på grunden ved den franske skole og fremtidige planer for denne. Jeg er svært utilfreds med de planer, der er ved at blive

lavet for byggetilladelser. Jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at beboere i området omkring skal lide under den støj- og lysforurening et sådan

byggeprojekt og efterfølgende anvendelse vil medføre. 

 

Kan det virkelig være rigtigt, at I ikke inddrager jeres borgere, før I træffer beslutninger, der reelt forværrer deres dagligdag nu og fremover? 

 

Jeg håber virkelig, at I vil genoverveje rimeligheden i det I er ved at foretage jer. 

 

Mvh

Joakim Lassen, 

Beboer på Frederiksberg Allé 4

Kind regards

 
Joakim Lassen 

Associate

Direct: +45 32 88 03 42

Mobile: +45 40 88 26 77

 

This communication is from a Carnegie company within the Carnegie Group.

The information contained in it, including any attachment or enclosure, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material.
Any unauthorised use, review, retransmissions, dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended
recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete or shred the material immediately. Thank you.

Opinions, conclusions and other information expressed in this message are not given or endorsed by my firm or employer unless otherwise indicated by an authorised representative independent of
this message.
Any emails sent by you as a reply to this message or otherwise to Carnegie will, as regards any personal data contained therein, be processed in accordance with Carnegie’s policy for personal data
processing. More information can be found on our website.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:12

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:12

Vedrørende: VS: Vedrørende Den Franske Skoles grund

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Benjamin Dujardin [mailto:jordal.dujardin@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 21:20

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vedrørende Den Franske Skoles grund

 

Der florerer mange rygter, om hvad politikerne vil give tilladelse til at den grund, der på nuværende tidspunkt tilhører Den Franske Skole, til.

 

Jeg har generelt meget stor tiltro til, at mine politikere forstår den kommune og de borgere, de råder over, så jeg vil naturligvis gerne tro det bedste

omkring ændringen af planerne for området.

 

Men som borger vil jeg modsætte mig yderligere byggeri på matriklen. Jeg er meget nervøs for, at projektet går i en retning, der ikke respekterer

borgerne i dette meget specielle og unikke hjørne af Frederiksberg.

 

Mvh

 

Benjamin Dujardin,

Sankt Thomas Allé 6, 4th
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:12

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:12

Vedrørende: VS: Planer for området omkring Den Franske Skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Helle Hallas [mailto:hellehallas@nyord.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 22:36

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Planer for området omkring Den Franske Skole

Til Frederiksberg kommune.

Som beboer på Værnedamsvej er jeg vældig bekymret over at læse de planer der er for området omkring Den Franske Skole.

Jeg har boet i over 30 år på Værnedamsvej og de senere år er det blevet et støjhelvede ud mod Værnedamsvej; med spisende og

drikkende højtråbende gæster til langt ud på natten. Så slemt at vi ikke kan have vinduer åbne mod Værnedamsvej hvis vi vil tale sammen

eller se TV. Og tanken om at få samme hurlumhej ud mod vores gård er uudholdelig.

Vi har ingen interesse i at få bygget et højt byggeri som vil tage al solen fra vores gård og vores vinduer mod vest. Vi synes der er

mennesker nok i området som det er idag; cafeer, restauranter og beværtninger nok.  

Ydermere vil der komme meget mere trafik - det er slemt i forvejen; det er tit man må køre en ekstra runde fordi der holder biler/cykler

foran vores port. Og trafikpropperne på Værnedamsvej kender alle på Frb vist til. Det er ikke kun biler - prøv at kom forbi en

torsdag/fredag med godt vejr og se hvormange cykler der holder; på vejen - på fortovet - og overalt.

Jeg er med på at når man bor i byen må man tåle en vis form for støj; men området er nu så belastet og overtrafikkeret at det næsten ikke

er til at holde ud.

Jeg vil foreslå at man istedet laver et rekreativt grønt område hvor der er rart at være for beboere og gæster - et åndehul i et af de mest

belastede Frederiksberggader - helt i ånd med de værdier kommunen ellers praler med at have.

Mvh Helle Hallas

Værnedamsvej 15, 4.th
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:13

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:13

Vedrørende: VS: Hørringssvar vedr. Den Franske Skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Alexander Teisen [mailto:cagteisen@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 22:52

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Hørringssvar vedr. Den Franske Skole

Kære Frederiksberg kommune,

Jeg skriver pga. mine bekymringer ift. planerne for den franske skole. Frederiksberg for mig er Kommunen der formår at være grøn, bæredygtigt smuk og lokal. Fire værdier jeg

aldrig har oplevet andre kommuner kunne opnå på samme tid, men som  dygtige politikere og skønne indbyggerne har arbejdet sig mod. 

Værnedamsvej er et ikon for disse værdier ikke kun for indbyggerne på Frederiksberg, men for utrolig mange andre også. Arkitekturen, stemningen og energien vejen og

området omkring står for vil lide betydelig last, hvis planerne for den franske skole gennemføres.

Jeg håber inderligt at politikerne også kan se dette og lytter til dem der bor og kommer i området.

Mvh.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:13

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:13

Vedrørende: VS: indsigelser ang. visionsnotat for området omkring den franske skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Clara Rescan Ulrich [mailto:clara.ulrich@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 23:11

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: _Claude <claude.rescan@gmail.com>

Emne: indsigelser ang. visionsnotat for området omkring den franske skole

Til By, Byggeri og Ejendomme Frederiksberg kommune

Hermed sender vi nogle ideer og kritiske bemærkninger til udvikling af området omkring den franske skole.

Ideer:

Vi synes at området skal tænkes med en fælles ånd integreret med Værnedamsvej liv. Dvs små erhverv men hverken supermarket (det er det rigeligt af i

nærheden)  eller indkøbcenter. Med høje prioritering for bæredygtig handel, grønne områder etc, dvs ingen bil parkering men masse af cykel parkering. 

Måske et kulturhus/kunsthallen. 

Kritiske bemærkninger/kommentarer:

Vores største kritik går imod ønsket om at bygge i op til 6 etager, dette vil betyde, at vores lejlighed vil miste en stor del lys og sol. 

Vi vil også selvfølgelig fortsætte med at have ro om natten og ønsker hermed ikke aktiviteter der vil give støj i generelt, og især om aften/nat såsom bar

eller diskoteket. 

Venlig hilsen

Gammel Kongevej 89, 4.

Clara Rescan Ulrich / Claude Rescan

75

57 - VS: indsigelser ang. visionsnotat for området omkr

110

76.



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:13

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:13

Vedrørende: VS: Indsigelse og protest vedrørende visionsplan for Den Franske Skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Marcus Tholstorf [mailto:m.tholstorf@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 23:28

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse og protest vedrørende visionsplan for Den Franske Skole

Indsigelse vedrørende plan for grunden, der i dag tilhører Prins Henriks Skole

Som borger der er opvokset og boende på Frederiksberg, er jeg bekymret for den foreliggende visions plan for Den Franske Skole.

Af den nuværende plan fremgår det, at der er intentioner om, at bygge både højere og tættere i et allerede tæt bebygget område. Jeg er ikke for, at

der i området skal bygges over 5 etager, hvilket vil være højere end de omliggende boliger og derved skygge og blokere udsyn.

Da jeg også selv er nabo bekymrer det mig også, at der vil være konstant offentligt adgang til området hvilket vil skabe utryghed for beboerne i

nabogårdene, da den eneste adskillelse er et enkelt hegn.

Med chancen for byggeri af bar og restauranter vil der også skabes et højt støj niveau lige ved beboeres soveværelser.

Jeg er absolut ikke imod ændring og udvikling, men som borger og vælger bliver jeg bekymret da alle disse beslutninger vedrørende grunden virker

taget på forhånd. Det virker som en plan lagt for, at der kan maksimeres profit til at dække Den Franske Skoles dyre fremtidsplaner. Og jeg føler

derfor også at Frederiksberg Kommune har givet køb på nogle kerne principper og har lovet en masse på forhånd.

Jeg vil gerne protestere mod:

·  Tæt og højt byggeri over 5 etager der generer lysindfald og udsyn for omliggende boliger.

·  Offentlig adgang 24 timer i døgnet, der skaber utryghed for beboere i nabogårdene.

·  Barer og restauranter med udendørsservering.

·  Støjende aktiviteter på området om aftenen.

·  Forslag der skaber menneskestrøm til og fra Gammel Kongevej på vores grund.

Jeg er glad for visionen om, at bringe Værnedamsvejs’ charme til ormådet, men det er ikke caféer vi mangler på denne del af Frederiksberg.

Området trænger til at genoplive den gamle handelsånd og få flere grønthandlere, slagtere, specialforretninger som der plejede at præge

Værnedamsvej.  

Med venlig hilsen

Marcus Tholstorf

Gammel Kongevej 91 A, 4. th.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:13

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:13

Vedrørende: VS: Høringssvar til planer vedrørende Den Franske Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Emma Teisen [mailto:emmateisen@live.dk] 
Sendt: 26. juni 2018 21:59
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Cc: Alexander Teisen <cagteisen@gmail.com>
Emne: Høringssvar til planer vedrørende Den Franske Skole
 
Kære Frederiksberg Kommune,
 
Jeg henvender mig vedrørende planerne om salget af Den Franske Skole.
 
Jeg flyttede til Frederiksberg for knapt et år siden og kendte ikke bydelen før jeg flyttede hertil . Årsagen til at flyttede til Frederiksberg var, at jeg
blev forelsket i miljøet, stemningen og æstetikken.
 
Jeg håber, og stoler på, at politikkerne værdsætter de samme værdier, som jeg blev forelsket i, da jeg valgte at købe lejlighed på Sankt Thomas Allé.
 
Jeg opfordrer på det kraftigste til at bevare den smukke arkitektur, lys, luft, grønt, den hyggelige stemning omkring Værnedamsvej og alle de unikke
særegenheder, der gør området omkring Sankt Thomas plads og Værnedamsvej attraktivt.
 
På den baggrund indsender jeg høringssvar, og håber I vil inddrage de værdier, der er så vigtige for dem som bor, og kommer i området omkring Den
Franske Skole.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
Emma Louise Teisen
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:14

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:14

Vedrørende: VS: Høring - vedr. omdannelse af Den Franske Skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Sara Mühlenberg Sjøholm [mailto:s.sjoeholm@hotmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 22:54

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Høring - vedr. omdannelse af Den Franske Skole

Til Frederiksberg Kommune 

Som nabo til den franske skole er jeg dybt rystet over kommunes visionsoplæg til omdannelse af skolen - og de betydelige gener, forslaget vil

medføre, hvis det bliver gennemført. 

Indre Frederiksberg er et af de tætteste befolkede områder, og det vil man som kommune nu fortætte yderligere. Endvidere indeholder

forslaget byggeri af ekstra etager på de eksisterende smukke bygninger, hvilket er helt igennem uforståeligt og forkasteligt. De

præsenterede tanker om forlystelser på området vil samtidig medføre området en masse larm. Idag er der hektisk larm og trafik fra

Vesterbrogade, Gammel Kongevej og Værnedamsvej. Ved en tilføjelse af forlystelser bliver dette forstærket helt betydeligt - på alle

tidspunkter i døgnet - og suppleret med en betydelig øget biltrafik gennem området. 

Vi hører idag støjen fra Værnedamsvej, hvor der er klirren og musik særligt torsdag til lørdag. Dette accepterer vi og er en del af det

historiske miljø i området. Men at flytte dette miljø ind i vores baggård og forstærke det, er ikke acceptabelt og vil være til kæmpe gene. 

Kommunens planer om nedgravet parkering er også helt uforståeligt. Der er allerede smidt mange penge i området til klimasikring - hvor hele

området har været gravet op. Dette område vil man nu grave op igen. Endvidere vil dette etablering af nedgravet parkering betyde alvorlige

støjgener for os naboer og samtidig give anledning til øget trafik i området. 

Det er samlet et meget trist oplæg - der vil medføre en betydelig forringelse for naboer til den franske skole - og er samtidig meget lidt

genkendeligt i forhold til det Frederiksberg som vi elsker. 

Kommunen bør gøre området til en grøn markør og vartegn for Frederiksberg, med et grønt byrum med plads til børn såvel som ældre. 

 Visionsoplægget bør retænkes og i sin form tages af bordet. 

Mvh. - Sara Sjøholm

Frederiksberg Alle 10a, 1.sal 

Indre Frederiksberg er idag et aktivt handelsliv samtidig med at der et unikt
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:14

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:14

Vedrørende: VS: Fra privat skolegård til unikt bymiljø

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: hans ulrik dein [mailto:hansdein@hotmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 20:52

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Fra privat skolegård til unikt bymiljø

Til Frederiksberg Kommune. Kære politikere.

Som nærmeste nabo til den Franske Skole protesterer vi hermed over den visionsplan der er udarbejdet for området. Og vi vil hermed

udtrykke vores store bekymring og utilfreds med forslaget.

Vi bor i et tættrafikeret område, hvor vi lever med rigeligt støj fra det pulserende byliv. Vores gård/bagside af ejendommen ligger direkte

optil den Franske Skole. I gården, og på denne siden af vores lejlighed, er der trods alt stadig stille og roligt. Det er noget vi værdsætter

højt og vi vil hermed gøre opmærksom på, at vi værner om dette forholdsvis stille baggårdsmiljø. Således at vi fortsat kan holde ud at bo midt

i byen.

Vi oplever selvfølgelig støj fra skolen i hverdagene og i dagtimerne. Men vi er naturligvis meget bekymrede over, at der nu er planer om at

inddrage skolens areal til et "summende byrum".  At åbne dette baggårdsmiljø for offentligheden er naturligvis ikke et scenarie der tiltaler

os. Vi ønsker ikke det forlystelsesområde som der lægges op til. En udvidelse af cafe-, bar- og restaurationslivet fra Værnedamsvej. Endnu

et hotel. Støjende menneskemængder og larmende rullekufferter. Et "gå i byen-kvarter" som i værste fald kunne blive Frederiksbergs Jomfru

Ane Gade.

Vi synes at det summer rigeligt i vores kvarter. Vel er her et unikt bymiljø. Og det ser vi gerne der bliver ved med at være. Men vi har kke

behov for flere restauranter, cafeer og butikker. Men derimod ønsker vi rolige baggårde hvor lokale og beboere trives. Vi ønsker kommunens

opbakning til at etablere grønne gårdmiljøer og boliger på dette specielle område.

Det er jo ikke kun er os der er imod denne plan. Alle de øvrige beboere i området vi snakker med er stærkt bekymrede. Vi håber inderligt at

kommunens politikere vil høre på vores protest.

Med venlig hilsen

Marianne og Hans Dein

Frederiksberg Alle 8 4. sal.

1820 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:14

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:14

Vedrørende: VS: Indsigelse mod HØRING om Den franske skoles planer med nye bygninger.

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Ida Marie Stausholm [mailto:im@stausholm.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 20:29

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse mod HØRING om Den franske skoles planer med nye bygninger.

Jeg bor i OK-Fondens Ældreboliger Frederiksberg alle 16, hvor vores hus er opført 1 meter fra Skolens endegavl.

Jeg ønsker at gøre indsigelse om denne høring, fordi jeg til dato INGEN information har modtaget fra Frederiksberg Kommune om høringen. Ikke et

eneste papir er landet i min postkasse trods min nærhed til skolen.

Jeg gør indsigelse mod, at Den franske skoles ønske om ikke at ville sætte skolepengene op for eleverne nu tørres af på os borgere. Skolen har nemlig

fået lov af kommunen til efter flytningen selv at stå for opførelsen af hele planen og derefter indkassere fortjenesten. 

I planens rammeområde for 7.E.1 planlægges et 6 etages hus, der vil rage en hel etage over taget på vores hus og derved lukke udsigt og al lys

ude fra vore altangange, der er beregnet til samvær, blomster og åbne udestuer for os lejere.

Vi er 34 lejligheder i huset. Det vil blive et helvede at være både udendørs og indedørs med støjgener fra hele planens område, der hidtil har været

grønne haver med mange fugle, og som nu bliver offentlig tilgængelig hele året rundt.

Jeg gør også indsigelse over Frederiksberg Kommunes foretagsomhed i denne plan. At ville være glad for at destruere et gammelt smukt grønt rum

mellem 4 lukkede bebyggelser oven i købet tillade en alt for stor bebyggelsesgrad strider i den grad imod kommunens egne idéer om et grønt

Frederiksberg. 

Hvem af de politikere, der er gået med til denne plan, har beset grunden for denne plan.

Jeg anmoder politikerne om at besøge de berørte huse. Vær velkommen på min 4. sal i nr. 16 til at overskue hele området.

Med venlig hilsen

Ida Marie Stausholm

Frederiksberg Alle 16, 4.sal nr. 6

mobil 28527320
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:14

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:14

Vedrørende: VS: Den franske skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: jytte bokelund [mailto:jytte.b@hotmail.com] 
Sendt: 26. juni 2018 20:05 
Til: BBE 
Emne: Den franske skole 

Til Frederiksberg kommune 
Jeg har modtaget forslaget ang Den franske Skole og vil protestere mod planerne, Frederiksberg var, da jeg var ansat i kommunen,
Nordeuropas tætteste beboede område, jeg troede at politikerne på rådhuset var blevet klogere og ville gøre Frederiksberg
grønnere!!!! 
Håber på bedre planer 
Hilsen Jytte bokelund 
Sendt fra min iPhone 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:15

Modtaget

Dato:
27-06-2018 11:15

Vedrørende:
VS: Forudga°ende offentlig høring om kommuneplantillæg for et omra°de mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej,
Frederiksberg Alle´ og Sankt Thomas Alle´

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Christophe Kittel [mailto:kittel5@me.com] 
Sendt: 26. juni 2018 19:44
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Forudgående o�entlig høring om kommuneplan�llæg for et område mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og Sankt
Thomas Allé

Kommentarer til Visionsnotatet ”Fra privat skolegård til unikt bymiljø” om udviklingen af området som i dag huser Prins Henriks Skole

på Værnedamsvej 13a og 13b samt Frederiksberg Allé 22a.

Hvorfor lige denne vision??

Referencen til Hackesche Höfe 

Visionsnotat referer til Marais i Paris, eller Hackesche Höfe i Berlin, men man kunne med større troværdighed sammenligne med Boltens
gård/Gothersgade eller med Studiestræde/Vestergade. Som “visitberlin.de” skriver: ”All around the Hackesche Höfe, bars, restaurants and
clubs have opened, and the area is now one of Berlin’s most popular places for nightlife”. Er det den vision Frederiksberg
Kommunalbestyrelse har godkendt?

Man glemmer helt karakteren af skolens grund og dens omgivelser, som en åben og lyst karré med beboelsesejendomme hele vejen rundt,
som det ses så mange steder på Frederiksberg eller i København efter gårdsanering og nedrivning af baghuse. Frederiksbergstrategien har
mange dimensioner der skal harmonere med hinanden for at samtidig skabe nyt og bevare det Frederiksberg, vi kender. 

Hvilke argumenter retfærdiggør, at man på dramatisk vis øger bygningstæthed, reducerer friarealer i landets tættest befolkede kommune,
modarbejder miljøsikring, øger larm og gener? 

Hvor er den balancegang, respekt og det hensyn, kommunen overordnet har givet sig selv som mål?

Det er vigtigt at understrege, at Hackesche Höfe er et lukket og meget tæt område, hvor udendørs aktiviteter er begrænset til områder med
samme formål. Det tætteste jeg kan komme på noget lignende i København, er Jorcks passage. I sådan byggestruktur er generne for
nabolaget begrænsede.  

Hvorfor tager Visionen ikke hensyn til hele karréen men kun til selveste grunden, som om der ikke findes noget omkring den? I så fald kan
man jo bruge en hvilken som helst inspiration til et hvilken som helst område.   Man har lyst til at sige: drop misvisende referencer og åbn
øjne.

”Bymidte” mod øst stopper ikke ved Værnedamsvej

Den østligste del af Østfrederiksberg, som karréen er en del af, befinder sig desuden midt i et område, der allerede er meget tæt pakket med
bymidte aktiviteter. Udover Værnedamsvej og Gammel Kongevej, lad os ikke glemme at se på nabokvarterer i Københavns Kommune. Få
hundrede meter herfra findes der masser af muligheder med restauranter, udendørs servering og forlystelser, fra Vesterbrogade til Saxogade
til Kødbyen (som er tættere på karreen end Frederiksberg Runddel). Hvad er formålet med at tilføje mere af det samme? Stopper
lokalkendskabet ved kommunens østgrænse, som om man ikke er i centrum af hovedstadens område? Hvad med at overføre de værdier til
karréen som Frederiksberg er elsket for: en grøn oase med respekt for alle sine borgere og miljøet. 

Hvor er det frederiksbergske i den vision, der bliver præsenteret?

Der er noget der ikke passer…

Jo mere man læser Visionsnotatet og ser på projektet, jo mere får man et indtryk af manglende sammenhæng mellem Frederiksberg og
visionen for grunden. Hvor kommer det fra?
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Kommunens visionsnotat er skrevet af Den Franske Skole arkitekt, Holscher Nordberg – bogstaveligt – med det formål at øge

grundens værdi

Efter lidt research blev jeg klogere: 

Visionsnotatets tekst er fra start til slut forfattet af sælger af grunden (deres arkitektbureau) som det fremgår med al tydelighed i
mailudvekslingen mellem kommunens byplanlæggere og arkitekten/sælger. Det er således IKKE kommunen eller kommunens vision, vi bliver
præsenteret for, men Den Franske Skoles vision for, hvordan man kan får den højest mulige pris for grunden. Godt gået for dem! 

Hvorfor kommer det her ikke tydeligt frem? 

Er de byrådsmedlemmer, der stemte for Visionsnotatet, bevidste om den totale sammensvejsning mellem Visionsnotatet fra kommunen og
sælgers vision på hvordan man kan maksimere værdien af grunden? 

Hvorfor blev koblingen mellem salgsbrochuren og Visionsnotatet nægtet flere gange ved Åbent hus-arrangementet? 

Er det aftalt noget på forhånd mellem Kommunen og Den Franske Skole for at sikre, at den dobbelte handel Værnedamsvej-Rolighedsvej
grundene bliver til noget? 

 

Måske en del af svaret står i Den Franske Skoles præsentation af projektet ved den ekstraordinære generalforsamling, der har vedtaget
projektet.

Der står sort på hvidt i skolens referat, at Frederiksberg Kommune har ”forpligtet sig til at ændre kommunens lokalplan for den

nuværende grund, således at grundværdien bliver betragtelig højere” (Grâce au soutien de la mairie de Frederiksberg qui s’est engagée
à modifier le plan d’occupation des sols de nos terrains actuels, leur valeur sera sensiblement augmentée.)

 Er det normal praksis, at man fra Frederiksberg Kommunes side ”forpligter” sig på forhånd og giver startskud på et kommuneplantillæg alene
for at imødekomme og føje en privat grundejers interesse i et salg?

Jeg nægter at tro på, at Kommunalbestyrelsen er bevidst om det her, og appellerer på det kraftigste til deres etik og ansvar overfor

deres vælgere.

 

 

Nogle forslag, alligevel, fordi…

Det er så lidt svært at komme med positive input på det grundlag. Man har bare lyst til at sige: Start forfra!!

…fordi der ER spændende muligheder for hele grunden, som kan være attraktive for hele området uden, at man går i retning af en
Tivolisering, en Boltens Gård/Jomfru Ane gade/Papirøen retning, og hvor bebyggelse sker på bekostning af omgivelser, grønne muligheder og
miljø samt naboer.

…fordi man kunne skabe et åndehul og et samlingspunkt til alle i Østfrederiksberg, ligesom Kuben er for alle i Vestfrederiksberg.

…fordi man forventer, at Kommunens Byplanlægning er kreativ med egne ambitioner på Frederiksbergs og Frederiksberg borgeres

vegne, 

uden højere bygninger, 

uden tættere bebyggelse,

uden at reducere luft og lys, 

uden ekstra larm

 

og til sidst 

… fordi Den Franske Skoles projekt på Rolighedsvej også kan finansieres på en anden måde, uden at det skal være Frederiksbergs borgere,
der skal går glip af muligheder eller skal betale. Ingen franske eller danske virksomheder bidrager til Rolighedsvejsprojektet. School fees
forbliver endda uændret, hvis grunden sælges med visionen. Copenhagen International School fik 200 MDKK fra Mærsk og 100 MDKK fra
Novo. Der ER andre veje end sælgers udviklings vision til 220 MDKK for Den Franske Skoles grund, der blev til Kommunens Visionsnotat! Lad
os starte forfra!!

 

 

Christophe Kittel

Frederiksberg Allé 12, 2.sal

 

 

Alle citater og beløb ovenfor kan dokumenteres, hvis det ønskes
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:15

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:15

Vedrørende: VS: Lokalplan 76 og 77 vedrørende området om kring Prins Henriks Skole (tidligere Schneekloths Skole)

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: jaks@c.dk [mailto:jaks@c.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 19:16

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: jglenthjoj@frederiksberg.dk

Emne: Fwd: Lokalplan 76 og 77 vedrørende området om kring Prins Henriks Skole (tidligere Schneekloths Skole)

        Frederiksberg den 26. juni 2018

Til Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Som borger,der har levet en menneskealder på Frederiksberg og boet specielt i omtalte område,

har det i mange år været en glæde at se udviklingen i området fra noget stilfærdigt til et 

spændende, livfuldt og varieret område med udgangspunkt ikke mindst i Værnedamsgade og  

Gl. Kongevej og i en vis kontrast til Frederiksberg Allé med de smukke træer og flotte huse 

og en vis afdæmpet stemning.

Jeg har dog i de senere år bemærket en stigende tendens til at fylde på i det offentlige rum - ofte

med ændringer i lokalplaner.

Det gør sig nu gældende her i området, som allerede er fyldt med liv og variation med mange 

spændende butikker, caféer m.m.

Der skal altså bygges tættere og højere, således at området kan blive en destination for endnu flere

mennesker med trang til oplevelser. I den forbindelse kan det kun blive gene for beboerne i

området, som kan se frem til skyggevirkninger, larm, gennemgang af mange mennesker,

støj også sent om aftenen og det midt i et tæt bebygget boligområde.

Der er brugt mange fine ord i præsentationen,som desværre ligesom spindoktorers sprog 

bliver til tom retorik.

Det er med stor beklagelse at jeg imødeser denne udvikling og jeg vil bede om, at lokalplanen

ændres, så det sikres, at de mange boliger kan opretholdes med hensyn til beboernes ret til at

leve med et rimeligt støjniveau.

Jørgen Rasmussen

Gl. Kongevej B 4.th.

1850 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:15

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:15

Vedrørende: VS: Den franske Skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Camilla Lindemann [mailto:camilla@lindemanns.dk] 
Sendt: 26. juni 2018 18:29 
Til: BBE 
Emne: Den franske Skole 

Til hvem det måtte vedrøre. 
Det er med ængstelse, vi, der bor på Sankt Thomas alle, hører om kommunens planer for den Franske Skole. 
Men vi må regne med, at det er ondsindede rygter. Vi tror på, at lokalpolitikerne har både sans for Frederiksbergs charme og ikke vil
bygge højhuse, og slet ikke supermarkeder eller forlystelser paladser omkring skolen, som åbenbart skal sælges. Hele kvarteret
omkring skolen, med Sankt Thomas plads og Værnedamsvej er jo kendt vidt omkring for sin egenart, det ville være en katastrofe at
ødelægge det miljø med voldsom trafik til og fra eventuelle butikker og med grimme bygninger i mange etager. 
Vi beder til, at alle, der har noget at skulle sige vedrørende eventuelt byggeri, tænker sig grundigt om, før de sætter ussel mammon
foran æstetik. 
Vi håber også at blive grundigt informeret, før der tages endelig beslutning. 
I håb om forståelse. 
De bedste hilsener 
Camilla Lindemann, 
Journalist, 
Sankt Thomas Alle 6, 4 tv. 
1824 Frederiksberg C. 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:16

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:16

Vedrørende: VS: Insigelse mod kommercielle forretning i skolegårdsområder

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Xiaoming Chen [mailto:hej_xiao@hotmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 18:14

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Insigelse mod kommercielle forretning i skolegårdsområder

Til Frederiksberg kommunen,

  Jeg hedder Xiaoming Chen. Jeg bor på Gammel Kongevej 91A, 1.th. med min kæreste Gaurav Anand og vores 2 børn (Kavin og Kiaan). Vi værdsætter

meget vores gård og den fred og ro, som giver stor værdi i hverdagen midt i den travle byliv.

  Vi har hørt, at Frederiksberg kommunen ønsker næsten at fordoble antallet af bebyggede kvm på grunden samt give tilladelse til at åbne cafeer,

restauranter og hotel på området. Samtidig vil man gøre området tilgængeligt døgnet rundt.

  Vi ønsker, som beboere og gode skatteydere i kommunen, ikke en masse af larm, ikke 6 etagers huse der skygger for vores gård og tager udsigt, ikke

et sandt byggehelvede der vil strække sig over flere år og ikke forringelse af vores ejendomsværdi. Vi er meget imod at skolegrunden skal være

offentligt tilgængeligt året rundt. Støjgener, lysgener, og meget andet vil komme til forringe kvaliteten af hverdagen og værdien af vores ejendom.

  Vi håber meget på at Frederiksberg kommunen ønsker reel borgerinddragelse til den slags omfattende projekter. Det er vores liv, som bliver

påvirkede af sådanne en kommercielle beslutning.

Med venlige hilsen,

Xiaoming Chen
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:16

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:16

Vedrørende: VS: Den franske skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: jens.lyn [mailto:jens.lyn@icloud.com] 
Sendt: 27. juni 2018 11:16 
Til: BBE 
Emne: Den franske skole 

Til Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 

Jeg blev desværre meget forbløffet da jeg modtog, og læste jeres skrivelse vedr. planerne for Den Franske Skoles areal. Jeg er
meget uenig i oplægget for området, og mener at kommunen vil ødelægger noget helt unikt for indre Frederiksberg.
Kommunalbestyrelsen bør snarre værne om miljøet omkring skolen, og dets særpræg. For det først vil en øge bebyggelsesprocent på
skolens areal skygge for flere af ejendommene i området samt tilføre endnu mere støj. Deslige kan jeg være meget bekymret for den
arkitektoniske kvalitet da Frederiksberg Kommune de seneste år ikke har været så heldige med hvilken type byggeri de har godkendt
- se blot byggeriet på Platan vej (inkl. den kommende Metro station). 

Man må også formode at flowet af mennesker der passere gennem Værnedamsvej vil falde betydeligt eftersom skolen fraflytter. Dette
vil formentligt betyde at de eksisterende butikker på Værnedamsvej vil mærke det på omsætningen. For at bibeholde flowet ville det
være interessant om området kunne benyttes til daginstitutioner hvor børn og forældre vil have deres daglige gang. 

Alternativt kunne man forstille sig at man benytter området til mindre opstarts virksomheder ala SoHo (https://www.soho.dk). Dette
kunne ihvertfald være med til at sikre en naturligt flow af mennesker til området, og forhåbentligt have positiv indflydelse på
omsætningen i butikkerne på Værnedamsvej. Deslige ville der være stille i weekender og aftentimerne. 

Endeligt kan man godt være bekymret for at der fra kommunens side er gået skattetænkning i mulighederne for området frem for at
sigte efter en bæredygtig løsning i tråd området. Vi har ikke brug for flere skattelettelser, men et bæredygtig og grønt Frederiksberg! 

Med venlig hilsen 

Jens Nerup 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:17

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:17

Vedrørende: VS: Fra privat skolegård til unikt bymiljø - idé til fremtidig brug af området

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Lotte Nerup [mailto:lotte.nerup@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 17:11

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Fra privat skolegård til unikt bymiljø - idé til fremtidig brug af området

Att:

By, Byggeri og Ejendomme 

Frederiksberg Rådhus

2000 Frederiksberg

Vedr. Fra privat skolegård til unikt bymiljø

Det undrer mig at kommunen ønsker at ødelægge et af Frederiksbergs unikke områder både hvad angår arkitektur og lokalmiljø. Et lokalmiljø der på

skønneste vis forener beboelsesejendomme og detailhandel med respekt for alles behov.

Det vil i den grad forringe gårdmiljøet for ejendommene på Sankt Thomas Alle 2-10, hvis Frederiksberg Kommune ændrer kommuneplanen så det

giver mulighed for at øge den maksimale bebyggelsesprocent og mulighed for at opføre højere bebyggelse. Hvis lokalplanen også giver lov til at

drive restauranter og cafeer og ændre adgangsforhold til området, vil det i den grad gøre det svært for beboere på Sankt Thomas alle 2-10 at få en

normal nattesøvn. De fleste lejligheder er traditionelle københavnerlejligheder dvs. at soveværelser ligger ud mod gården.

En af de ting der gør Sankt Thomas Alle 2-10 unik og attraktivt at bo på er netop gårdmiljøet der præges af lys og sol der giver den grønne beplantning

gode vækstvilkår. Et attraktivt gårdmiljø er vigtigt for det gode naboskab, der giver et stærkt tilhørsforhold til lokalmiljøet, der i sidste ende gør at

mange beboere bliver boende i kommunen og ikke søger ud af byen.

I stedet for at tænke og handle ud fra de tendenser, der er fremherskende flere steder på Frederiksberg og København så tænk visionært og tag

nogle modige beslutninger, der kan give anden værdi end kun penge. Der er rigeligt med detailhandel, restauranter og torvehaller i umiddelbar

nærhed af Værnedamsvej. 

Min idé indeholder ikke højere bebyggelse eller en øgning af byggeprocenter. Idéen er inspireret af de skønne små parkområder man kan finde når man

går rundt i Paris. Skolegården skal omdannes til et grønt rekreativt område for alle Frederiksberg Kommunes borgere. Et rekreativt område der

indeholder legeplads, bænke, træer, grøn beplantning og blomster til bier. Et område hvor der ikke er biler men mennesker. Bygningerne skal bruges til

varieret beboelse og måske kontorlokaler. Ikke flere butikker eller restauranter. Øg det der skaber værdi for kommunens borgere og som gør at vi bliver

boende i byen – grønne områder, træer og et attraktivt lokalmiljø hvor både gamle, unge og børnefamilier kan bo. 

Med Venlig Hilsen

Lotte Nerup

Sankt Thomas Alle 6, 2.th

1824 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:17

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:17

Vedrørende: VS: Indsigelse vedrørende plan for grunden, der i dag tilhører Prins Henriks Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Vibeke Larsen [mailto:larsen.vibeke@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 16:53

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge

Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk

Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse vedrørende plan for grunden, der i dag tilhører Prins Henriks Skole

 

Til By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune  

 

Fredeligt område -en mangel vare for borgere, jeg er flyttet hertil (havehuset Gl. Kongevej 91B) fra Enghavevej på Vesterbro, da jeg har et krævende

arbejde og savnede fred og ro. Som beboer i havehuset med indgang fra Gl. Kongevej, og med primær facade ud mod Prins Henriks Skole I sidste

ende kan dette udover at have betydning for min livskvalitet også få betydning for værdien af min lejlighed.

 

Derfor ønsker jeg at protestere mod at kategoriserer skolens område som bymidte, næsten fordoble antallet af bebyggede kvm på grunden samt

give tilladelse til at åbne cafeer, restauranter og hotel på området dermed tilgængelighed døgnet rundt.

 

Jeg vil som nabo gerne have besvaret følgende spørgsmål: 

 

1. Nævnt i visions dokumentet er : Parkeringskælder, høj bebyggelsesprocent (150 %) publikums-orienterede serviceerhverv, caféer og

restauranter, lige om lidt er der måske ”Distorsion” i min nabogård – har man evt. tænkt over hvad er decibel grænse værdierne for det nye

område, vil det f.eks. være tilladt med musik, evt. også udendørs?

 

2. Hotel, restauranter, caféer - der skal have leveret vare, seks etager med beboelse, med flere biler (parkeringskælder er nævnt i visionen) -i

stedet for at gøre området trafikmæssigt mere sikkert komplicerer man det og forøger trafikbelastningen i området. Jeg har kun cykel og kører

hverdag på arbejde gennem Værnedamsvej/Frederiksberg Alle/ Vesterbrogades kryds. Hvor jeg sætter hver dag livet på spil som cyklist,

hvornår vil man gøre noget ved det? I stedet forværre man med flere biler (miljøet bliver ikke grønnere, og trafik havde bedre af færre biler).

Der er INTET i visionen om det, hvad vil I gøre?  

 

4. Man ønsker kultur, turister, men gør det samme som alle andre byggeprojekter rundt omkring i København, hylder kapitalismen, hvorfor ikke

bygge ældreboliger, fx i kombination med en SFO og et grønt område fx til petangue, og andre spil, hvor beboer og turister kan mødes? Hvor

skiller Frederiksberg kommune sig ud, hvor er vores værdier henne? En sådan løsning vil være mere i tråd med den tidligere benyttelse af

området og med den særlige fredelige stemning, der er på Frederiksberg, især imod Frederiksbergs Allé - hvor OK fonden har deres ældre

boliger. Er fx Kaptajn Johnsens skole eller andre lignende interessenter blevet spurgt om de er vil udvikle i samme stemning?  

 

5. Jeg har læst referat af general forsamling på Prins Henriks skole website, og på http://www.lfph.dk/wp-content/uploads/2018/01/Note-

pre%CC%81sentation-projet-Immobilier-V-DK-2018-01-17ny.pdf området har bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige i

Kommuneplan 2017, betyder åbenbart ingen ting når den Franske skoles forretning grundlag er på spil, mit spørgsmål er hvor er bevarelsen af

det autentiske henne?

  

5. Hvor er den demokratiske proces henne? I en sommerferie periode eg fik brev i e-boks den 25. maj om informationsmøde, men jeg kunne

ikke være tilstede pga. planlagt ferie, og første frist for indsigelse er allerede den 27/6, jeg tænker man ønsker mindst mulig modstand. Ingen

notits i Frederiksberg bladet op til ”informationsmødet”. Er det en måde at køre et projekt, der har så store konsekvenser for mange

skatteborger? Man bliver i tvivl om motivet.

 
 

Med Venlig Hilsen

Vibeke Larsen

Gammel Kongevej 91B, 2 th.

1850 Frederiksberg C 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:17

Modtaget

Dato:
27-06-2018 11:17

Vedrørende:
VS: Offentlig høring om kommuneplantiltag for et område mellem Værnedamsvej, Gl.Kongevej, Frederiksberg alle og
Sankt Thomas Alle.

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Berit&Peter [mailto:beritpeter@mail.com] 
Sendt: 26. juni 2018 15:56 
Til: BBE 
Cc: kittel5@icloud.com 
Emne: Offentlig høring om kommuneplantiltag for et område mellem Værnedamsvej, Gl.Kongevej, Frederiksberg alle og Sankt
Thomas Alle. 

Vi syntes ikke området trænger til mere bebyggelse og mere trafik. Ny og højere bebyggelse vil ødelægge kvarteret og være til gene
for naboerne. Det gamle og rigtige Frederiksberg bør bevares. 

Vi syntes at man godt kan åbne området op som grønt område, evt. med flere cafeer og spisesteder. Men under ingen
omstændigheder natklubber, hoteller og lignende. 

Med venlig hilsen 
Berit og Peter Brandt 
Frederiksberg Alle 12, 4.sal 
1820 Frederiksberg C 
E-mail: beritpeter@mail.com 
Mobil: 40231842; 30627640 
Medlem af: 
E/F Frederiksberg alle 12-14 

60

43 - VS: Offentlig høring om kommuneplantiltag for et o

125

90.



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:17

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:17

Vedrørende: VS: Den Franske Skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Stine Luise Hansen [mailto:slh@fida.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 15:04

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Den Franske Skole

Jeg vil som Frederiksbergborger gerne udtrykke min store bekymring over og kritik af, at kommunen nu tilsyneladende ønsker at fylde
baggårde i byen op med høje huse og tættere bebygning. Det er ikke en udvikling, som jeg på nogen måde kan stå inde for.

Venlig hilsen

Stine Luise Hansen

Gammel Kongevej 95, 4, tv
1850 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:18

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:18

Vedrørende: VS: Kommentarer fra A/B Værnedamsvej 5-5B' til 'Visionen for området omkring Prins Henriks Skole..'

Vedhæftninger: Kommentarer til Visionsnotat for den Franske Skole.pdf

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Pernille Juul Schmidt [mailto:pernillejuulschmidt@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 13:28

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: baeredygtigtfrb@gmail.com; Ninett Louise Find <ninett.louise@bmfind.dk>; Michael Hagen <mhagen1971@gmail.com>

Emne: Kommentarer fra A/B Værnedamsvej 5-5B' til 'Visionen for området omkring Prins Henriks Skole..'

 

Kære Frederiksberg Kommune

 

Vi sender hermed vores bekymringer og gode råd til Visionsnotatet 'Vision for udviklingen af området der i dag huser Prins Henriks Skole'. 

 

Brevet er fra Bestyrelsen af Andelsforeningen Værnedamsvej A/B 5-B, der er nabo til det omtalte område.

 

Se vedhæftede PDF.

 

Med venlig hilsen

 

Pernille Juul Schmidt

Værnedamsvej 5, 3 tv

1819 Frederiksberg C
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Kommentarer til Visionsnotat fra Frederiksberg Kommune  
 

VISION FOR 
UDVIKLINGEN AF 
OMRÅDET DER  
I DAG HUSER PRINS 
HENRIKS SKOLE  
25. juni 2018 
Andelsforeningen A/B Værnedamsvej 5-5B 
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 2 

Frederiksberg,  
25. Juni 2018 
 
 
Bestyrelsen 
Andelsforeningen 
Værnedamsvej 5-5B 
v. Formand  
Michael Hagen 
Værnedamsvej 5, 2tv 
1819 Frederiksberg C 
 
E-mail: 
vaernedamsvej5-
5b@outlook.com 
+ 
mhagen1971@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Kære Frederiksberg Kommune 
 
Vi har som Andelsforening på Værnedamsvej modtaget visions-dokumentet 
Vision for udviklingen af området der i dag huser Prins Henriks Skole, og skal 
her kort redegøre for vores bekymringer ift. visionen. 
 
Vi er naboer til grunden, hvor arealer og bygninger nu skal sælges, og fra 
bagsiden af ejendommen har vi udsigt til hhv. baghuse og den Franske Skole. 
Forsiden af ejendommen vender delvist ud mod en lille smøge (se billede 1 på 
næste side) og delvist ud mod Værnedamsvej. 
 
Vi håber, at I vil lytte til vores bekymringer, og håber at I sørger for at 
konsultere eksperter i samspillet mellem det byggede miljø og bylivet, før I 
tager den endelige beslutning.  
 
Der er ingen tvivl om, at vi alle vil Frederiksberg det bedste, og vi er klar over, 
at der med flytningen af den Franske Skole er en udfordring, men det er en 
helt unik grund, som kalder på en helt unik løsning. Ikke bare en smart idé 
med pæne tegninger af liv, der allerede ligner livet på Værnedamsvej, som 
det leves nu.  
 
Vi har opsummeret vores bekymringer i tre punkter. 
 
1. Værnedamsvej er allerede en af Frederiksberg og Københavns bedste 

gader. Måske den bedste! Pas godt på den, og pas godt på det gårdmiljø, 
som I selv udpeger som unikt.  
Uddrag fra Visionsnotatet: ’Det et af ganske få steder hvor der er baghuse 
på Frederiksberg’.  
Har Frederiksberg Kommune overvejet, hvordan man risikerer at ødelægge 
det unikke og autentiske miljø på Værnedamsvej som alle andre stræber 
efter? Vi er allerede under pres med stigende ejendomspriser, stigende 
mængder turister og nye beværtninger. 
 

2. Som naboer i ejendommen Værnedamsvej 3-5 bor vi i forvejen med 
ekstrem tæt bebygningsgrad (se billede 1), og vi kan nu se frem til endnu 
mere tæthed - også til den anden side. Vi har kun en lille gård uden sol i 
dagtimerne, og vores eneste udsigt til grønt er baggården mod den 
Franske Skole. Visionerne for området med ny bebyggelse vil skærme for 
den sparsomme udsigt, vi har.  
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 3 

 
3. Vi er bekymrede for udvidelsen af etagehøjden 

Kan Frederiksberg Kommune anvise, hvor på denne del af Frederiksberg, 
det er lykkedes at udvide etagehøjden i en baggård, så den passer ind i den 
eksisterende bygningsmasse i de omkringliggende gader?  
Se vores illustration af en mulig bebyggelse mellem Den Franske Skole og 
Værnedamsvej 3-7. Er det virkelig et attraktivt gårdmiljø som understøtter 
det unikke gårdmiljø, projektet sælges på? 
Og er man parat til at udarbejde analyser, der kortlægger, hvor meget af 
gårdmiljøet, der kommer til at henligge i skygge, og hvordan mikroklimaet 
forandres?  
 

4. Vi er bekymrede for øget trafikpres 
Med visionerne for området følger der betydeligt større trafikpres til 
området både fra Værnedamsvej og fra Frederiksberg Alle. Har 
Frederiksberg Kommune overvejet, at vejene her i forvejen er nogle af de 
mest befærdede i området, og at projektet som det forelægger her, vil 
tilføre yderligere pres på gaderne? Vi er bekymrede for, at det liv og 
butiksliv, der i forvejen er sat under pres under spidsbelastning morgen og 
eftermiddag vil medføre yderligere trafikale problemer, som kan få 
betydning for både erhvervsdrivende og beboere i området. 

Billede 1: Gården mod ejendommen på Frederiksberg Allé 
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 4 

 
Med ønsket om en god og konstruktiv proces for Frederiksberg Kommune og 
borgerne. 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Hagen 
Formand for A/B Andelsforeningen Værnedamsvej 5-5B 

Billede 2: Baggården med det karakteristiske gule baghus mod Værnedamsvej 5-7 som den ser ud nu. 

Billede 3: Mulig udsigt mod baggården mellem den Franske Skole og Værnedamsvej 3-7 
efter udvidelse med 7 etagers boligbyggeri 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:21

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:21

Vedrørende: VS: Offentlig hørring - "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Bo Andersen [mailto:boandersen@cph-fo.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 12:16

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Offentlig hørring - "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

 

Kære Frederiksberg kommune
 
Det forekommer mig som bebor i ejendommen Frederiksberg Alle 10.4, at kommunen overhovedet ikke har tænkt sig om.
 
Man sender et projekt ud med kommunens bomærke på, hvilket indikere at kommune synes, det er et godt projekt.
 
Jeg har følgende punkter som er kritisable:
 

·         Kommunen har ikke foretaget nogen analyse omkring støjniveau – Den Franske Skole fungere som stille zone for alle ejendommene omkring
Frederiksberg Alle, Gl. Kongevej, Værnedamsvej.

·          Hvad er kommunens begrundelse for, at man ønsker at gøre stille baggårde til larmende restaurant miljø – vi har nok støjende veje omkring os.
·         I et område som er bevaringsværdigt – hvor vi som ejendom, næsten ikke må ændre noget som helst, der ønsker kommunen at bygge tættere og

højere – det er helt hen i vejret.
·          Kommunen burde tænke sig om og klart afvise en sådan projekt – når kommunen ikke gør det, bliver man som borger nervøs for, om der er andre

interesser på spil.
·          Er det Den Franske Skole eller en udenlandsk investor som kommunen ønsker at please? fremfor kommunens borgere.

 
Med venlig hilsen
 
Bo Andersen 
Frederiksberg Alle 10.4
1820  Frederiksberg C
+45 23 81 13 01
boandersen@cph-fo.dk
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:22

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:22

Vedrørende: VS: VS:

Vedhæftninger: 20180626_180043.jpg

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: vibeke mathiesen [mailto:vibe50@yahoo.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 18:08

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: VS:

 
fra en af beboerne i ok-fondens boliger 
frb alle 16
mvh vibeke mathiesen
 

Den 18:06 tirsdag den 26. juni 2018 skrev vibeke mathiesen <vibe50@yahoo.dk>:

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:23

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:23

Vedrørende: VS: VS:

Vedhæftninger: 20180626_180052.jpg

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: vibeke mathiesen [mailto:vibe50@yahoo.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 18:05

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: VS:

 
endnu en af vores beboere i ældrebolig foreningen.
mvh vibeke mathiesen

Den 18:01 tirsdag den 26. juni 2018 skrev vibeke mathiesen <vibe50@yahoo.dk>:

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:25

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:25

Vedrørende: VS: Autosvar fra By, Byggeri og Ejendomme

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Ida Marie Stausholm [mailto:im@stausholm.dk] 

Sendt: 26. juni 2018 09:36

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Re: Autosvar fra By, Byggeri og Ejendomme

Jeg gør opmærksom på, at høringen finder sted i morgen den 27. juni 2018 UDEN vi på Frederiksberg Alle 16 har modtaget nogen information

overhovedet. INTET er afleveret i vore postkasser.

Jeg går ud fra, at I har et sagsnummer på min mail "Noget med Vision" fra 23. juni kl. 13.27.

Med venlig hilsen

Ida Marie Stausholm

im@stausholm.dk

Den 23. juni 2018 kl. 14.32 skrev BBE <BBE@frederiksberg.dk>:

Dette er et autosvar.

Tak for din henvendelse til By, Byggeri og Ejendomme i Frederiksberg kommune.

Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Vi besvarer i størst muligt omfang post digitalt.

Log derfor på e-Boks eller Digital Post for at læse post fra os.

Med venlig hilsen

Frederiksberg Kommune

By, Byggeri og Ejendomme

2000 Frederiksberg
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:26

Modtaget

Dato:
27-06-2018 11:26

Vedrørende:
VS: Vedr. offentlig høring om kommuneplantillæg for et område mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej,
Frederiksberg Alle og Sankt Thomas Alle

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Kirsten Pentaras [mailto:kirstenpentaras@hotmail.com] 

Sendt: 25. juni 2018 14:29

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vedr. offentlig høring om kommuneplantillæg for et område mellem Værnedamsvej, Gammel Kongevej, Frederiksberg Alle og Sankt Thomas

Alle

Sendt fra Mail til Windows 10

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Visionsnotatet : Fra privat skolegård til unikt bymiljø : som i dag huser Prins Henriks Skole.

Jeg bor i en ÆLDREBOLIG  på Frederiksberg Alle 16 st. dør 4.  Denne  ÆLDREBOLIG ligger helt op til det område som nu skal ændres.

Fra vores SVALEGANG til nuværende Prins Henriks skoles område, er der 1 meter,  ligeledes vender alle vores køkkenvinduer og nogles

badeværelser ud til området.

Jeg har desværre ikke været til høring onsdag d. 13 juni 2018, da jeg først blev bekendt med brevet fra Frederiksberg Kommunes By- og Miljøområdet

dateret den 24. maj 2018, da det først blev hængt op på vores opslagstavle den 20. juni 2018. 

Umiddelbart lyder Jeres Visionsnotat udmærket;  fra privat skolegård til unikt bymiljø.   Men når man så ser på det udarbejdende Future scenario er

der ikke meget unikt bymiljø over det.  Det værste er, at skolen inden for det sidste års tid, er blevet enige med politikere på Rådhuset, at fordoble

antallet af kvadratmeter på grunden ved at bygge de eksisterende bygninger højere, og bygge flere bygninger på grunden. Andelen af kvadratmeter

vil næsten blive fordoblet sammenlignet med i dag ved at bygge højere og tættere.

Jeg, og mange flere, ønsker flere grønne områder, mere lys og luft.  I forvejen har vores ældreboliger ingen grønne områder beboerne kan benytte

og derfor er jeg og undertegnende nabo meget stærkt imod jeres planer.

Vær venlig at tage hensyn til vores ældrebolig og dens beboere.

Med venlig hilsen

Kirsten Pentaras

Frederiksberg Alle 16 st. dør 4       og

Merete Nake

Frederiksberg Alle 16 2. dør 2
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:26

Modtaget Dato: 27-06-2018 11:26

Vedrørende: VS: bemærkninger til visionsnotatet om grunden for Den Franske Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Tine Jakobsen [mailto:tineja@worldonline.dk] 

Sendt: 25. juni 2018 14:08

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Fwd: bemærkninger til visionsnotatet om grunden for Den Franske Skole

 
 

Ang. visionsnotatet om ombygningen af Den Franske Skole

 

Dette er en mulighed for Frederiksberg til at markerer sig internationalt og komme med på nye arkitekturudstillinger under emnet “Grønne

byer for mennesker”.

 

Som jeg forstår det, skal processen gå hurtigt. Skolens nye lokaler koster langt mere end den gamle skole er værd. Derfor er der sat en

udvikler på projektet, der vil tilføje et stort antal kvadratmeter, så skolens salgspris bliver høj nok til at betale for det nye byggeri på

Rolighedsvej.

 

I visionsnotatet er ordet bæredygtigt byggeri ikke at få øje på. Ligeledes er der heller ikke taget stilling til bæredygtige sociale

adfærdsmønstre. Den interageren, der opstår mellem mennesker er fint illustreret i en skitse, hvor folk sidder ved borde og trappetrin og

hygger sig. Men dette er en skitse!! Hvad er indholdet? Kaffe på cafeer.. som der jo er temmelig mange af i forvejen. Eller er der en grund

til at besøge stedet ud over kaffen?

 

- Eks. afhentning af grøntsager, som jeg lige nu henter hos Fællesgro (opsamlingscentral for økologiske grøntsager, som man binder sig til

for et halvt år og afhenter ugentligt i Kødbyen.)

- Et sted at søge viden på mange planer og for forskellige aldre?

- Kan man bytte ting og sager - bøger, tøj? En byttecentral for borgere.

- Skal der dyrkes tomater og yoga på tagene? Eller er det kun for hotel- og restaurantgæster at nyde disse privilegier?

 

I Danmark og resten af verden er der stærkt fokus på, at der skal en omstilling til nu for at mindske CO2. Jeg ser ingen forslag i den retning

i visionsnotatet. Desværre kun det modsatte. 

 

Genbrug af det eksisterende, som jo allerede er bevaringsværdige bygninger, ville være at foretrække. Herefter tilføjelser af beplantning,

kunstlegeplads, arealer for ældre til motion som man ser det i Asien, hvor de ældre dyrker motion på enhver åben plads og park.

 

Dette er nogle overordnede betragtninger, der kunne være til glæde for mange mennesker.

 

Ud fra mit eget lille vindue er jeg meget bekymret for at bo så tæt på det hele. Jeg bor på Gammel Kongevej 89 2. tv. 

Jeg er bekymret for følgende:

- Det højere byggeri pga forringelse af lysindfald og udsigt. I visionsnotatet vil man fælde et meget smukt gammel træ, der står i skellet

mellem nr 89 og Den Franske Skoles matrikel og bygge nyt.

- Det tættere byggeri pga støjgener.

- Hotelfaciliteter pga. aften og nattestøj.

- Forlystelser pga. støj.

- Derudover er jeg bekymret for, at man kommer til at kvæle stemningen på Værnedamsvej ved tilskyndelsen af mere Værnedamsvej.

Husk på at Værnedamsvej er bygget op over mindst fyrre år.

 

Der er lavet beregninger på støjniveauer i Frederiksberg. Frederiksberg Allè, Værnedamsvej og Gammel Kongevej har allerede høje

støjniveauer. Vi har alle soveværelser mod gården. I en går larmer den mindste støj mere, fordi lyden kastes rundt i gården, og det er ikke

fordelagtigt at skifte soveværelse ud mod gaden pga anden støj og bilos.

 

TÆNK om Frederiksberg kommune købte grunden og udskrev en konkurrence til førende arkitektfirmaer med bæredygtigt byggeri og

socialt ansvar som hovedfokus. Arkitekterne kunne så ud fra et nyt program, der indeholder borgernes ønsker, komme op med positive45
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tiltag, som ville forbedre livet på Frederiksberg.

 

 
Mvh 
Tine Jakobsen
 
--
tineja@worldonline.dk
+45 4019 5676
www.tinejakobsen.dk
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 15:19

Modtaget Dato: 27-06-2018 15:19

Vedrørende: VS: Vedr planer for Den Franske Skole på Frederiksberg

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Martha Emneus [mailto:martha.emneus@appliedeconomics.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 14:55

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Hans Koch <Hans.Koch@nordicenergy.org>; 'Christophe Kittel' <kittel5@icloud.com>; kittel5@me.com

Emne: Vedr planer for Den Franske Skole på Frederiksberg

 

Indlæg vedrørende "Vision for udvikling af området der idag huser prins Henriks skole" (herefter "Visionen")

Til Afdeling for By, Byggeri og Ejendomme på Frederiksberg og alle politikere

Vi har læst både "visionen" og kommunens baggrundsdokument.

Som udgangspunkt er vi særdeles positive til at man anvender den franske skoles bygninger og placering til ny udvikling af Frederiksberg. At skabe et

charmerende miljø med grønne og åbne områder og med bl.a boliger i disse tider, med især mangel på mindre boliger, er særdeles positivt. 

 

Visionen i dens nuværende form er dog meget langt fra dette og meget manipulatorisk i sin fremstilling og i sit sprogbrug af hvad der reelt vil være

resultatet af visionen. 

 

Ændring af kommuneplanens rammer herunder detaillhandelsstrukturen

 

På side 3 i kommunens notat om forudgående høring om kommuneplantillæg for det berørte området står det ”Frederiksberg kommune ønsker at

ændre kommuneplanens rammer for området……”.

 

I visionen beskrives de to typer af eksisterende miljøer hvorfra der i dag er adgang til skolens område som dels ”de udadvendte funktioner i form af

cafeer og butikker på gadeplan” på Værnedamsvej og dels ”det anderledes rolige  og åbne miljø” på Sct Thomas Plads og Frederiksberg Alle.  Ideen

med visionen er ifølge notatet ”at forlænge nærområdets summende gadeliv til den gamle skolegård”.  

Det står helt klart at en gennemførelse af visionen vil medføre det modsatte og i stedet betyde en gennemgribende negativ forandring af miljøet på

Frederiksberg Alle og Sct. Thomas Plads. Det fremgår også klart i visionen og i kommunens baggrundsnotat at det ikke kan lade sig gøre uden at

ændre lokalplanen og alene dette faktum viser hvilken forandring af nærmiljøet dette vil medføre.

 

Der er følgende klare udfordringer ved den nuværende plan som kræver ændring af lokalplanen. 

1. Udvidelse af miljøet (cafeer, restauranter, butikker) på Værnedamsvej

2. Parkering med indkørsel fra Sct Thomas plads og Frederiksberg alle

3. Bebyggelse på mere end 6 etager og en højere bebyggelsesgrad end tilladt for området (hhv. 110% og 150%) i dag.  

                                             

Alene de bilmæssige trafikale konsekvenser af pkt 2 for Frederiksberg Alle og især Sct Thomas plads vil være ødelæggende for det nuværende miljø.

 

Pkt. 3 vil medføre ødelæggende skygge for de nuværende baghuse (som i visionen ellers fremhæves som en af kilderne til skoleområdets charme).

En voldsom forøgelse af bebyggelsesgraden i området er i direkte modstrid med at man samtidig vil sælge visionen som om at der er tale om ”åbne

grønne områder”.

 

Kommunikativ Manipulation: Risiko for et støjende aften og nattemiljø

 

Det sørgelige med visionen er at man forsøger at manipulere de lokale beboere med fortænkte buzzwords om det attraktive i miljøer så som Marais

kvarteret i Paris og Hackescher Høfe i Berlin etc. Marais kvarteret er fra 1200 tallet og et af Paris’ ældste områder. Alene tanken om at man kan

genskabe dette er komisk. Jeg synes Kasper Bach i sit indlæg af den 19 juni til By, Byggeri og Ejendomme og diverse politikere, virkelig rammer

hovedet på sømmet ved formuleringen ”man kunne da også bare genskabe Roms gamle bydel i f.eks. Frederiksbergs have” som eksempel på

hvordan kommunikativ manipulation bruges og kan bruges. Jeg kunne nævne et par andre lignende miljøer som ikke sender overdrevet visionære

og positive signaler fra et boligmæssigt perspektiv så som Nyhavn, Pisserenden (også kaldet Latinerkvarteret for at gøre det mere attraktivt),

Nattelivet i den indre by (Vestergade mm), Distortion etc. Københavns Kultur- og Fritidsudvalget nævner i flere sammenhang Gothersgade,

Vestergade og Nørre Kvarter som de dele af byen, hvor generne fra nattelivet er for store. Reference: http://www.aok.dk/natteliv/det-

koebenhavnske-natteliv-er-gaaet-over-gevind

Problemerne i København er pt. ikke løst. Selv det om dagen charmerende Værnedamsvej har i de senere år udviklet sig til et mere støjende aften43
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og nattemiljø, som man dog kan leve med pga at det stadig er relativt begrænset i omfang, men denne plan ville medføre at nattelivet i

Værnedamsvejsmiljøet som minimum vil forøges og brede sig. Også tankerne om det mislykkede forsøg (på trods af de lignende skrevne visioner før

det blev etableret) på at skabe et attraktivt restaurantionsmiljø i Westmarket på Vesterbrogade viser iøvrigt hvor svært det er at gå fra vision til

realitet. Ord er taknemmelige.

 

Alternativer som man ved kan realiseres med positivt resultat  

 

Der er andre mere skånsomme udnyttelser af skolens bygninger og gårdarealet, også i stueetagerne, end cafeer og restauranter, så som boliger med

terrasser kombineret med grønne opholdsområder samt f.eks huse til andre formål herunder kultur. Dette udelukker ikke en begrænset form for

mindre og stilfærdig erhvervsaktivitet. Problemet er at restauranter og cafeer opfattes som økonomisk mere attraktive end boliger i stueetagen,

men er typisk kun profitable hvis der er aften og natteåbent. Boliger i stueetagen kan gøres særdeles attraktive. Der er mange virkelig flotte

eksempler på udnyttelse af ældre bygninger især til boliger så som Porcelænshaven eller Torpedohallerne. I det indre København i området ved

Bredgade/Store Kongensgade er der i baggårde lavet lejligheder eller en slags rækkehuse i stueetagen hvor der er gode terrasser fremfor hver bolig

på samme måde som man ser i f.eks Porcelænshaven.  En sådan udnyttelse ville være helt i tråd med det miljø som vi kender i dag på Frederiksberg

og ville kunne gennemføres uden indgriben i livskvaliteten i det eksisterende boligområde. Se bare det autentiske eksempel på Kochsvej, hvor

utrolig charmerende det kan gøres når man på den rigtige måde udnytter stueetager til boliger. 

 

Er der forslag om at inddrage private områder som ikke fremgår tydeligt af visionen?

 

I visionen står det ”De nye byrum vil skabe forbindelse mellem Værnedamsvej og Frederiksberg Alle på tværs af gårdrummet. Muligheden for at

skabe yderligere forbindelse mellem skolens område og omkringliggende gader via portåbninger og på tværs af nabomatrikler, skal undersøges i

den videre udvikling i samarbejdet med områdets beboere og bygningsejere”. Det fremgår ikke hvad der her konkret tænkes på, men i et eller andet

omfang at dette skulle være nødvendigt, for at kunne realisere visionens tanker om skabe ”åbenhed. Vi har forstået at der har været tanker om at

inddrage følgende private områder i visionen bl.a.:

1. etablere adgang til skolens området gennem en private vejdel af Frederiksberg alle og 

2. åbning af de eksisterende baghaver for at skabe det ”åbne miljø”.

Der er/har været, så vidt vi forstår, forslag om at lede besøgende gennem en pt ikke eksisterende åbning til skolens område gennem den private vej

mellem Frederiksberg alle 14 og 18 ned imod nr. 16 som i dag bebos af ældre mennesker i OK hjemmets beskyttede boliger.  Den hensynsløshed som

dette forslag repræsenterer overfor disse ældre mennesker er slående: På den ene side indkørsel til en parkeringsplads og på den anden siden

indgang for mulige værtshusgæster og natteliv på nabogrunden. Ligeledes vidtrækkende forekommer det at foreslå at baghaverne til de omliggende

eksisterende ejendomme skal åbnes op til et fælles areal sammen med skolens nye anvendelse samtidig med at man ønsker at erstatte et

skolemiljø som er fuldstændig stille eftermiddag, aften og nat med et muligt aften og nattemiljø af restauranter som på Værnedamsvej. 

 

Vi kan ikke forestille os at der er nogle ejere som vil være interesseret i at åbne private veje eller gårdrum (som reelt er haver) for at skabe

gennemgående forbindelse hverken om dagen eller om aften/nat.  

 

Det er ganske naturligt at skolen, som uomtvisteligt er ophavsmand til denne vision, forsøger at  øge værdien af skolens grund, men det er

uforståeligt at kommunen, ved at sætte kommunens stempel på denne vision, lader sig spænde for en privat organisations økonomiske interesser.

  

En kommunal godkendelse af dette projekt vil være skamplet på kommunalbestyrelsens ære og i modstrid med andre tilkendegivelser fra

kommunen om udviklingen af det grønne Frederiksberg. 

 

Med venlig hilsen

Martha Emneus og Hans Jørgen Koch

Frederiksberg alle 12, 1 sal

44

142



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 15:19

Modtaget Dato: 27-06-2018 15:19

Vedrørende: VS: Ang.salget af Den Franske Skole

Venlig hilsen 

Connie Schibler 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri & Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Jens [mailto:jens@jensunmack.dk] 
Sendt: 27. juni 2018 14:53 
Til: BBE 
Emne: Ang.salget af Den Franske Skole 

ATT: Frederiksberg Kommune 

Som tilstedeværende ved Frederiksberg Kommunes orienterende nylige møde om salget af Den Franske Skole, og som nabo til
selvsamme, ønsker jeg her kort at udtrykke min dybeste skepsis omkring det forlagte visionsnotat, som Frederiksberg Kommune har
udarbejdet. 

Et notat, angiveligt inspireret af Den Franske Skole’s egen salgsannonce, der ser skolen som et muligt fremtidigt indkøbscenter med
cafeer, butikker, larm udenfor almindelige åbningstider og uundgåelig tung udluftning. Der lægges i notatet endda op til, at rive de
nuværende historiske og bevaringsværdigt smukke bygninger ned og istedet nybygge i helt op til seks etagers højde. Der åbnes også
for muligheden - i et allerede meget tæt bebygget område - at udbygge den allerede tungt bebyggede grund med over 4.000 kvm. 

Den Franske Skole er med et salg på vej ud fra dette i hele byen så afholdte område af Fr’berg. Derfor bør skolens salgsorienterede
mening om, hvad området i fremtiden skal bruges til, ingenlunde stå til grunde for hvad Frederiksberg Kommune lægger sig op ad. Vi
er en stor gruppe beboere, der slet ikke til nu er blevet hørt, som ikke ønsker, at vores baggårde skal byde på mere af den hektik og
støj, gaderne omkring vores huse og boliger i forvejen er så righoldig på døgnet rundt. 

Området omkring Værnedamsvej har de sidste 10-15 år udviklet sig til noget helt specielt, vel netop fordi det ikke er så
konsumorienteret anlagt som så mange andre af byens kvarterer. Et moderne center med butikker og cafeer vil være ødelæggende
for den unikke stemning, folk kommer langvejs fra for at nyde. Frederiksberg Allé, Gammel Kongevej og Værnedamsvej - de tre store
veje der omgrænser skolen - har også allerede rigeligt af den trafik, som vil gå helt i hårdknude, skulle et center blive en realitet. 

Det vil være ønskværdigt, at man i Frederiksberg Kommune lytter til fremtiden, der ikke taler for endnu flere centre, men derimod for
grønne bymiljøer, for luftige oaser, for rolige baggårde. Samt lige i dette tilfælde for bevarelse og viderebrug af nogle smukke gamle
bygninger, der jo kun kan rives ned én gang før de er er væk for bestandigt. Og vi ved alle hvor sterilt et moderne butikscenter til
sammenligning fremstår. 

Jeg taler for, at I folkevalgte politikere i Frederiksberg Kommune også i denne sag vil vise jer ansvaret værdige, og lytte seriøst til de
mange hundrede borgere i Den Franske Skoles umiddelbare nærhed. For det er os der bor lige her, som i det daglige skal leve med
jeres meget vigtige valg for hele kvarterets fremtid. 

Bedste Hilsner 

Jens Unmack 
Gammel Kongevej 91 A - 5.th. 
1850 Frederiksberg C 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 15:21

Modtaget Dato: 27-06-2018 15:21

Vedrørende: VS: Den franske skole

Venlig hilsen 

Connie Schibler 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri & Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: andreasdithmer@gmail.com [mailto:andreasdithmer@gmail.com] 
Sendt: 27. juni 2018 14:51 
Til: BBE ; Nikolaj Bøgh ; jglenthoej@frederiksberg.dk 
Emne: Den franske skole 

Hej, 

Som borger på Frederiksberg og tidligere medlem af Det Konservative Folkeparti ærgrer det mig, at Frederiksberg kommune har
planer om at ændre området omkring Den Franske Skole så radikalt. Jeg kan forstå, at Kommunen ønsker at udvide skolens arealer,
bygge nye bygninger i skolegården og forhøje de eksisterende bygninger. Det tegner nogle skræmmende perspektiver for udviklingen
i min kommune. Og gør mig utryg over, om alle kvadratcentimeter med luft i byen skal plastres til med nybyggeri til gene for os
borgere. Kommunen må slå koldt vand i blodet. Det bekymrer mig meget dette projekt - både som borger OG vælger. 
Mange hilsner 
Andreas Dithmer, 
Mariendalsvej 41, 3tv 2000 Frederiksberg 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 15:21

Modtaget Dato: 27-06-2018 15:21

Vedrørende: VS: Visionsoplæg for den franske skole

Venlig hilsen 

Connie Schibler 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri & Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: majaingvartsen@gmail.com [mailto:majaingvartsen@gmail.com] 
Sendt: 27. juni 2018 14:46 
Til: BBE 
Emne: Visionsoplæg for den franske skole 

Til rette vedkommende 

Vi er rigtig kede af og skuffede over at læse jeres visionsoplæg for området, der nu huser den Franske skole. Området ligger placeret
lige op af vores baghave kun adskilt af et plankeværk. Vi er selvfølgelig meget bekymrede for de støjgener, der ville følge med, hvis
den plan skulle føres ud i livet. Summende liv a la Marais i Paris - et af de mest støjende kvarterer i Paris i øvrigt - det virker helt
malplaceret i et stille beboelsesområde, hvor vi bor små 1000 mennesker. Vi bekymrer os også over hvad en forøget bebyggelses
procent vil betyde for os blandt andet ift skyggegener. Tre etager ovenpå det nuværende kunne meget vel betyde total skygge i vores
fælles have. 

Vi er rigtig skuffede over at høre hvilken rolle sælger, Den Franske Skole, spiller i den her proces. De har været en fin nabo til os, men
det virker meget besynderligt, hvorfor de skal bestemme, hvad området skal bruges til, når de ikke længere skal bo der. Og endnu
mere besynderligt, at byråd, forvaltning og kommune inddrager dem i byplanlægningen for området og ikke os, der ret faktisk bor her.
Det kan ikke være meningen, at det eneste det handler om er, at skolen skal kunne tjene penge til at komme videre. Derfor er det lidt
beskæmmende at erfare, hvor stor en rolle skolen har spillet i jeres oplæg. Vi vil kraftigt opfordre til at lokalplanen ikke ændres og at
området fastholdes til skole, rekreativt område, beboelse eller lignende. Embedsmanden fra forvaltningen kunne jo ikke garantere, at
det ikke kommer til at minde om Fisketorvet, hvis denne planændring gennemføres, da det jo så handler om, hvem der vil betale for
det. 

Vi håber at I vil gentænke den her plan og tage området karakter i betragtning før I åbner op for lokalplansændringer, der kan få store
konsekvenser for omkring 1000 borgere på Frederiksberg 

De bedste hilsner 

Daniel og Maja Ingvartsen 
Sankt Thomas Allé 10 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 15:21

Modtaget Dato: 27-06-2018 15:21

Vedrørende: VS: Den franske skole

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: Thomas Rosendahl Andersen [mailto:tra@bruun-rasmussen.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 14:09

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Den franske skole

Til rette vedkommende. 

Jeg vil gerne udtrykke min skepsis og kritik af det forelagte visionsnotat fra Frederiksberg Kommune, vedrørende Den Franske Skole. Jeg ønsker
en grøn by med lys og luft og ro i baggårdene. Ikke en tættere bebygget by med øget larm og trafik

Det er mig en gåde hvordan det overhovedet kan komme på tale. Det der adskiller Frederiksberg fra resten København, er lige netop det charmerende og rolige,

der går op i en højere enhed. 

Med venlig hilsen

Thomas Rosendahl Andersen

Gammel Kongevej 91A, 3TV.
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 15:22

Modtaget Dato: 27-06-2018 15:22

Vedrørende: VS: Den Franske Skole

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Davi Jea [mailto:davi.jea@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 13:02

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Den Franske Skole

 
Kære hr. / frue,
 
Jeg vil gerne udtrykke min skepsis og kritik af det forelagte visionsnotat fra Frederiksberg Kommune vedrørende Den Franske Skole. Jeg ønsker
en grøn by med lys og luft og ro i baggårdene. Ikke en tættere bebygget by med øget larm og trafik.  

 
Jeg har boet i fem forskellige byer i 5 lande i de sidste 11 år, og jeg kan se, at dette ikke er en god udvikling for området.

 

Mvh,

Davi
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 15:22

Modtaget Dato: 27-06-2018 15:22

Vedrørende: VS: Kommentarer til vision for udvikling af Prins Henriks Skole-ejendommene

Vedhæftninger: Kommentar til visionsnotat om Prins Henriks Skole.pdf

 
 
Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

 

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Bente Thomsen [mailto:bente.thomsen@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 12:41

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Kommentarer til vision for udvikling af Prins Henriks Skole-ejendommene

 

Vedlagt fremsendes kommentarer til det fremlagte visionsnotat.

 

Med venlig hilsen

B. Thomsen

Værnedamsvej 17, 3. th.

1819 Frederiksberg C
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26. juni 2018 
Sendt på mail til: bbe@frederiksberg.dk 
Frederiksberg Kommune 
By, Byggeri og Ejendomme 
Rådhuset  
2000 Frederiksberg  
 
 
 
Bemærkninger til ”Vision for udviklingen af området der i dag huser Prins Henriks Skole” 
 
Mit forslag er at Frederiksberg Kommune udarbejder en (ny) vision for området, der tilgodeser et 
mere bæredygtigt Frederiksberg med luft, lys og et grønnere område ikke mindst til glæde for 
børnefamilier, der umiddelbart kan få nytte af den netop etablerede legeplads. Vi har med skolens 
fraflytning af ejendommen en unik mulighed for at skabe et sandt åndehul i det i forvejen meget 
tæt bebyggede område.  
 
Den fremlagte vision omhandler i stedet for mere og højere byggeri, faktisk en fordobling af 
etageareal, samtidig med at der åbnes for etablering af café- og restaurantmiljø.  
Det er der ikke just mangel på i området, fx Værnedamsvej, som i forvejen er et summende – og 
støjende – bymiljø fra morgen til sen aften, alle ugens dage, året rundt.  
Så det er en meget stor bekymring ved den fremlagte vision, at området bliver ”tivoliseret” og 
med støjgener døgnet rundt. Altså: et stort NEJ TAK til mere café- og restaurantmiljø, samt højere 
og tættere bebyggelse. 
 
En forgrønning af området ville derimod være en rigtig god ide, mens tankerne om at "invitere 
mere liv og aktivitet ind i gårdrummet” heller ikke just understøtter punktet i ”Frederiksberg-
strategien” om ”Livskvalitet i hverdagen” for os, som er direkte naboer til skolen. 
Når man betænker at der i forvejen er masser af liv og aktivitet i hvert fald på Værnedamsvej, og 
at lige netop skolegårdens areal hidtil har repræsenteret et meget værdifuldt stille-område efter 
skoletid, vil det at invitere mere liv og aktivitet ind i gårdrummet medvirke til en væsentlig 
kvalitetsforringelse, ikke mindst på det støjmæssige område. En af deltagerne i mødet den 13. juni 
2018 nævnte specifikt de skadelige virkninger, det har konstant at være udsat for støj.  
 
Til slut kan jeg også blive utryg ved at ”skolegården” fremover åbnes for offentligheden døgnet 
rundt, sådan forstået at vores privat gårde/haver vil blive mere udsatte for uvedkommende 
adgang via hegn/plankeværk. 
 
 
Med venlig hilsen 
B. Thomsen 
Værnedamsvej 17 
1819 Frederiksberg C  
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 15:23

Modtaget Dato: 27-06-2018 15:23

Vedrørende: VS: Vision, Den Franske Skole

Venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri &amp; Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Fra: ola wedebrunn [mailto:olawedebrunn@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 12:21

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vision, Den Franske Skole

Vedr.	Informationsmøde	og	vision	for	Den	Franske	Skole

Vision	for	de	bygninger	der	pt	rummer	Den	Franske	Skole	mangler	præcision	både	hvad	gælder	oplysninger	om	forandring	af

bebyggelses	procent	og	omfang	af	fremtidig	bebyggelse	på	matrikel.	Visionen	angiver	mulighed	for	til-	og	på-bygning	i	op	til	6	etager,

samt	nybygning	i	6	etager	men	ikke	hvordan	dette	kan	lade	sig	gøre	og	hvad	en	mulig	fremtidig	bebyggelsesprocent.	Det	er	upræcist

at	beskrive	mulig	tilbygning	og	nybygning		om	3-4	etager	respektive	6	etager	uden	at	dette	beskrives	i	forhold	til	bevaringsværdige

bygninger,	placering	på	grunden	og	først	og	fremmest	i	forhold	til	forandring	af	bebyggelsesprocent.

-	Vil	en	forhøjet	bebyggelsesprocent	også	være	mulig	for	resten	af	kvarteret	…

-	Hvor	mange	parkeringspladser	er	der	på	grunden	pt.	hvor	mange	parkeringspladser	vil	der	oprettes	fremover	…

Det	er	foruroligende	at	visionen	ikke	omfatter	de	adfærds	forandringer,	akustik	og	støj	som	visionen	ev.	vil	medføre.	At	et	for

karréen	samlet	indre	omdannes	fra	skole	til	handel	og	restauration/hotel,	fra	funktion	i	dag	timer	til	funktion	24/7.

Det	er	ikke	rimeligt	at	informere	om	en	på	forhånd	givet	vision.

Kommunen	præsenterer	visionen	som	idéen	om	Værnedamsvej	ikke	som	et	åbent	informationsmøde	om	områdets	muligheder	men

som	den	eneste.

Visionen	bør	være	åben,	den	kunne	også	være	kvaliteten	og	muligheden	for	anvendelsen	af	de	eksisterende	bevaringsværdige

bygninger,	om	institutionsbygninger	såvel	for	offentlig	som	privat	foretagende.	Som	den	præsenteredes	på	mødet	kunne	det	opfattes

som	hensigten	i	virkeligheden	var	at	kommunen	medvirker	til	en	lokalplane	ændring	der	kan	gi	den	største	værdiforandring	og

gevinst	for	sælger.

Det	er	ikke	rimeligt	hvis	dette	er	hensigten	med	et	informationsmøde,	offentlig	borger	inddragelse	af	nærmest	berørte	parter	i	en

visionserklæring	og	kommende	formulering	der	har	lokalplane	ændring	som	hensigt.

Visionen	om	det	område	som	omfatter	den	franske	skole	bør	diskuteres	i	et	fornyet	forum	med,	som	et	minimum,	deltagelse	af;	de

parter	der	direkte	berørt,	den	franske	skole,	og	politiker	og	stadsarkitekt,	ev.	andre	interessenter	der	repræsenterer	mulige

alternativ.

Ola	Wedebrunn

arkitekt	maa,	phd

Sct	Thomas	Allé	4.4th

1824	Frederiksberg	C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 16:24

Modtaget Dato: 27-06-2018 16:24

Vedrørende: VS: indsigelse Visions notat

Vedhæftninger: 20180625_124557.jpg

tvf
 
Venlig hilsen

Nicolaj Christophersen
Administrativ medarbejder

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

 

Fra: vibeke mathiesen [mailto:vibe50@yahoo.dk] 

Sendt: 25. juni 2018 12:51

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: VS: indsigelse

 
Skal historien gentage sig??
mvh Vibeke mathiesen

Den 12:49 mandag den 25. juni 2018 skrev vibeke mathiesen <vibe50@yahoo.dk>:

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android
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Ladies and gendemen: Her lå København!

32

152

107.



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 16:29

Modtaget Dato: 27-06-2018 16:29

Vedrørende: VS: Indsigelse: Den Franske Skole

tvf 

Venlig hilsen 

Nicolaj Christophersen 
Administrativ medarbejder 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214120 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: august jacobi [mailto:Augustjacobi@hotmail.com] 
Sendt: 27. juni 2018 14:32 
Til: BBE 
Emne: Indsigelse: Den Franske Skole 

Som Frederiksbergborger bekymrer det mig meget, at kommunen har fremlagt en plan for området omkring Den Franske Skole, som
i høj grad vil ændre og ødelægge et kvarter, som jeg ofte besøger. Jeg kan forstå at Frederiksberg Kommune ønsker at bygge højere,
tættere og tillade mere biltrafik og derved ødelægge det fuldstændigt enestående område omkring Værnedamsvej, gl. Kongevej og
Frederiksberg Alle. Det er fanme nedtur. Det er et enormt kedeligt perspektiv på Frederiksbergs fremtid og jeg håber sandelig I
trækker planerne tilbage. 

Med venlig hilsen 

August Jacobi Madsen, Cand. Med 

Frederiksberg Bredegade 1B 4 Th. 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:00

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:00

Vedrørende: VS: Protest mod planer på Den franske Skoles grund

 

 

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Bente Lindboe [mailto:bente.lindboe@youmail.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 23:58

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Protest mod planer på Den franske Skoles grund

 

Jeg vil, som nabo til Værnedamsvej og med daglig færden på samme, på det bestemteste protestere mod planerne om udnyttelse af de gamle
skolebygninger til at bygge højere end den eksisterende lokalplan. Vi har lokalplanerne delvis for at beskytte de arkitektoniske miljøer. Hvad er
meningen med at ligge under for økonomiske privatinteresser? Frederiksberg kommune burde gøre mere for at drage omsorg for de kulturelle
værdier, vi allerede har.

Hvad skal vi med flere tøjbutikker? Det vrimler med dem på Gl. Kongevej, og de kommer og går, som vinden blæser. Er det kultur?

Jeg vil også på det bestemteste protestere mod bygning af hotel og fornøjelsesetablissementer, som har åbent ud over almindelig forretningstid.
Dette vil medføre øget trafikbelastning i området, hvilket er helt uacceptabelt. Det er ilde nok, som det er nu for os beboere i denne ende af
Frederiksberg med hensyn til parkering.

De stille, velbesøgte og hyggelige caféer, som findes på Værnedamsvej nu, er med til at give kvarteret charme og er ikke til gene for beboere i
området. Tværtimod. Jeg nyder at bevæge mig gennem Værnedamsvej både om dagen og i særdeleshed om aftenen. Dette miljø burde man værne
om og ikke ”udvikle” det til et af de gængse business-centre, som man kan finde så mange andre steder.

Tag hånd om de eksisterende historiske bygninger på et nænsomt sæt. Giv et frirum til kvarterets børn – og gamle! Et sted, hvor de forskellige
aldersgrupper kan mødes. Der er stort behov for et sted, hvor de forskellige generationer kan mødes på en naturlig måde. Især børn og gamle. De
unge og yngre findes der allerede rigeligt for.

Med venlig hilsen

Bente Lindboe
Svanholmsvej 8, 3. tv. (Værnedamsvejs forlængelse)
1905 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:01

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:01

Vedrørende: VS: Høringssvar vedr. planerne for grunden tilhørende Den Franske Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Filip Engel [mailto:filipengel@hotmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 23:45

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Høringssvar vedr. planerne for grunden tilhørende Den Franske Skole

 
Til By Byggeri og Ejendomme,

 

Jeg har følgende spørgsmål til visionsnotatets planer omkring Den Franske Skole efter at have gennemgået det materiale, som jeg modtog d.

22. juni som svar på min aktindsigt:

 

Visionen generelt

Hvorfor er det skolens arkitektfirma Holscher Nordberg der har skrevet visionsnotatet, der præsenteres som Frederiksberg Kommunes?

Hvorfor går visionsnotatet lodret imod alt hvad Frederiksberg Kommune påstår at stå for i såvel Frederiksbergstrategien, Hovedstruktur

for Kommunens Udvikling, Kommuneplan 2017 og Notat om Principper for Fortætning?

 

Trafik

Hvordan skal det der grundlæggende er et gårdmiljø håndtere op til 200 ekstra biler?

Det vil tiltrække ekstra trafik udover de 200 biler til området at lave Den Franske Skole til et butiksområde. Hvad er planerne med alle

de biler, der ikke er plads til i parkeringskælderen? Hvordan tænkes de håndteres?

Hvor mange lastbiler forventer I vil levere varer i døgnet til forretningerne og det planlagte hotel?

Hvordan forventer I at bortskaffe affald fra området, både fra forretningerne, fra hotellet og fra beboerne?

Hvilke overvejelser har I gjort jer omkring effekten på Sankt Thomas Plads ift. støj, forurening, æstetik og sikkerhed når biltafikken på

og omkring pladsen øges markant som følge af de ekstra biler, vareindlevering samt fjernelse af affald?

Hvilke overvejelser har I gjort jer om at en stor del af den forventede trafik vil blive nødt til at krydse fortovet på Sankt Thomas Plads?

 

Bebyggelsesprocent

Den nuværende bebyggelsesprocent er på 118% og med de fremlagte planer bliver den på 200%. Hvilke overvejelser har I gjort jer om

hvorvidt dette er en ønskelig udvikling for bydel og dens beboere og hvilke gener det måtte medføre?

Hvorfor vælger I at øge bebyggelsesprocenten i den tættest bebyggede del af byen, mens I vælger ikke at bygge tæt i den nye bydel

der skal vokse frem på Frb Hospitalsgrunden hvor bebyggelsesprocenten er 90%?

Hvordan harmonerer planerne med at øge bebyggelsesprocenten med de principper for boligvækst og fortætning, som blev politisk

besluttet d. 2. juni 2016? Heri angives det bla at "Det taler for tilbageholdenhed med at godkende yderligere fortætningsprojekter i området øst for

fasanvejslinjen, der vil lægge mere pres på parkerings- og opholdsarealer"

Hvorfor ønsker I at fortætte i en grad, hvor vi taler om seks etagers bygninger med så smalle gader imellem at vi reelt bevæger os tilbage til gamle dage

fsva tæthed?

Vil I redegøre hvordan I overholder friarealkravet i betragtning af at arealet der skal benyttes til de kørende biler ikke kan indregnes som friareal?

Hvad er begrundelsen for at opføre et hotel og har dette noget at gøre med at kravene til friareal og parkeringspladser er mindre for

såvel hotel som erhverv end det er for private boliger?
 
Forretninger

Vil I redegøre for hvad kvaliteterne er af at have butiksmiljø på grunden? Er der lavet en analyse af om behovet for at lave flere forretninger?27
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Hvordan sikrer I at de mange nye forretninger ikke fører til butiksdød blandt de eksisterende forretninger på Gl. Kongevej og Værnedamsvej?

Hvordan sikrer vi at de forretninger der kommer viderefører den sameksistens, der eksisterer i dag hvor der er larm fra skolen på et tidspunkt hvor

beboerne er på arbejde og der er stille om aftenen når beboerne er hjemme?

Vil I redegøre for hvilke lydgener I forventer, at det vil have at etablere forretninger og cafe og restaurationsliv og tillade bil og lastbilstrafik i et

baggårdsmiljø hvor lyden bliver kastet frem og tilbage mellem bygningerne?

Gårdmiljø

Vil I redegøre for hvilke kvaliteter, der følger med for beboerne af det store indgreb, som planerne vil være i det der er et baggårdsmiljø?

Vil I redegøre for omfanget af grønne arealer, der planlægges at være offentligt tilgængelige?

Kan I komme med eksempler på andre steder på Frederiksberg hvor man har lavet så stort et ingreb i et gårdmiljø som det i her planlægger og hvor man

udvikler så tætte miljøer som I her foreslår?

Lys

Vil I redegøre for hvordan lysforskellen bliver efter gennemførelsen af planerne i visionsnotatet? De skyggediagrammer der er lavet viser lysforholdene når

byggeriet er opført, men de sammenligner ikke med lysforholdene i dag.

Bevaringsværdi

De to hovedbygninger på skolen er defineret som bevaringsværdige, men I vil tage taget af bygningerne og forlænge dem. Hvordan skal dette løses

arkitektonisk på en måde, der ikke vil blive underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet?

Venlig hilsen
Filip Engel
Gl. Kongevej 87 2. th
1850 Frb C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:01

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:01

Vedrørende: VS: Vedr. den Franske Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Else-Marie Lohse [mailto:elsemarielohse@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 23:44

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vedr. den Franske Skole

 

Da jeg modtog visionsnotatet fra Frederiksberg Kommune, blev jeg meget positiv over kommunens initiativ med at inddrage kommunen borgere og

ideerne tog form. Tænk hvilke muligheder for borgerne i Frederiksberg Kommune :-) 

 

Jeg kunne ønske mig et medborgerhus - omgivet af grønne områder med mulighed for forskellige aktiviteter. Også områder, der er overdækket, så det

var muligt at opholde sig ude i alt slags vejr.

 

Jeg kunne godt tænke mig et medborgerhus, som gav børn/unge og ældre mulighed for samvær, f.eks læsetræning og alle generationer mulighed for f.eks

fællesspisning. Aktivt at medinddrage nogle af de ældre borgere, som har mistet netværk og har brug for at skabe et nyt netværk. Jeg har mødt mange

ældre borgere, som føler sig ensomme, da vennerne dør fra dem.

 

Jeg ønsker IKKE indkøbscenter eller højere bygninger på området.

 

Venlig hilsen

Else-Marie Lohse

Sankt Thomas Allé 8, 3.tv.

1824 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:01

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:01

Vedrørende: VS: Vedr. planer om byggeri på den franske skoles grund

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Gry (Dawn) Terrell [mailto:grycarl@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 23:12

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vedr. planer om byggeri på den franske skoles grund

 

Jeg vil som Frederiksbergborger gerne udtrykke min store bekymring over og kritik af, at kommunen nu tilsyneladende ønsker at fylde baggårde i byen

op med høje huse og tættere bebygning. Det er ikke en udvikling, som jeg på nogen måde kan stå inde for.

 

Mvh

 

Gry Terrell

H.C. Ørsteds Vej 46, 2.tv

1879 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:01

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:01

Vedrørende: VS: Indsigelse og kommentar til visionsnotat for samt forslag til området ved Prins Henriks Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Louise Lau Pedersen [mailto:louiselaup@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 23:11

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>; Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt

<mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh

<nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram

<mebr08@frederiksberg.dk>

Cc: Louise Lau Pedersen <louiselaup@gmail.com>; tinoknudsen@gmail.com

Emne: Indsigelse og kommentar til visionsnotat for samt forslag til området ved Prins Henriks Skole

 
Kære politikkere og ansvarlige for byplanlægning på Frederiksberg
 
Hermed vores kommentarer og indsigelser mod visionsnotatet til den nye lokalplan for området ved Prins Henriks Skole. Tillige med forslag til brugen af
området.
 
Vi ved, at mange af vores naboer og med-beboere fra de berørte boligblokke allerede har skrevet til jer, men vi ønsker også at lufte vores mening, og håber
denne mail vil blive læst og medtaget den beskrevne hvidbog omkring høringen på visionsnotatet.
 
Vi vil gerne starte med at anerkende kommunalbestyrelsens mandat til at beslutte ud fra hensyn til erhvervslivet, kommunal økonomi og borgere/beboere, men
må desværre konstatere, at den proces vi indtil videre har været vidne til, skaber stor undring og bekymring.
 
Dette fordi vi oplever, at visionsnotatet er:

·        udarbejdet i samarbejde med Prins Henriks Skole, som er sælger, og altså forsvinder fra området.

·       udarbejdet kun med sælger, (og sælgers ejendomsmægler) som kun har et formål, nemlig at tjene penge.

·       tilsyneladende udarbejdet på baggrund af betingelser fra sælger. Betingelser for både lokalplanen ved den nuværende skolegrund og ved den nye

      på Rolighedsvej.

·        først forelagt beboere m.fl. efter, det beskrives som vedtaget af kommunalbestyrelsen. 
 
Deraf kan vi og mange andre hurtigt komme til at drage konklusioner såsom:

·       at visionsnotatet er udarbejdet for at tækkes Prins Henriks Skole. Vi fristes til at tænke, mon det har betydning, at skolen vil blive på 

      Frederiksberg…

·       at beboere og andre i området kun inddrages, fordi der er lov om offentlig høring.

·       at kommunal bestyrelsen er uinteresseret i og måske endda ligeglad med beboere, andre mindre erhvervsdrivende og interessenter i nærområdet.
 
Men det er bare som om, at man i processen helt har glemt, hvem den typiske beboer i området er. Så lad os opridse nogle punkter.
 
Langt de fleste beboere:

·       har en del uddannelse og betydningsfulde jobs. 

·       kan deraf gennemskue og analysere processer også kommunalbestyrelsens.

·       er temmelig resursestærke på flere måder og villige til at bruge dem.

·       vil kunne mobilisere en del modstand og faktisk er godt i gang.

·       står tilbage med en følelse af at være "løbet over".

·       simpelthen er forbavsede og deraf frustrerede over retorikken, som på mange måder taler ned til sin modtager. Fx visionsmaterialet og ikke 

     mindst til åbent hus-arrangementet d. 13. juni.

·       er vælgere, der rent faktisk stemmer ved kommunalvalgene og med garanti vil huske processen ved næste kommunalvalg.

·       at der ikke er tale om trusler, når beboere skriver til jer om at kæmpe, men at det er en kendsgerning, at vi kan stå sammen og gøre meget for at 

     redde vores nærmiljø.23

19 - VS: Indsigelse og kommentar til visionsnotat for s

159

113.



 
Og deraf er vi mange, der nu gør indsigelse. Vores kommer her:
 
Set med vores øjne, giver visionsnotatet slet ikke mening. Der er adskillige elementer, som synes at stå modstridende til visionsnotatets egen argumentation
for, hvorfor Frederiksberg og ikke mindst området er så fantastisk. Fortællingen om, at her er unikt med sine åbne baggårde uden baghuse og især dette
område med ”udsyn til unikke grønne gårde”, falder til jorden, når man jf. visionsnotatet vil bygge tættere og højere. Så vil områdets grønne pletter og unikke
karakter jo netop forsvinde.
 
Dertil:

·        vil der opstå et voldsomt indkig i vores lejligheder. Pt ser vi lige ind på garderobegangen på 3.sal på Prins Henriks Skole. Men det er kun ved én 

      af skolens gavle. Hvis der bygges tættere og højere, vil alle vores vinduer mod øst og syd få direkte indkig og vores privatliv forsvinde. For ikke at 

      sige at det samme vil gælde for brugere af de nye bygninger.

·       vores dejlige grønne have vil forsvinde i mørket fra høje bygninger.

·       værdien af vores boliger vil falde, når de ikke længere ligger i en privat zone, når de ikke længere har lys og luft omkring sig. Og hvem erstatter 

      den tabte værdi, når vi ikke længere kan sælge vores boliger til samme pris, som vi købte dem til? 

·       døgnåbning for offentligheden vil være en potentiel kilde til voldsomme støjgener og larm hele døgnet, frem for nu, hvor skolen går hjem kl 17.00 

      og ikke er her i weekenden.

·        friarealet mellem bygningerne vil forsvinde, det er der vist lovgivning om.

·       vores private zoner vil forsvinde, når området skal gøres til en ”attraktion”. Blandingen af offentlige og de private zoner gyser ned ad ryggen på 

      os, der har de lukkede private gårde, som vi passer på, dyrker og nyder.

·        nærområdets "summende" gadeliv, vil blive ødelagt, når nye aktører skal drive erhverv for at tjene investeringer ind. Erhverv som kan få negativ 

      indflydelse på de nuværende erhvervsdrivendes muligheder for at opretholde deres erhverv på de tilstødende forretningsstrøg. Erhvervsdrivende 

      som netop er med til at danne det hyggelige byliv i nærområdet. 
 
Vi vil slutte vores mail af med inspiration og forslag til brug af skoleområdet og bygningerne, som ville kunne glæde mange:

·        studieboliger i det oprindelige bygninger, lad os beholde vores unge mennesker under uddannelse i kommunen.

·       liebhaverboliger i de oprindelige bygninger - der kan skabes spændende "New Yorker" lejligheder i de store lokaler.

·       kulturelt midtpunkt for kommunen. Børnekultur, gallerier, foreningsliv m.v. som lukkes af om aftenen/natten.

·       åndehul i dagtimerne. Lad den fantasiske nybyggede legeplads blive brugt i dagtimerne.

·       lægehus, tandlægehus, sundhedshus.

·       skole – måske andre privatskoler kunne bruge de gamle charmerende bygninger?

·       Ungdomsskole, efterskole, gymnasium m.v.

·       børneinstitutioner. Se fx hvordan Nansensgades Skole i 90’erne blev omdannet til velfungerende børneinstitutioner.

·       Efteruddannelse – fx VUC-center, folkeuniversitet, CBS-fillial.
 
Vi ser frem til at få bekræftet modtagelsen af denne mail. Og har håb om reel inddragelse i nye visioner og tanker omkring vores allesammens yndlings
lokalområde.
 
Med venlig hilsen
Cand.mag. i Sprogpsykologi Louise Lau Pedersen og Selvstændig erhvervsdrivende Tino Knudsen
Gammel Kongevej 91 B 3. tv. (Havehuset)
1850 Frederiksberg C
Tlf 26142184 og 26837080.
 

24

160



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:01

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:01

Vedrørende: VS: Vedr. visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

Vedhæftninger: brevTilBBE.pdf

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Anna Arnth-Jensen [mailto:anna.arnthjensen@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 23:00

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vedr. visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

 

Vedhæftet meningstilkendegivelse vedr. visionsnotatet "Fra privat skolegård til unikt bymiljø".

 

Med venlig hilsen

Anna Arnth-Jensen
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  Frederiksberg, d. 27. juni 2018 

Vedr. visionsnotatet ”Fra privat skolegård til unikt bymiljø” 

Som mangeårig nabo til den franske skole oplever jeg i hverdagen, hvordan støj fra skolegården 
reflekteres af de omkringliggende bygninger. At man nu ønsker at gøre området offentligt 
tilgængeligt døgnet rundt hele ugen, vil øge støjgenerne for naboerne væsentligt. Hvor er hensynet 
til beboernes velvære og nattesøvn? Hovedparten af os har jo netop soveværelse ud mod gårdsiden, 
fordi der i forvejen er for megen støj fra gadesiden til at sikre en ordentlig nattesøvn. Det virker 
paradoksalt, at man i disse tider, hvor stress er et stigende problem, ønsker at inddrage de små 
lommer af fred og ro, som endnu findes i byen.  

Har man mon overvejet, hvad det er, der gør Frederiksberg til en så attraktiv bopæl? Mon ikke, at 
hovedparten af borgerne vil svare, at det er de grønne områder, og den fred og ro, der hersker i 
området, sammenholdt med nærheden til alle Københavns forlystelser? Området omkring den 
franske skole, i særdeleshed Gl. Kongevej og Værnedamsvej, er i forvejen spækket med fornøjelser i 
form af caféer, restauranter og butikker – hvorfor er det bydende nødvendigt at hive den slags ind i 
gårdrummet? Og hvorfor prioriteres det højere end naboernes nattesøvn? Der er jo ikke tale om 
livsvigtige funktioner for samfundet så som hospital og skole, men derimod forlystelser, som i 
forvejen findes til overflod i området. 

Hvis man insisterer på at realisere visionsnotatet i dets nuværende form, så vil jeg stærkt opfordre til 
følgende: 

 At man gør alt for at mindske støjgener for naboerne, f.eks. ved at begrænse offentlig
adgang til gårdrummet (inkl. eventuelle tagterrasser i gårdrummet) til tidsrummet 8-18 på
hverdage og 10-15 på lørdage. Dette kan rent praktisk implementeres ved at placere caféer
og restauranter ud mod Værnedamsvej og Frederiksberg Allé, mens butikker, kaffebarer,
gallerier, kontorer og beboelse placeres inde i gårdrummet.

 At man bevarer de smukke skolebygninger fra 1800-tallet, der er klassificeret som
bevaringsværdige, da disse giver området karakter.

 At man kun i meget begrænset omfang tilføjer yderligere bebyggelse. Gårdrummet er jo
netop så attraktivt, fordi det giver en fornemmelse af lys, luft og ro i et ellers meget
larmende og tætbygget kvarter.

 At man tilføjer yderligere beplantning

Med venlig hilsen 

Anna Arnth-Jensen 
Skt. Thomas Allé 12, 3.th. 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:02

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:02

Vedrørende: VS: Modstand mod Den Franske Skoles ønsker På vegne af Gregers Steendahl

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Siri Steendahl [mailto:siri@steendahl.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 22:45

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>; ST <steendahl@telia.com>; baeredygtigtfrb@gmail.com

Emne: Modstand mod Den Franske Skoles ønsker På vegne af Gregers Steendahl

Kære Frederiksberg Kommune 

På vegne af min far:

Gregers Steendahl

Frederiksberg Allé 18, 2th

1820 Frederiksberg C 

steendahl@telia.com 

skriver jeg for at give udtryk for hans modstand mod Den Franske Skoles ønsker med deres grund.

Min far mener Den Franske Skoles planer har alvorlige negative konsekvenser på en lang række områder såsom støjgener, lysgener, undergrunden, øget

trafikering for Frederiksberg og området omkring St. Thomas Plads og Værnedamsvej.

Min far er pt. ude at rejse uden internet adgang hvorfor jeg skriver på hans vegne. 

Mange hilsner

Siri Steendahl 

Frederiksberg Alle 20

1820 Frederiksberg C 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:02

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:02

Vedrørende: VS: Kraftig modstander at Den Franske Skoles ønsker med grunden

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Siri Steendahl [mailto:siri@steendahl.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 22:31

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Kraftig modstander at Den Franske Skoles ønsker med grunden

 

Kære Frederiksberg Kommune 

 

Vi elsker smukke skønne Frederiksberg. Vi elsker at bo på Frederiksberg Allé ud til St Thomas Plads. Her har vi boet de sidste 10 år.  Vi er kraftigt

modstandere af at vi nu kan læse at Den Franske Skole ønsker at grunden fremover skal være et offentligt og tæt bebygget område. 

 

Frederiksberg kan noget særligt og er en smuk bydel. Det skal vi ikke smadre med at bygge i højde på den nuværende Franske skoles grund. Det vil

ikke passe arkitektonisk til resten af området og vil ikke mindst stjæle lys fra de nuværende bygninger. 

 

Værnedamsvej har et helt unik miljø, som hverken findes andre steder på Frederiksberg eller i København. Vi mener at Den Franske Skoles ønsker med

grunden vil ødelægge den unikke stemning, der er på Værnedamsvej.

 

Den Franske Skole har lige nu to indgange. Vi kan slet ikke se hvordan de indgange skal kunne rumme den stærkt øget trafik til området.  Det vil betyde

en voldsom stigning af trafikken på skolestien fra St Thomas Plads. Det er vi på det kraftigste imod.  

 

Vi er dybt bekymrede om Den Franske Skoles ønsker om at der skal være parkeringskælder. Vi er bekymrede for at de smukke gamle bygninger, der

ligger i området, vil få alvorlige sætningsskader.

 

De sidste ti år er støjniveauet på Frederiksberg steget støt pga. det øget antal kulturelle tilbud. Det har vi accepteret.

Men vi er absolut ikke ok med udsigten til de øget støj gener Den Franske Skoles ønsker vil give os beboere. 

 

Vi er stærkt utilfredse med at Frederiksberg Kommune ikke ønsker reel borgerinddragelse. 

 

Frederiksberg er i forvejen så tæt befolket. Det vi har brug for er grønne områder og absolut ikke endnu tætter bebyggelse. 

 

Lad os i fællesskab værne om smukke Frederiksberg og ikke ødelægge det. 

 

 

Mange hilsner Siri Steendahl 

Frederiksberg Allé 20

1820 Frederiksberg C 

mobil 40647588 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:02

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:02

Vedrørende: VS:

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: dorte@waldau.dk [mailto:dorte@waldau.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 22:28

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne:

Som beboer på Værnedamsvej og naboer til den franske skole, kan det undre at Frederiksberg kommune, har planer om at brug området hvor den

franske skole ligger til et indkøbscenter, hotel mv. 

Der er på Værnedamsvej et meget specielt lokalmiljø og en gade der emmer af god stemning.  Dette miljø har plads til både beboelsesejendomme og

liberalt erhverv.  Det er jo ikke fordi der mangler cafeer eller restauranter på Værnedamsvej, og vi kan som beboerere frygte at det bliver cafe og

restaurentmiljøet der vil præge en gade der i øjeblikket heldigvis rummer både forskellige detail forretninger og gode og hyggelige cafeer.

Gaden er kendt rundt omkring i verden, som en unik og meget speciel gade, det ønsker vi ikke ændret til at mainstream tivoli. 

Der er mening i at bygge beboelse, da der jo er åbenlys mangle på dette, men derfor behøver man jo ikke bygge i højden.

Det er trist hvis en gade der virklige kan rumme mange forskellige mennesker skal "sælges" til højestbydende, frem for at vi højner og passer på det miljø

vi lige nu har, på Frederiksbergs hyggeligste gade.

Derfor kan det jo ikke undre, at vi er store modstandere af de plander er pt er kendte.

Venlig hilsen

Dorte Coster Waldau og Alan Winther Nielsen

Værnedamsvej 11, 1th.

1819 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:02

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:02

Vedrørende: VS: Høring ang Den Franske Skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Kristian Bendix Nielsen [mailto:kristian.bendix.nielsen@gmail.com] 
Sendt: 27. juni 2018 22:26 
Til: BBE 
Emne: Høring ang Den Franske Skole 

Til Frederiksberg Kommune, 

Jeg er blevet bekendt med planerne for den franske skole. Min holdning er helt klart at det er en meget dårlig ide med tættere byggeri
og øget trafik som et nybyggeri vil medføre. Et i forvejen stærkt trafik plaget kvarter har bestemt ikke brug for mere. Kan heller ikke
forstå at et i forvejen meget tæt befolket kvarter har behov for mere byggeri. Vi har brug for luft! 

/Kristian Bendix Nielsen 
Frederiksberg Alle 20, 2 
1820 Frb C 

Mobil: 6167 0778 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:03

Modtaget

Dato:
28-06-2018 08:03

Vedrørende:
VS: Høring om udviklingen af et område mellem Værnedamsvej, Gl. Kongevej, Frederiksberg Allé og Skt. Thomas
Allé

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Gry Barnholdt [mailto:grybarnholdt@hotmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 22:15

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Høring om udviklingen af et område mellem Værnedamsvej, Gl. Kongevej, Frederiksberg Allé og Skt. Thomas Allé

27. juni 2018

Til By, Byggeri og Ejendomme
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg

På vegne af beboerforeningen Rosenlund – Værnedamsvej 15 og 17, Gl. Kongevej 85 i Frederiksberg Kommune
skal jeg hermed udtrykke min bekymring over kommunens planer for området på Den Franske Skoles grund. Vi er i
beboerforeningen bekymrede over, at kommunen tilsyneladende ønsker at bygge højere huse og tættere
bebyggelse end der er nu. Værnedamsvej-området er meget charmerende og de nuværende planer vil efter vores
mening ødelægge området. Det er ikke en udvikling vi ønsker.

Med venlig hilsen

På Beboerforeningen Rosenlunds vegne
Gry Barnholdt, beboerrepræsentant
Værnedamsvej 15, 3. th.
1819 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:03

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:03

Vedrørende: VS: Den franske skoles grund!

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Lotte Jørgensen [mailto:lotte.dj75@gmail.com] 
Sendt: 27. juni 2018 22:08 
Til: BBE 
Emne: Den franske skoles grund! 

Kære Frederiksberg politikere 

Vi skriver til jer, da vi er beboer på Værnedamsvej 11,4.tv. Vores lejlighed vender ind mod den Franske skole. 

Vi skriver til jer fordi, vi er meget bekymrede for de store ændringer af bygninger på skolens grund. 

Vi er bekymrede og utilfredse med at I vil bygge 3 etager højere, når alle bygninger i området er samme højde. Lyset/solen og
udsigten vil blive taget fra os, og med den måde som der laves nybygninger på kan det kun blive grimt at se på, når alle bygninger i
området er smukke gamle bygninger, incl. den nuværende franske skole. 

Vi ser gerne, at der holdes den grønne linie, som der er en lille smule af i vores område af Frederiksberg, men der kunne sagtens
være mere. Lad det være et område som man kan gå igennem fra Værnedamsvej til Skt. Thomas alle, hvor der er grønne områder,
legeplads med mere. 

Vi håber at I vil høre på os der trods alt bor i området. 
Iøvrigt kan vi ikke forstå, at vi ikke er blevet hørt længe før, så vi kunne give vores besyv med. 

Mvh. Claus og Lotte Jørgensen 
Værnedamsvej 11,4.tv. 

Sendt fra min iPhone 

15

12 - VS: Den franske skoles grund!

168

120.



Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:03

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:03

Vedrørende: VS: Indsigelse: Den Franske Skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Martin Andersen [mailto:maren.dk@hotmail.com] 
Sendt: 27. juni 2018 21:48 
Til: BBE 
Cc: Jørgen Glenthøj ; Nikolaj Bøgh ; Simon Aggesen ; vindfeldt@frderiksberg.dk; Jan E. Jørgensen ; Balder Mørk Andersen ; Thyge
Enevoldsen ; Lone Loklindt ; Mette Kaasfeldt Bram 
Emne: Indsigelse: Den Franske Skole 

Helt overordnet mener jeg, at det er synd og skam at ændre på de originale, smukke, gamle bygninger, der allerede er blevet vurderet
som bevaringsværdige. Arkitektonisk vil det næsten være umuligt at beholde den flotte æstetik med tilføjelse af nye etager. 

Jeg mener ikke, at det vil passe til Frederiksberg Kommune, at man ligesom i Kbh’s kommune fylder områder op med beton uden
frirum. Det er ikke det Frederiksberg, jeg kender, og som jeg har boet på hele mit liv. 

Efter en lang arbejdsdag øsnker jeg at komme hjem til fred og ro, ikke et støjende, summende baggårdsmiljø med biler, mennesker
og restauranter. Så kunne jeg ligeså godt bo på strøget i indre by. 

Frederiksberg er et dejligt sted, lad os bibeholde det. Det må været i alles interesse, at kommunen er på borgernes side og ikke
ejendomsspekulanterne. Det er jo trods alt også os, der bestemmer, hvem der bliver valgt til byrådet. 

De kærligste hilsner, 

Martin Andersen 
Gl. Kongevej 91A, 4tv. 
1850 Frederiksberg C 

Sendt fra min iPad 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:04

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:04

Vedrørende: VS: Indsigelse: Den Franske Skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Torsten Rojas-Danielsen [mailto:torstenrojas@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 20:50

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>; Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Jan E.

Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen

<then01@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt <lolo01@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>

Emne: Indsigelse: Den Franske Skole

 
Til By, Byggeri og Ejendomme,

 

Jeg ønsker med denne indsigelse at udtrykke en tydelig kritik af det visionsnotat, der er blevet fremlagt i forbindelsen med flytningen af

Den Franske Skole. 

 

Jeg sætter pris på, at kommunen er interesseret i at skabe nye spændende funktioner på den grund, som skolen indtil nu har brugt. Men jeg

mener, at det fremlagte visionsnotat på flere områder er et virkeligt dårligt udgangspunkt for at skabe et rum og en gevinst for

Frederiksbergs borgere. 

 

Jeg finder det ekstremt kritisabelt, at det fremlagte notat lægger op til at man vil udvide, næsten fordoble, antallet af bebyggede

kvadratmeter fra 5600 til 10300. Det vil - med det fremlagte forslag - betyde højere byggeri, tættere byggeri, mere trafik og en helt

uacceptabel forhøjelse af støjniveauet på området. Vi er mange naboer, i omegnen af 800-900, der i overvældende grad er kritiske over for

idéen om at åbne området for gennemgang og i særdeles over for den støj og negative skyggepåvirkning, det vil have på vores

gårdarealer, der støder op til skolen. Det vil skabe utryghed for vores børn, for de ældre naboer og være til umådelig gene for alle de

borgere, der har købt lejlighed i dette skønne område af byen. Et område, hvor vi har leben og handel på de større gader og ro og

rekreative områder i vores baggårde. 

 

Personligt vil jeg med det fremlagte notat kunne se frem til kraftig reduktion i udsynet fra min altan på 5. Sal og soveværelse og man vil få

direkte indkigsmuligheder ned i min lejlighed fra de nye, højere bygninger. En uacceptabel forringelse af min lejligheds værdi. 

 

 

DEN FRANSKE FORBINDELSE

 

Jeg finder det samtidig  påfaldende, at kommunen tilsyneladende kører så tæt et parløb med Den Franske Skole. Visionnotatet indeholder

så mange elementer og passager, der går igen i udbudsmaterialet - og som lader til at være udviklet af sælger. Er det denne “vision”, som

forvaltningen og et flertal af politikerne på rådhuset har for byen? At kapitalstærke, private virksomheder (læs: Den Franske Skole) skal

diktere byens udvikling? At man kan købe sig til en udformning af de arealer, der burde komme alle Frederiksbergborgere til gode? 

 

Jeg finder ingenlunde, at notatet lever op til sine egne ambitioner om “at give noget tilbage til borgerne” - tværtimod ser jeg et stykke

politisk bestillingsarbejde designet til at tilgodese Den Franske Skoles ønske om at maksimere værdien af deres ejendomme på bekostning

af naboerne og lokalområdet. 

 

Jeg kan til dels forstå motivationen bag at bygge nye lejligheder og tiltrække flere skatteborgere til kommunen. Men i den skala og den

udformning vi ser her, er projektet dømt til at mislykkes. Det vil aldrig kunne skabe den opbakning fra borgere og erhvervsliv i området,

som er så vital for projektets succes. 

 

Jeg ønsker at sende et klart og utvetydigt signal til forvaltning og politikere om, at hvis kommunen insisterer på at trumfe dette projekt

igennem i dets nuværende form og ændre de lokalplaner, der er formet for at regulere denne slags hensynsløse udbygning af et i forvejen

tæt bebygget område, så vil jeg og hundredevis af andre borgere gøre alt hvad vi kan for at modarbejde kommunen i hele processen:

juridisk, i medierne, med ekspertbistand fra miljøkonsulenter, ingeniører, med underskriftsindsamlinger, demonstrationer og koordinerede

aktioner. En kommende ejendomsinvestor vil fra dag 1 få at vide, at vi står klar med støjmålere og nidkært vil våge over alle faser af

byggeprojektet og skematisk vil notere enhver overtrædelse af de arbejdstider, der er defineret i hverdagen. 
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Men jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ender i sådan en situation. Jeg har tiltro til, at politikerne og forvaltningen besinder sig og i praksis

- ikke kun under en valgkamp - viser, at man vil arbejde for et smukt, grønt Frederiksberg. Et Frederiksberg, hvor der først og fremmest er

plads til mennesker og lys og luft.

Budskabet er enkelt: skrot det fremlagte visionsnotat. Genstart processen og inddrag os borgere på en oprigtig måde. 

Jeg hilser boliger velkommen og er på ingen måde modstander af, at der skal udvikles på grunden. Men det oplæg, vi er blevet fremlagt er

helt uacceptabelt. 

Mange venlige hilsner

Torsten Rojas-Danielsen

Journalist

Gl.Kongevej 91B 5.tv.

1850 Frederiksberg C

Mvh Torsten Rojas - 21224891
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:04

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:04

Vedrørende: VS: Indsigelse vedr. visionsnotat om Prins Henriks Skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Paul Kristjansen [mailto:paul@kristjansen.com] 
Sendt: 27. juni 2018 20:07 
Til: BBE 
Emne: Indsigelse vedr. visionsnotat om Prins Henriks Skole 

Som ejer og beboer af lejligheden Gammel Kongevej 89, 2. tv protesterer jeg hermed over det såkaldte visionsnotat vedr grunden for
den franske skole. 

Det ligner et mindre vellykket forsøg på at øge en spekulativ værdi af arealet og er i det hele meget svært at tage alvorligt. 

Det er uacceptabelt, hvis de smukke gamle træer, det åbne rum, stilheden og højden af bygningerne i vores gårdmiljø skal ændres
for, på et meget tvivlsomt grundlag, at gå efter en totalt forældet, uambitiøs ide og et uafvendeligt nederlag svarende til West Market,
som vel er et af de pinligste initiativer i nyere tid. 

Med venlig hilsen 
Paul E.G. Kristjansen 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:04

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:04

Vedrørende: VS: Vedr. planerne for Prins Henriks Skole

Vedhæftninger: Vedr. planerne for Prins Henriks Skole.pdf

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 

Fra: ole pedersen [mailto:opeder@c.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 19:06

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vedr. planerne for Prins Henriks Skole

 

Se venligst vedhæftede dokument.

 

Mvh Ole Pedersen
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Indsigelse vedr. de offentliggjorte planer for Prins Henriks Skole efter skolens fraflytning 

Som nærmeste nabo til Prins Henriks Skole fylder det os med gru at se de planer, der er offentliggjort. Jeg er 
formand for Andelsboligforeningen Værnedamsvej 11 og vil på foreningens vegne gøre indsigelse imod, at 
disse planer bliver realiseret. 

Det er klart, at der skal ske et eller andet med grunden og bygningerne i og med at skolen flytter, men 
forestillinger om at etablere bebyggelser, der vil fordoble antallet af bebyggede m2 på grunden og caféer, 
restauranter, et hotel samt et butikscenter vil efter vores opfattelse medføre store gener for vores i forvejen 
tætpakkede gade. 

At et flertal af Frederiksbergs politkere har givet forhåndstilladelse til dette "Future scenario" strider for os at 
se mod de forsikringer om deres omsorg for Værnedamsvej, som politikerne gav udtryk for i forbindelse med 
trafikhøringerne i vinteren 2015-16, hvor det lykkedes beboere og forretninger at bevare gaden med trafik i 
begge retninger. 

Borgmester Jørgen Glenthøj er i Frederiksberg Bladet 22. marts 2018 under overskriften Beboere skal 
inddrages citeret for at udtale, at kommunen vil forberede os, så vi både kan bibeholde alle de værdier, der er i 
forvejen og skabe nye muligheder alt sammen i samarbejde med lokalsamfundet. Det lyder lovende, og vi 
håber, at borgmesteren står ved sit ord, så vi ikke bliver ofre for et byggeprojekt, der alene har til hensigt at 
tilfredsstille en investor, der ikke har den fjerneste berøring med Værnedamsvej. Det engelsksprogede 
salgsprospekt kunne tyde på, at der sigtes på kapitalstærke kræfter også uden for Danmarks grænser. 

Der er på Værnedamsvej et enestående lokalmiljø med en levende gade, der rummer både beboelses-
ejendomme incl. lejligheder med liberalt erhverv, caféer, restauranter og et bredt udvalg af forretninger. - For 
os at se er der ikke mangel på caféer og restauranter i vores område, og vi frygter, at miljøet i alt for høj grad 
vil blive præget heraf, hvis de foreliggende planer bliver realiseret.  

Vi kan sagtens se, at der kan skabes rum for beboelse og nogle specialforretninger, men vi er stærke 
modstandere af planer, der indebærer, at Værnedamsvej kommer til at fremstå som indgang til et butiks- og 
forlystelsescenter. 

Værnedamsvej er blevet en rigtig turistmagnet og optræder i flere udenlandske aviser og rejsepublikationer 
som et sted, det er værd at besøge. En tysk avis har endda brugt gaden som en slags definition på begrebet 
"hyggelig", og turisterne skal være velkomne; men vi er modstandere af en tivolisering af vores gade. 

Andelsboligforeningen 
Værnedamsvej 11
1819 Frederiksberg C 

/Ole Pedersen 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:05

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:05

Vedrørende: VS: Ang. Salget af den franske skole og visionsnotatet Fra privat skolegård til unikt bymiljø

Vedhæftninger: ang Fra privat skolegård til unikt bymiljø.docx

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Jonas Gregersen [mailto:jonas.gregersen@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 18:12

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Ang. Salget af den franske skole og visionsnotatet Fra privat skolegård til unikt bymiljø

 
Att: By, Byggeri og Ejendomme Frederiksberg kommune

 

Ang. Salget af den franske skole og visionsnotatet Fra privat skolegård til unikt bymiljø

Jeg har læst visionsnotatet Fra privat skolegård til unikt bymiljø og vil have lov til udtrykke min undren, skepsis og vil gerne høre hvem der står bag

planen.

I visionsnotatet står der, at 'Udvikler foreslår at nyt byggeri blandt andet kan tilføjes som yderligere 1-3 etager oven på eksisterende byggeri som i

dag er 3-4 etager og som tilbygninger i op til 6 etager'.

Det står intet i notatet om hvem ”udvikler” er.

Som borger i kommunen synes jeg det er kritisabelt, at kommunen ikke fortæller borgerne, hvem der er der har lavet den plan for området som nu

ligger til grund for den fremadrettede proces.

Som borger vil jeg meget gerne høre hvem denne udvikler er. Det har stor betydning om projektet er udviklet af Realdania, Lejerbo, AK81, den

franske skole eller andre. Man kan gætte på at det er udviklet af den franske skole, da de jo har interesse i at få det størst mulige afkast på salget af

bygningerne og grunden, og jo flere byggemuligheder der er, desto større pris vil de kunne få. Det virker som at profit ved det forestående salg er

hovedmotivet bag udviklingen af planen for området og ikke hvordan man rent faktisk får mest muligt ud af området som det er i dag.

Det fremgår ikke af notatet hvorfor det skulle være en forbedring af området og Frederiksberg kommune at man skal have mulighed for at bygge 3-4

etager oven på de gamle skolebygninger fra 1855 og 1880. Hvis man beslutter at give tilladelse til at bygge ovenpå de gamle bygninger, så håber jeg

den bliver motiveret da det i mine øjne vil være en arkitektonisk skændsel og uden forståelse for historien og bygningernes betydning for

lokalområdet.

 

Mvh. Jonas Gregersen

Bogøvej 6 4tv, 200 Frederiksberg

 

--

Jonas Gregersen, Cand.mag. i medievidenskab

Bogøvej 6 4tv, 2000 Frederiksberg,

Tlf: 41782708
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Att: By, Byggeri og Ejendomme Frederiksberg kommune

Ang. Salget af den franske skole og visionsnotatet Fra privat skolegård til unikt bymiljø

Jeg har læst visionsnotatet Fra privat skolegård til unikt bymiljø og vil have lov til udtrykke min undren, 
skepsis og vil gerne høre hvem der står bag planen.

I visionsnotatet står der, at 'Udvikler foreslår at nyt byggeri blandt andet kan tilføjes som yderligere 1-3 
etager oven på eksisterende byggeri som i dag er 3-4 etager og som tilbygninger i op til 6 etager'.

Det står intet i notatet om hvem ”udvikler” er.

Som borger i kommunen synes jeg det er kritisabelt, at kommunen ikke fortæller borgerne, hvem der er der 
har lavet den plan for området som nu ligger til grund for den fremadrettede proces.

Som borger vil jeg meget gerne høre hvem denne udvikler er. Det har stor betydning om projektet er 
udviklet af Realdania, Lejerbo, AK81, den franske skole eller andre. Man kan gætte på at det er udviklet af 
den franske skole, da de jo har interesse i at få det størst mulige afkast på salget af bygningerne og 
grunden, og jo flere byggemuligheder der er, desto større pris vil de kunne få. Det virker som at profit ved 
det forestående salg er hovedmotivet bag udviklingen af planen for området og ikke hvordan man rent 
faktisk får mest muligt ud af området som det er i dag.

Det fremgår ikke af notatet hvorfor det skulle være en forbedring af området og Frederiksberg kommune at 
man skal have mulighed for at bygge 3-4 etager oven på de gamle skolebygninger fra 1855 og 1880. Hvis 
man beslutter at give tilladelse til at bygge ovenpå de gamle bygninger, så håber jeg den bliver motiveret da 
det i mine øjne vil være en arkitektonisk skændsel og uden forståelse for historien og bygningernes 
betydning for lokalområdet.

Mvh. Jonas Gregersen

Bogøvej 6 4tv, 200 Frederiksberg
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:05

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:05

Vedrørende: VS: Visionsnotat vedr. den franske skole

 
 
Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Nikolaj Vinten [mailto:nikolajvinten@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 17:25

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Cc: Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Balder Mørk Andersen

<bma@frederiksberg.dk>; Anja Camilla Jensen <anja@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>; Ruben Kidde

<ruki01@frederiksberg.dk>; Flemming Brank <flbr01@frederiksberg.dk>; Helle Sjelle <hesj01@frederiksberg.dk>; Brian Holm

<holm@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Borgmesteren <Borgmesteren@frederiksberg.dk>; Laura Lindahl

<lindahl@frederiksberg.dk>; Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>

Emne: Visionsnotat vedr. den franske skole

 

Som beboere på Gl. kongevej 87, 1. tv. siden 1998, har vi igennem de sidste 20 år fået et solidt indblik i livet og dynamikken i området omkring vores

ejendom. Både ud til Gl. kongevej, til Værnedamsvej, Skt thomas Allé og Frederiksberg allé, samt til det velfungerende gårdmiljø/ skolemiljø indenfor

området. 

 

Der er derfor med stor bekymring vi gennemgår det oplæg der er udsendt vedr. "Visionen" for området. 

En vision som vi finder helt ude af trit med området, men også med den "grønne" vision som Frederiksberg kommune normalt repræsenterer. 

 

I oplægget lægges der op til højere og tættere bebyggelse, samt at trække livet fra Værnedamsvej ind i arealet. 

Der har gennem de senere år været en stigende aktivitet på og omkring Værnedamsvej. Megen støj og trafik fra aftenlivet/ nattelivet samt en øget trafik til

vejen og området dag og aften.

At udvide dette område til at indbefatte baggårds miljøet til de beboere der lever i området, giver for os ingen mening og vil blot skabe mere trafik og

larm. Således at den ro og luft som vi har med baggårdene vil blive stærkt forringet. 

 

Højere og tættere bebyggelse vil minimere lys og luft. Stik imod den måde man byplanmæssigt har forholdt sig til baggårdene på i Frederiksberg og

København. Dette virker direkte imod de kvaliteter som området giver beboerne. 

 

Samtidig er vi meget bekymret for den selvfølge, hvor med dette forslag er blevet forelagt og vi er helt uforstående overfor for den brede politiske

opbakning der skulle være omkring projektet. Samtidig synes det  spekulativt at over-visionere et område for at trække mest mulig økonomi til en privat

ejet skole, på bekostning af beboerne omkring. 

 

Så hermed medgiver vi vores absolutte forbehold og indsigelse mod det forelagte.

 

Mvh

Lise og Nikolaj Vinten

 

Gl. Kongevej 87, 1.tv. 
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:05

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:05

Vedrørende: VS: Planerne for udvikling af området, der i dag huser Prins Henriks skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Jakob Thyssen Valerius [mailto:JTV@lb.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 15:53

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Planerne for udvikling af området, der i dag huser Prins Henriks skole

Til Afdeling for by, byggeri og ejendomme på Frederiksberg

Som nabo til Prins Henriks Skole har jeg modtaget ”kommunens” vision for udvikling af området, der i dag huser Prins Henriks Skole. Jeg må sige, at

jeg rimelig rystet over såvel processen som indholdet af det fremsendte oplæg.

1)

For så vidt angår processen indbyder kommunen til dialog med de omkringboende naboer mv. Samtidig fremlægges en vision, som i sin form

allerede synes rimelig ”fastrømmet”, og hvor sælger af ejendommen helt åbenbart har fået kommunens umiddelbare opbakning til at gennemføre

et projekt, hvis primære (eneste)  formål er at give sælger størst mulig økonomisk gevinst – Det er i hvert fald ikke hensynet til lokalområdet, der

præger oplægget. At visionen så herefter fremlægges til ”debat” virker desværre som noget af en skinmanøvre, og jeg tvivler på, at de bestræbelser,

som de direkte berørte parter (os naboer) nu gør sig, i sidste ende vil have nogen effekt.

2)

Med hensyn til selve indholdet af oplægget forekommer det åbenbart, at det ikke er hensynet til at bevare Frederiksbergs særpræg, der ligger til

grund for visionen. Det frederiksbergske miljø er kendetegnet ved grønne, fredelige omgivelser, hvor det først er fremmest er rart at opholde sig –

og bo! Med visionen ønsker man at ændre på dette særpræg og i stedet skabe et af de ”gå i byen” miljøer, som vi kun kender alt for godt fra indre by.

Gårdmiljøer kan være charmerende, men den store udfordring består selvfølgelig i de støjgener, som netop bliver forstærket af de indre gårdrum.

Jeg er meget fortaler for, at man selvfølgelig bruger de gamle skolearealer til noget nyt og spændende – men man bør her vælge en løsning, hvor

roen bevares. Vi kender alt for mange eksempler på, hvad der sker, når man vælger den modsatte løsning (Boltens gård mv.)

Visionen henviser nok så charmerende til et tilsvarende gårdmiljø i Berlin, Hackescher Höfe. Nu har jeg tilfældigvis selv lejlighed i Berlin – og kender

udmærket de pågældende baggårde. De er nok så charmerende, men i denne sammenhæng overser man en ting: nemlig det faktum, at der ikke bor

mennesker i gårdene ved Hackescher Höfe. Der er primært tale om butikker, restauranter mv. – og så kontorer på de øvre etager. Men private

lejligheder er der altså ikke, og det hænger selvfølgelig sammen med, at det på grund af støj mv., er et helt uegnet sted at bo for almindelige

mennesker. Ved Prins Henriks Skole forholder det sig helt anderledes. Her er gården omkranset af private boliger – og formentligt oftest med

soveværelser ud mod den (indtil videre) stille side. For disse beboere (inklusive mig selv) vil den planlagte vision være et kæmpe og helt urimeligt

indgreb i deres almindelige ”ret til fred i eget hjem”. At disse beboere skal tåle dette på bekostning af en enkelt sælgers økonomiske interesser,

mener jeg kommunen bør afholde sig fra at ”lægge ryg til”.

Jeg vil meget opfodre til, at kommunen nu starter forfra, og at der nu laves et helt nyt visionsnotat, hvor det ikke blot er den ene part, der har fået

mulighed for at være pennefører. Min opfordring er der dog som nævnt indledningsvist krydret med en vis omgang mistro til, om denne sag i

virkeligheden er ”besluttet på forhånd”.

Med venlig hilsen

Jakob Thyssen Valerius

Frederiksberg Allé 14, 4. tv.

1820 Frederiksberg C
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:05

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:05

Vedrørende: VS: Prins Henriks skole

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: Daniel Agger [mailto:da@kloagger.dk] 

Sendt: 27. juni 2018 15:53

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Prins Henriks skole

Til Frederiksberg Kommune,

Vi bor i lejlighed på Frederiksberg Alle i et område som vil blive berørt af den mulige ændring af Prins Henriks Skole.

Indledningsvist vil vi gerne udtrykke at vi er særdeles glade for lokalmiljøet – og vores holdning er derfor også farvet at en vis uvilje imod forandringer.

Men Kommunen kan naturligvis ikke gøre for, at den franske skole ønsker at flytte til nye lokaliteter.

De eksisterende 3 bygninger er fantastiske og vi synes det er synd, at der skal ske en ændring i bygningernes udformning etc. Vi forstår godt en plan om

ændret anvendelse af bygningerne, men det virker som om, at det mere er et ønske fra en developer om at maksimere profitten, end det er er spørgsmål

om hvad der passer bedst for området. Området er allerede nu begunstiget af et rigt handelsliv i de omkringliggende gader, så vi tror ærligt talt ikke at det

kan være til glæde for det eksisterende handelsliv med den foreslåede plan.

Hvorfor ikke lave det til boliger? Det kan jo kun være et spørgsmål om økonomi – nemlig at en developer kan tjene flere penge hvis man kan bygge flere

etagemeter til salg og udlejning. Men er Frederiksberg ikke alt for gode til det? Hvorfor skulle Frederiksberg som kommune acceptere, at hensynet til en

developes profitmaksimering vejer tungere end bevaring af 3 så gamle og smukke bygninger. Det må være muligt at lave en projekt med kun boliger i de

eksisterende bygninger. Den eneste forskel er hvor mange penge der kan tjenes på det.

Vi er imod en lokalplan som giver lov til at ændre området som skitseret – særligt at øge højden på bygningerne. De eneste som drager fordel af det er

developerne, og det vil helt sikkert føre til en miljø forringelse for de omkringliggende ejendomme og gårdmiljø.

Vi synes også at sporene skræmmer i forbindelse med etableringen af Westmarket. Her var intentionerne også gode, men det er vanskeligt at se at

behovet har været der, og at det har skabt en god synergi i lokalområdet.

Mvh

Daniel Agger
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 28-06-2018 08:06

Modtaget Dato: 28-06-2018 08:06

Vedrørende: VS: Vedr. Den Franske skoles udvikling

Vedhæftninger: ~WRD000.jpg

Venlig hilsen

Birgitte Winding
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: joergen.schwarz [mailto:joergen.schwarz@gmail.com] 

Sendt: 27. juni 2018 15:53

Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>

Emne: Vedr. Den Franske skoles udvikling

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod forslaget om udpegelse af nyt rammeområde for 7.E.1, således at højere
bebyggelse bliver muliggjort.
Jeg bor i OK-Fondens Ældreboliger, Frederiksberg Allé 16, hvor de 4 etagers svalegange vender ind mod
skolegården og fungerer som altaner for de 34 beboere. Der er sol i morgen- og aftentimerne samt udsigt til
en stor grøn have med gamle træer bag etageejendommene på Skt. Thomas Allé.

6-etagers bygninger vil efterlade svalegangene i mørke!

Venlig hilsen 
Jørgen Schwarz 
Frederiksberg allé 16 st.1
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Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]

Til: Nynne Kristine Sorgenfrei [nyso01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 02-07-2018 09:30

Modtaget Dato: 02-07-2018 09:30

Vedrørende: VS: den franske skole

Venlig hilsen 

Birgitte Winding 
Dokumentationsmedarbejder, bibliotekar 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Inger Juel Andersen [mailto:lykkejuel@gmail.com] 
Sendt: 29. juni 2018 16:38 
Til: BBE 
Emne: den franske skole 

Til politikererne i denne sammenhæng 

Som naboer til den Franske Skole, er vi fuldt forstående i forhold til behovet for at bruge skolen til boliger og i den forbindelse også et
behov for at renovere og udbygge. 

Vi beder jer betænke områdets i forvejen tætte bebyggelse i forhold til at bibeholde den herlighedsværdi, som områdets beboere
værdsætter og betaler for, og som også kommende naboer vil værdsætte og komme til at betale for. 

Butikscenter lyder som en ide fra fortiden. Vi har masser af gode indkøbsmuligheder og et “center” vil være ude af trit med det som
områdets sammensætning er interesseret i. West Market, som nu virker næsten uddødt er et eksempel på det. 

Mere trafik i området vil være en katastrofe, det er i forvejen hæsligt. 

De gamle ombyggede og renoverede bygninger, indrettet som boliger, beliggende i en grøn park, vil være det forbilledlige
fremtidsscenarie. 

Med venlig hilsen 

Inger Juel Andersen, Frederiksberg Alle 20, 4., 1820 Frederiksberg C 
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Fra: Pia Dittmer [pidi01@frederiksberg.dk]

Til: Josefine Lynge [joly02@frederiksberg.dk]

Cc: Charlotte la Cour [chla02@frederiksberg.dk];Cecilie Christina Wagner Nielsen [ceni03@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 10-09-2018 13:41

Modtaget Dato: 10-09-2018 13:41

Vedrørende: VS: vedr. indsigelse

Hej Josefine
 
Vil du sætte denne henvendelse (G01) i gang i BBE hos Jesper Dahl og bede om svarudkast til BMU Formanden.
 
Andre sager om samme emne – hedder 01.02.05.
 
Og vil du også journalisere kvitteringsmailen på sagen.
 
Venlig hilsen

Pia Dittmer
Fuldmægtig

 

By- og Miljøstaben, Politik / Ledelsessupport
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214011
Mobil:     +45 28984011
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Jan E. Jørgensen 

Sendt: 10. september 2018 10:47

Til: Pia Dittmer <pidi01@frederiksberg.dk>

Emne: VS: vedr. indsigelse

 
Udkast til svar
 
Venlig hilsen

Jan E. Jørgensen

 
www.frederiksberg.dk

 
Fra: Louise Unmack Kjeldsen [mailto:louisefilm@gmail.com] 

Sendt: 26. juni 2018 15:56

Til: Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>

Emne: vedr. indsigelse

 

 

Kære Jan

Hermed vil jeg som borger på Frederiksberg gøre indsigelser mod de planer, som er ved er blive lagt omkring Den Franske Skole på
Værnedamsvej. 

Vores lejlighed støder op mod skolen og vores ellers fredelige matriklen, og vi bekymrer for, hvordan vi vil blive generet af det nye byggeri, som
planlægges. 

Da jeg mener at information til os naboer har været yderst mangelfuld. så har jeg en række spørgsmål, jeg ønsker svar på.

- allerførst ønsker jeg at vide, hvilke planer der er lagt for at naboerne til det nye projekt bliver hørt? Og hvor langt er kommunen i disse planer-
helt præcist?

- hvor er nabokommunen i denne plan? Den enes side af Værnedamsvej tilhører som bekendt Københavns Kommune.

- hvilke processer omkring høring af de lokale er der lagt plan for?

- hvilke butikker/erhverv vil kunne leje sig ind i det nye byggeri? Hvilke forbehold er taget her i forhold til støj, lugt etc. Hvor højt må der støjes,
hvor længe må der støjes?Hvornår og hvor ofte vil renovation finde sted omkring det nye anlæg på Værnedamsvej?

 - Hvornår vil aflæsning og pålæsning i området til butikker/restauranter(det kunne borgere i kbh kommune også have en holdning til) 

- Hvilke krav er der til friarealer og hvordan planlægges der, at disse krav overholdes i det nye projekt?

- Hvordan forholder det sig med nye parkeringspladser? Hvilke planer ligger der for disse?

- Hvordan med kloakering og brønde, hvordan skal disse tilsluttes miljøkorrekt?

 
3

2 - Louise Unmack Kjeldsen

Håber at få svar på mine spørgsmål. 

På forhånd tak

mvh. 

Louise Unmack Kjeldsen

Gl. Kongevej 91a, 5th

1850 Frederiksberg C

tell: 60911399
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Fra: Pia Dittmer [pidi01@frederiksberg.dk]

Til: Josefine Lynge [joly02@frederiksberg.dk]

Cc: Charlotte la Cour [chla02@frederiksberg.dk];Cecilie Christina Wagner Nielsen [ceni03@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 10-09-2018 13:59

Modtaget Dato: 10-09-2018 13:59

Vedrørende: VS: Den Franske Skole

Hej Josefine
 
Vil du sætte denne henvendelse (G01) i gang i BBE hos Jesper Dahl og bede om svarudkast til BMU Formanden.
 
Andre sager om samme emne – hedder 01.02.05.
 
Og vil du også journalisere kvitteringsmailen på sagen.
 
Venlig hilsen

Pia Dittmer
Fuldmægtig

 

By- og Miljøstaben, Politik / Ledelsessupport
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214011
Mobil:     +45 28984011
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Jan E. Jørgensen 

Sendt: 10. september 2018 11:05

Til: Pia Dittmer <pidi01@frederiksberg.dk>

Emne: VS: Den Franske Skole

 

Udkast til svar.
 
Venlig hilsen

Jan E. Jørgensen

 
www.frederiksberg.dk

 

Fra: Susanne Brandt Jensen [mailto:susbrandt@mail.dk] 

Sendt: 24. juni 2018 23:42

Til: Jan E. Jørgensen <jajo01@frederiksberg.dk>

Emne: Den Franske Skole

 

Kære Jan E. Jørgensen.

 

Jeg tillader mig at skrive til dig, da jeg ser dig som min repræsentant i Frederiksberg Kommune (og for den sags skyld også i Folketinget, men det er

ikke så relevant for dette område).

 

Jeg bor på Sankt Thomas Alle og har nydt at bo her, siden jeg købte min lejlighed tilbage i 2009. Derfor var det også med stor bekymring, at jeg deltog

i det åbne hus, som Frederiksberg Kommune havde inviteret til i forbindelse med planerne for området ved Den Franske Skole.

Jeg havde godt hørt, at skolen skulle flytte til Rolighedsvej, men jeg blev noget overrasket og ikke mindst bekymret, da jeg så visionsnotatet for

området.

 

I min naivitet havde jeg tænkt, at det ville være oplagt, at Frederiksberg Kommune ville købe området og benytte de flotte bygninger samt

udendørsarealer, bl.a. med den nyrenoverede skolegård, til en ny skole. Jeg har ikke selv børn, men jeg kan læse om presset på skolerne i

kommunen og derudover at der er stort pres på privatskolerne. Men på Frederiksberg Kommunes repræsentant til det åbne hus kunne jeg forstå, at

det ikke indgår i Frederiksberg Kommunes planer, desværre.

 

Det er især visionen med, at der skal bygges højere og tættere, samt at der vil være støj på andre tidspunkter end i dag, som er bekymrende. Før jeg

flyttede hertil, boede jeg i et par måneder i en lejelejlighed ved Boltens Gård, og jeg har ikke lyst til at bo i et lignende miljø igen, da det var meget

støjende og ucharmerende. 

Langt de fleste beboere rundt om Den Franske Skole har soveværelse mod dette område, og lige som alle andre frygter jeg nu for min nattesøvn. 

Derudover er forslaget om at bygge højere ikke forståeligt. Når jeg i dag kigger ud af mine vinduer eller står på min altan mod gårdsiden, så er alle

bygningerne lige høje, det vil sige at hvis planerne i sin nuværende form bliver vedtaget, så vil de rage op over alle andre bygninger.

Dertil bor vi i forvejen mange mennesker i området, samt der er livlig trafik fra handlende på Gammel Kongevej på Sankt Thomas Alle. Hvis der

kommer nye boliger, hotel, butikker, cafeer, restauranter osv, så vil det lægge et yderligere pres på parkeringssituationen, hvor det allerede i dag er

meget svært at finde en parkeringsplads. Personligt glæder jeg mig over tiltaget med skybrudssikring og især de ekstra parkeringspladser på Sankt

Thomas Alle, men det kan vise sig at være en stakket frist, hvis planerne bliver vedtaget. Selv hvis der bliver bygget p-anlæg på området ved Den

Franske Skole, så vil det uden tvivl også lægge pres på parkeringsmulighederne på Sankt Thomas Alle, da parkeringsmulighederne på Gammel

Kongevej, Værnedamsvej og Frederiksberg Alle er meget begrænsede.
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Derudover kan jeg selvfølgelig også frygte, hvad det vil få af betydning for værdien af min lejlighed, hvis forslaget bliver vedtaget i sin nuværende

form. Jeg har hørt flere, som har nævnt, at de vil overveje at sælge deres lejlighed.

 

Hvis jeg skal kommentere selve valget af cafeer og restauranter i visionsnotatet, så er jeg lidt uforstående over for dette. Der er i forvejen en del

steder at vælge imellem i dette område. Hvis man ser på erfaringen med Westmarket, så kan man måske ligefrem vurdere, at der er for mange

steder. Det er i hvert fald trist at gå igennem Westmarket med alle de lukkede steder.

 

Hvis der ikke fremadrettet kan være en skole på området, så vil mit forslag/håb være, at Frederiksberg Kommune vil købe området og lave et grønt

og rekreativt område til gavn for kommunens borgere, som lige som Frederiksberg Have vil blive lukket om aftenen og natten. Dermed vil

Frederiksberg Kommune leve op til værdierne om at være grønt åndehul i hovedstadsområdet.

Dertil kunne der også være et lægehus, jeg kan forstå, der er planer om at oprette dette i kommunen, og det vil være glimrende, hvis det ikke kun

blev samlet på f.eks. Hospitalsgrunden.

 

Repræsentanten fra Frederiksberg Kommune på det åbne hus lovede, at der vil blive afholdt et nyt borgermøde på et senere tidspunkt, hvor I som

politikere også vil blive inviteret, så I kan høre vores bekymringer.

 

Mit håb er, at der vil blive lavet et nyt visionsnotat, som tager hensyn til bekymringerne fra beboerne, og som I som politikere dermed bliver gjort

bekendt med og kan træffe en beslutning ud fra.

Fra min ejerforening beliggende på Sankt Thomas Alle 10-14/Gammel Kongevej 95 har vi allerede skrevet mails til BBE med forslag til, hvad området

kan bruges til, og vi vil med glæde uddybe dem.

 

Jeg sætter derfor min lid til, at du vil stille spørgsmålstegn ved dette visionsnotat og være med til, at borgernes bekymring bliver taget i betragtning.

 

På forhånd tak.

 

Mvh

Susanne Brandt Jensen

Sankt Thomas Alle 10, 3.tv

1824 Frederiksberg C
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