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Fra: Lilian Nielsen [mailto:lilian.nielsen@regionh.dk] 
Sendt: 17. maj 2016 15:50
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Åben skolegård - Skolen på Duevej
 
Mail med mine synspunkter og ændringsforslag til lokalplan 204 for: Skolen på Duevej.
 
Tag vel imod dem.
 
Med venlig hilsen fra
 
Lilian Nielsen
Fuglebakkevej 44
2000 Frederiksberg
 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen
ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Grundejer Lilian Nielsen
Fuglebakkevej 44
2000 Frederikserg

Høringssvar:

Offentlig høring om: Forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej

Jeg er ejer af ejendommen Fuglebakkevej 44, 2000 Frederiksberg, og dermed meget tæt nabo til Skolen på 
Duevej. Her er mit høringssvar til forvaltningens forslag 204 for Skolen på Duevej. 

Begrundelsen er: Som nabo har jeg mega stor interesse i hvordan skolens areal udformes og ikke mindst 
hvordan det anvendes. Støjgenerne er i dag ud over hvad man kan forvente omkring en skole. Bl.a. fordi støj 
fra skolen ikke kan komme væk, den er lukket inde af bebyggelse. Hvis friarealerne skal åbnes op, får det 
den konsekvens, at os der bor rundt om skolen, ikke længere kan sidde i vores små haver, på vores altaner. 
Som det er nu, tømmes skolen kl. 17 og vi kan være ude og nyde livet i vores små haver. Kun afbrudt af larm 
fra boldbanen – men udsigten til konstant larm er ubærlig og helt klart ikke i orden.

 Jeg har deltaget i møde på skolen omkring planerne for ny bygning samt renovering af skolegården 
efterfølgende, og har igen måttet konstatere, at jeg som tæt nabo igen ikke har været orienteret i god tid. Hvis 
jeg ikke selv havde hentet planerne på kommunens hjemmeside, havde jeg jo ikke anet noget om dem. Det er 
jo god informations- og forvaltningsskik der her er tilsidesat. Kommunen har siden 20. oktober 2014 haft 
planer for skolens areal. Og for vores veje, som foreslås benyttet som skolegård. I november 2015 blev det 
også besluttet at skolens friarealer – ud over boldbanen – skal åbnes for kvarteret.

For det første er det ikke i orden, at der skal bebygges mere på den grund! I forvejen er der tæt bebygget, 
hvilket betyder, at der er et meget lille udeareal til de 929 elever der går på skolen i dag. 

Mit ændringsforslag er derfor, at man dropper byggeplanerne.

Forlaget er: Find i stedet bedre egnede arealer et andet sted i kommunen til nybygning. På den måde 
tilgodeser man langt flere borgere i kommunen. Optageområdet af elever til skolen, ja det kan jo laves om, – 
det er sket mange gange.

Skolegården kan derimod godt trænge til renovering, der gør det mere spændene at være ude i frikvarteret. 
Men her er det bekymrende, at skolens friarealer skal kunne benyttes af kvarterets beboere udenfor skolens 
åbningstid. En på alle måder rigtig dårlig ide. For det første er der absolut ikke gode erfaringer for os naboer 
med åbningstiden på boldbanen. Der er larm fra dem der spiller bold, der spilles ofte musik mens de spiller, 
trods forbud, der plankes hele tiden udenfor åbningstiden. Affald på vores vej, fortov og i min forhave (som 
de også benytter til at pisse i, fordi der ikke er adgang til toilet) er nogle ikke uvæsentlige gener. Den historik 
der ligger omkring åbningen af boldbanen, er heller ikke uvæsentlig. Flere omkringboende naboer forsøgte 
med gode argumenter og hjælp fra advokat, at forhindre den åbning. Det lykkedes ikke, med hærværk og 
polititilhold som resultat. 

Jeg kan ikke se det fornuftige eller nødvendige i, at skolens friarealer skal stå åbne udenfor skolens tid. 
Beboerne i dette kvarter har ikke behov for at have det frirum. Vi har jo store grønne arealer ved Egernvej, 
med plads til udfoldelse, der benyttes meget.
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En åbning medfører ekstreme støjgener der ikke er taget højde for. Der er heller ikke taget højde for at 
Fuglebakkevej og Duevej ender med at være hæng-ud-steder for børn og unge efter skoletid, aften og nat. 
Det sker jævnligt allerede. Ingen har gjort sig den ulejlighed at undersøge dette, for alle involverede i 
projektet bor her jo ikke. Friarealerne skal være for eleverne i skoletiden. 

Derfor er mit ændringsforslag her, at kommunens planer med åbne friarealer det droppes. 

Som nævnt er renovering af skolegården en rigtig god ide. Men igen glimrer projektet med, at der ikke tages 
højde for støjgener overfor naboerne. Det blev der heller ikke da Pyramiden blev bygget – det blev lovet os – 
men det skete ikke.

Det er derfor et stort ønske, også fra dem der har opgivet at sende synspunkter eller ændringsforslag, fordi 
der alligevel aldrig ”lyttes” til dem, at imødekomme nogle væsentlige ønsker:

 Dialog med os naboer inden vedtagelse af endeligt forslag til lokalplan 204
 Ingen åbne friarealer efter skoletid
 Økonomiske midler til støjdæmpning ind mod os naboer
 Anvendelse af støjdæmpende materialer som belægning (ingen asfalt og hårde fliser) samt et nyt hegn 

ind mod naboerne på Egernvej og Fuglebakkevej af støjdæmpende materialer (30 cm. tykt rockwool 
hegn i højde som nu, beplantet med efeu i forskellige farver (så er der også plads til småfuglene)

 En skolegård der er beplantet og møbleret til børn i skoletiden som afslapnings og legeområde,
få ændringer til den spændende plan der er lavet

 Ingen mulighed for at bruge skateboard og spille basketball – larmer ekstremt meget og kommunen har 
planer om sådan en bane andetsteds

Alternativt:

 Hvis åbne friarealer, så maks. til kl. 19 på hverdage og kl. 17 i weekenden, samt ingen mulighed for 
larmende aktiviteter såsom basket, skateboard, musik mv.

 Præcisere at det er for børn og ikke for voksne, præciseret af ophængte ”brugsregler”
 Aftale med firma der kan komme straks og håndtere evt. problemer ved misbrug af friarealerne, samt 

åbne og lukke arealet
 Sørge for videoovervågning af arealet

Glæder mig til positiv tilbagemelding og kontaktes gerne for dialog omkring det kommende projekt. 

Med venlig hilsen fra grundejer

Lilan Nielsen
Fuglebakkevej 44
2000 Frederiksberg
Tlf. 22 45 73 30
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