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Til Søren Åbling.docx

Til Karen Andersen 
Tak for at bringe mig lidt på højde med situationen. Jeg vedhæfter mail formuleret i dag, 
16. maj, til høringen, og en  tidligere mail til Søren Aalbing 29. 2. 2016
Du må gerne bekræfte, at du har modtaget denne mail med vedhæftninger.
Mvh Annie Gustafsson
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1 - Skolen på Duevej / Høringssvar fra Annie Gustafsso



Til Søren Aabling, arkirekt maa, projektleder. Frederiksberg Kommune                        

Mandag den 29. februar 2016

Vedrørende nybyggeriet ved Duevejens Skole.

Jeg bor i Duegården, Duevej 28, 2. th.  Kun en enkelt i opgangen så tilfældigvis et udven-
digt og sammenrullet opslag foran vores fælles indgang. Der var et træf i Pyramidebyg-
ningen et par dage senere om nybyggeriet. Via nettet nåede jeg  dog det løse men hyg-
gelige træf på Café ved Buen et par dage senere.
Over nettet var informationerne uklare, og skitserne forskellige. Jeg ringede derfor til dig, 
og du gav dig tid til at informere mig på forskellig vis. Tak for det. 

Jeg vil stadig meget gerne  vide hvor langt der er fra skellet i syd med rækkehusene og til 
hvor nybygningen begynder. Det må du meget gerne oplyse mig om. Jeg mangler flere 
mål, bl.a. om afstanden til SFO-bygningen. Taghøjden i syd og i nord, m.v.

Jeg har kommentarer / forslag til nybyggeriet:

1. Den lange flotte skitse i foden af flere prospekter ser smuk ud, men sådan kommer 
vi ikke til opleve nybyggeriet. Så skal man stå ret tæt på Ndr. Fasanvej,  og Duegår-
den  skal fjernes, da den hindrer udsigten. 

2. Nybygningen vil blive bastant , især for os, der bor i Duegården, overfor nybyg-
geriet. Først på 5. sal her i ejendommen vil man have lidt udsigt hen over  den nye 
bygning. 

3. Når der er et sadeltag skyldes det vist, at Sedumplanterne  på taget skal have et 
tilpas regnvandsafløb. Det gør bygningen  endnu højere. Et ”Sedumtag” kan være 
smukt, men hvem  kommer overhovedet til at kunne se det ?  Sedumtagfladerne  er 
placeret så højt oppe, at  det næsten ikke vil kunne opleves af nogen. Man  priori-
terer måske især sedumtaget fordi det umiddelbart lyder godt, er moderne   og  
lyder miljørigtigt ?  

4. I skriver at I har bestræbt jer på at åbne skolens friarealer for de omkringboende. 
På træffet den 26. januar fremgik det vist også, at det var en lang række forældre, 
der primært ønskede det nye åbne fritidsrum for deres egne børn eftermiddag og 
aften. Det er vel som sådan  godt nok.  Men en åbning også mod de mere modne 
og ældre er det bestemt ikke. Jeg er meget glad for at kunne høre frikvarterer og 
andre aktiviteter, men jeg synes bestemt ikke om mange unge menneskers  selv-
bestaltede larm om aftenen. 

5. Jeg gætter på at vi naboer, f.eks. her på Duegården,  ikke får ret meget at skulle 
have sagt. Jeg synes bestemt ikke nybyggeriet åbner sig mod omgivelserne. Det er 
en floskel. Der fratages os mange kvaliteter: Bl.a. den store nye bygningsflade tæt 
på, og  så højden på  denne bygning, der rager godt op over højden på rækkehu-
sene i syd og SFO-bygningen i nord. (  Et lille eksempel: Ved midsommertid ses solnedgan-
gen på 1.sal her i nr. 28, nu ved  22- tiden. Efter nybyggeriet forsvinder solen her kl. 19 ). 

6. Det er positivt at den skrækkelige  bøgehæk  foran byggelinien  på  vestsiden  af 
Duevej på godt 6 meter ud mod Duevej fjernes og erstattes af en kreativt  bugtende 
grøft  til opsamling af regnvand, og med en bevidst valgt vegetation omkring, der 
skaber  diversitet.                                                                                                      
Det er således også meget positivt, at den store Bornholmske Røn bevares som en 
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levende skulptur. Alene fordi den er over 25 år gammel, fortalte du. Den tiltrækker 
mange fugle, og  giver os mange oplevelser, bl.a. omkring Husskadernes redebyg-
ning / reparation af rede, æglægningsperioden, rugeperioden, og begge forældres 
travle periode når små unger skal fodres i reden, og endelig også det store arbejde 
for begge forældre når ungerne skal gøres flyvefærdige.

7. Der bør selvfølgelig skabes bedre parkeringsrammer på Duevej, der fremmer den 
almindelige trivsel, og ikke bl.a. skæmmer udsigten til den nye cedertræsbygning  
på grund af høje  overnattende varevogne,  mange forældre- og lærerparkeringer, 
og som bl.a.  ofte fratager en ambulance  muligheden for at nå frem i tide.                                                                                          
En bedre belysning på Duevej er også nødvendig. Den eksisterende er meget 
utilstrækkelig, meget gammel og under al kritik. Måske kunne en bedre belysning 
også bl.a. fremme Duevejens positive kvaliteter.

8. Jeg må medholde, at den grønne linie på Duevejens østside, foran Duegården, er 
lige så slem som den brede  bøgehæk på den modsatte side. Den er kedelig og helt 
misligholdt gennem lang tid.                                                                                     
Du ved sikkert at vi skal i Højesteret i april.   En fremtidig  mere levende og miljø-
venlig ændring af  ejendommenes vejnære områder på begge sider af Duevej, en 
bedre belysning og lidt strammere regler for parkering, vil kunne gøre Duevej  lidt  
mere ”parkagtig”. Man kan håbe på, at Duegården, måske med gode ideer fra 
kommunen, på et tidspunkt kan gøre det vejnære område foran Duegården mere 
varieret, i samspil med det nye vejnære område på den modsatte side. 

9. Brug nu ikke bare mine tanker til at sige ”hus forbi”: Det er alle de andres problem ! 
Det forarmer kommunen, kommunens gode fremtid, hvis I  ikke mener noget 
alvorligt med at åbne skolen mod omgivelserne - når I  samtidig  bare opfører en 
stor kollods.  Som det er nu  fremmer I alene  Duevejens Skole. 

10.Dette indlæg bør ikke blot forblive hos jer. Der bør være instanser omkring byfor-
nyelse/ byvedligeholdelse og andet, der også  inddrages. 

Jeg er lidt bange for, at den kommende høring er kort  og ikke adviseres i rimelig god tid - 
belært af den dårlige advisering af træf  den 26. Januar  i Pyramiden. Jeg skal således her 
i foråret til ordineret genoptræning i 3 uger i udlandet ( uden endnu at kende tidsrummet ).

Med venlig hilsen               Annie Gustafsson,  Duevej 28, 2.th.,tlf. 60662788
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Høring omkring Duevejskolens nybyggeri

Kære Karen Andersen, byplanlægger  m.v. i  Frederiksberg Kommune.

Tak for at du beredvilligt vil lade mine indlæg, også de tidligere,  indgå i den kommende 
høring omkring nybyggeriet ved Duevejens Skole. Du fortæller mig, at jeg kan udtale mig 
til høringen, til og med den 17. maj.   

Jeg har indsendt brev/mail til jer,  også for længe siden, vist i februar, og jeg havde 
efterfølgende indtryk af, at jeg  blev glemt. 

Efterfølgende indsigelser over for nybyggeriet er mig lidt vanskelige. Skal jeg f.eks. 
gentage tidligere mails til Søren Aalbing. Nogle gentagelser kan forekomme. 

Før de enkelte punkter til høringen må jeg poientere, at 
jeg bor Duevej 28, 2. th. - just over for nybyggeriet. 

OMKRING HØRINGEN:
1. Jeg synes advisering omkring byggeriet har været meget dårlig, især for os, som er 

mest berørt. Et sammenrullet A4-opslag på ydersiden af vinduespartiet til højre for 
hovedindgangen i februar om møde omkring byggeriet nåede ingen at se. En 
senere henvendelse til Søren Aalbing gav ikke mange informationer, dog nogle 
meget divergerende  og upræcise skitser. Jeg omtalte,  at jeg var bortrejst under 
høringen i april  ( ordineret genoptræning efter større operation ). Ved et tilfælde får 
jeg efter hjemkomst kontakt med Karen Andersen. Jeg opdager, at der nu foreligger 
et ”Forslag til lokalplan 204” fra marts 2016 - og at man skriftligt kan sende svar 
omkring høringen til og med 17. maj. Det er nyt for mig, og jeg har kun denne dag til 
at formulere kritik af nybyggeriet. Det er meget ubehageligt, da jeg hører til de 
meget berørte naboer.

2. I min opgang er nybyggeriet for os en kæmpe kolos. Det opponerer jeg mod. Er der 
lovhjemmel for så langt og højt et byggeri ? Sedumtaget  kræver en taghældning, 
der nødvendiggør et højere byggeri . Nybygningen er ca. 3 meter højere end byg- 
ningerne i nord og i syd. 

3. For beboerne på Duevej 28 til højre er åbningen fra nybygningen i syd og til skellet i 
syd af meget stor vigtighed. Det bliver et åndehul  hvad angår perspektiv og lys. På 
en skitse sendt af Søren Aalbing, er afstanden til skel ca. 26 meter. På en, måske 
lidt senere tegning ?, har jeg målt mig frem til at  afstanden nu kun er lidt under 15 
meter. Jeg bad om mål, men fik ikke noget svar. Her i den 12. ime, efter 
genoptræning i udlandet, henvendte jeg mig igen til jer. . Nu fik jeg  svar ! og 
afstanden er nu kun ca. 10 meter. Har man sneget en gradvis forlængelse af 
nybygningen  med gangbro  ind, fra SFO-bygningen? Og således også, måske med 
vilje, forsøgt at berolige  berørte borgere, for tidligt – til egen fordel ? 

4. Åbning mod omgivelserne ? Jeg kan ikke nå at nærlæse skriftet fra marts 2016.  
Men jeg har hæftet mig ved, at man tidligere gjorde meget for at fortælle at 
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nybyggertiet gjorde en stor sag ud af at åbne sig mod omgivelserne. Det synes jeg 
er en påstand med tilstræbte  motivationer. Jeg ved at forældre er glade for 
friluftsarealet med bålplads m.v.  i skolens midte. Det er godt for deres børn. Det er 
fint nok. Men der bliver ingen åbning for modne og gamle borgere, tværtimod. De 
henvises til isolation.

5. Søren Aalbing berettede begejstret om det smukke sedumtag. Taget er placeret så 
højt, så næsten ingen vil få glæde  af synet. Noget andet er, at det kan reducere 
kloakudgifterne.

6. Jeg blev utryg, allerede da jeg havde lidt kontakt med Søren Albing. Han benævne-
des ”projektleder” for hele nybyggeriet. Den store Bornholmske Røn ville blive 
bevaret. Det kunne jeg være sikker på. Jeg troede ham stort set ikke. Jeg syntes 
træets rødder måtte genere fundament til nybygning.

7. Den grønne grøft på østsiden af byggeriet er da en fin ide. Men området kunne vel 
også samtidig benyttes til en åbning ud mod det øvrige samfund. To to-persons 
bænkområder i vinkel, måske hen over grøften, kunne indbyde mere modne 
borgere til en lille sludder. Bliver det især til lidt fortabte drankeres fristed, må  
problemet  tages op igen.

8. Lovningen om åbning ud mod omgivelserne fik mig til at ane en  lille mulighed for  
et lidt parklignende område på Duevej. Tegningerne omkring nybyggeriet lukkede 
sig omkring sig selv. Der burde også være byfornyelsesfolk med i spillet.

9.  Det er fint nok  med grønt område med bæk foran de ca. 6.3 meter foran 
nybygningen ud mod Duevej på skolesiden. Men på den modsatte side af Duevej, 
hvor jeg bor, er det grønne for-område  mod  vejen, med ikke vedligeholdte tjørn og 
buske, kørt i sænk. Duegården går nu konkurs. Måske kunne nye ejere medvirke til 
at østsiden af Duevej indgik i et lidt parklignende område med den modsatte side af 
vejen.  Hvis nu kommunen havde visioner, der nok også var til fordel for nye ejere 
af Duegården, kunne noget blomstre.  

10. Om parkering og belysning på Duevej, se mail til Søren Aalbing 29. 2.16

Med venlig hilsen  Annie Gustafsson, Duevej 28, 2. Th., 2000 Frederiksberg. 60662788
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