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Vi fremsender hermed et par kommentar til lokalplan 204 Skolen på Duevej. Vi ejer og bor i et af dobbelthusene. Duevej nummer 41, mat nr. 15cs, og
er derved en af de nærmeste naboer til den nye tilbygning og skolegård.
 
 
Ang. de grønne tage på bygningen:
 
Først og fremmest skal I have meget ros for at I har tænkt bæredygtighed og klimatilpasning ind i alle aspekter af projektet. Specielt at I har valgt at
bygningen skal have grønne tage.
 
Vil I ikke overveje at udføre bygningen med "rigtige grønne tage"? Det vil sige med en lidt højere og dyrere opbygning, hvor der kan gro forskellige
græsarter, urter og blomster og ikke kun sedumurter. 
Dette vil for det første medføre en smukkere tagflade med en varieret bevoksning. Blandt andet, men ikke kun, til stor glæde for os fordi vi fra vores 1.
sal på hele den nordlige facade af vores hus vil have udsyn direkte til den store tagflade.
For der andet vil den højre opbygning isolere bedre i forhold til indeklimaet i bygningen og der vil opnås en meget større nedsivningseffekt i forhold til
nedbør. 
Sidst men ikke mindst vil det også medføre en højere score i DGNB regnskabet for hele projektet.
 
Ang. det nye ankomstareal og adgang fra Duevej.
 
I dag består afskærmningen mellem vores grund og skolegården af et højt hegn af træ forneden og med et trådhegn foroven. På det sidste lille stykke ud
til hjørnet af Duevej, hvor der i dag er et bånd af bøgehække består afskærmningen af et raftehegn med en meget lavere højde. Det står ikke i lige linie
med det andet hegn.
 
På situationsplanen ser det ud til at det hævede sideelement der slynger sig gennem hele skolegården kommer til at stoppe, hvor det lavere raftehegn
begynder.
 
Vi vil gerne høre til om det slyngede sideelementet ikke kan fortsætte helt ud til fortovskanten? Eller endnu bedre at der etableres et lille stykke
klimaforhave på vores hjørne, ligesom der ses på situationsplanen længere nede ad Duevej.
 
På den måde vil det blive et mere fuldendt hjørne og start på forløbet af enten forhaver eller af det svunget siddeelement. Al trafik ind på området
trækkes derved også en smule væk fra hjørnet og skellet til vores grund, til stor glæde for os.
 
Vi vil gerne indgå i dialog om dette hjørne og dens udformning. Det kan være, at det høje hegn med fordel også kan forlænges det sidste stykke ud til
Duevej? 
 
Sidst med ikke mindst kunne I måske tænke på at indarbejde noget cykelparkering i denne zone? Jeg tror der vil opstå et behov for dette, specielt når
multisalen skal bruges til fritidstilbud uden for skoletiden.
Vi frygter at der vil opstå et virvar af tilfældig parkerede cykler, som det er tilfældet i dag længere nede af Duevej ved hovedindgangen til skolens gamle
hovedbygning. 
 
Vi håber at I vil tage højde for disse kommentarer og ønsker, i jeres videre bearbejdningen af forslaget. På forhånd tak fordi vi bliver hørt og som sagt vil
vi meget gerne indgå i dialog med jer. 
 
Mvh 
Beboer og ejer af Duevej 41. 
Anne Clausen. 
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