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Til hvem det måtte vedrøre.
 
En af de ting man specielt fordyber sig i når man står for at købe ny bolig, er hvorledes udviklingen i området kommer til at være. Lokalplaner skulle
være en garanti for dette.
Det er derfor med stor undren og skuffelse, at jeg først efter 1 år, og nu, 1,5 år efter erhvervelsen af min bolig på Dirch Passers alle, bliver gjort
opmærksom på, at man påtænker at bebygge det område der var udlagt som grønt område/park mellem Elga Olgasvej og Flintholm kollegiet. Dette er
svært kritisabelt.
 
Da jeg bor i den modsatte ende af boligblokken, er jeg ikke så direkte berørt som beboerne på Elga Olgasvej er det.
Imidlertid var een af grundene til at jeg valgte at købe min nuværende bolig, netop at der, modsat feks. Islands Brygge og Sydhavnen, var større og flere
grønne areler og større afstand mellem bebyggelserne.
En bebyggelse af det omtalte område, vil få hele revykvarteret til at få et kedeligt, ghetto-agtigt præg, ligesom plejehjemmet vil blive klemt inde.
 
Det er en meget uheldig beslutning man har taget i kommunen om at sælge og tillade bebyggelse af området. Omgørelsen af lokalplanen undergraver
tilliden til kommunen og borgernes retssikkerhed, samt værdien af/trygheden ved en lokalplan.
 
Jeg kan forstå at min ejerforening vil indgi en indsigelse hvor man foreslår et kompromis.
Dette mener jeg ikke er tilstrækkeligt. Jeg mener at kommunens politikere skal vise ansvarlighed overfor de borgere hvis rettigheder og interesser de
blandt andet er valgt ind for at varetage, og trække planerne om projektet helt tilbage.
 
Lad Frederiksberg forblive den grønneste bydel og ikke udvikle sig til en betonghetto.
 
--
Steven Widecrantz
Dirch Passers alle 7-3-th.
2000 Frederiksberg
 
Consultant laparoscopic and robotic urology
Copenhagen University Hospital at Herlev
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Denmark


