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Kære rette vedkommende,
 
Vi er af vores ejerforening blevet informeret om de mindre justeringer, der er foretaget på baggrund af indsigelserne til de planlagte ændringer af
lokalplan 187: det vil sige en etage mindre end først planlagt og en meters ’tilbagetrækning’ fra lejlighederne på Dirch Passers Alle/Elga Olgas vej.
 
Justeringerne er, hvor minimale de end måtte forekomme, velkomne. Samtidig vil vi dog også gerne gøre gældende, at vi anser dem for absolut
utilstrækkelige.
 
Med det foreslåede byggeprojekt fjernes en stor og vigtig del af de grønne frirum i området. Disse frirum benyttes i vid udstrækning af alle
nærområdets beboere og anvendelsen vil kun blive intensiveret, når der placeres flere mennesker med færre kvadratmeter grønt frirum – det
finder vi problematisk, og i modstrid med de oprindelige planer, som vi konsulterede i forbindelse med vores boligkøb på Dirch Passers Alle.
 
Det vi finder mest problematisk er dog, at beboelsestætheden øges betragteligt, og at den igen forøges af studerende, som vil (allerede) udgøre en
meget væsentlig del af den samlede beboelse.
Problemstillingen omkring det er bl.a., at de har en anden adfærd og forhold til lokalsamfundet end andre typer af beboere. Der er bl.a. noget med
fester på skæve tidspunkter og på forskellige mere eller mindre autoriserede områder. En meget stor koncentration af studerende på et lille område
finder vi bl.a. derfor ikke rimelig, hvis de andre beboeres ønsker/behov også skal tilgodeses.
 
Vi ønsker derfor at indstille, at den oprindelige lokalplan genetableres til fordel for alle beboere i området og for lokalområdets positive udvikling.
Behovet for nye studieboliger kan naturligvis godt løftes, uden at alle de nye studieboliger placeres indenfor en meget begrænset radius – det er
selvfølgelig en bet for bygherren, men der må være andre og vigtigere hensyn i spil her.
 
Tak for at I tager vores indsigelser med i jeres overvejelser.
 
Med venlig hilsen
 
Christian Vittrup
 

file:///D:/pdf/in/www.frederiksberg.dk

