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Til rette vedkommende,
 
 
Min mand og jeg har købt en lejlighed på Elga Olgas Vej 1, og ser frem til at flytte ind i hvad vi håber bliver vores hjem de næste mange år.
Dog har vi følgende årsager til at ytre bekymring om det kollegie der nævnes i lokalplan 187:
 
·         Vi anser Frederiksberg som en attraktiv kommune at bo i blandt andet på grund af skøn rummelighed, grønne arealer og det lys der er mellem

bygningerne, og finder det derfor meget kritisk at man overvejer at bygge et kollegie som vil tage både lys og grønne arealer fra området
generelt.

·         Lys og sol på altanerne på Elga Olgas Vej vil blive væsentlig forværret hvis der placeres en så stor bygning, hvilket vil have en direkte betydning
for os beboere i netop de lejligheder der vender ud mod arealet.

·         Det virker voldsomt at der skal bygges endnu et kollegie taget i betragtning af de 2 kollegier der ligger indenfor under 100 meter fra det omtalte
areal. Vi er bestemt fortalere for de kollegier der ligger i dag, og ligeledes for plejehjemmet, ejerboliger, og lejelejligheder, som tilsammen
giver en god blanding af individer i området. Vi står dog uforstående overfor at Frederiksberg Kommune overvejer dette kollegie, da det ikke kan
undgås at det kommer til gene for de borgere der bor i ejerlejlighederne i det omliggende område. Her tænkes lys, bebyggelsestæthed og
skattekroner.

·         En stor mistillid til kommunen skabes når man kan se at der i tidligere lokalplan 146 er lagt op til grønne parkarealer til glæde for alle beboere på
netop dette område, og dette nu kan ændres grundet et ønske om at bygge et kollegie som både tager lys og ændrer forudsætningerne for de
grønne arealer der kun vil være til glæde for beboerne på dette.

 
Vi håber meget at forslaget revurderes og at man som minimum stiller krav til at et eventuelt byggeri ikke skal være så højt eller placeres så tæt på
Elga Olgas Vej som det nuværende forslag. Endvidere håber vi at man stiller krav om at der fortsat vil blive lavet fælles grønne arealer, som
eventuelt kunne placeres mod Elga Olgas Vej.
 
 
Med ønske om forståelse og handling,
Jesper Martensen og Mette Drevs
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