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Til By- og Miljøudvalget
 
Jeg vil på vegne af Ejerforeningen Revyhaven minde om vores brev fra den 24. april 2015, som vi sendte i forbindelse med startredegørelsen for
studieboliger ved Dirch Passers Allé.
 
I jeres svar den 8. maj 2015 skriver I, at vores brev vil blive betragtet som en indsigelse. Dette vil vi gerne minde om, hvorfor vi fremsender brevet igen
(vedhæftet), som vi vil bede jer tage med, sammen med denne mail, når forslaget inden længe skal behandles politisk.

Vi ønsker ikke forslaget til en ny lokalplan i området godkendt. Området er i dag omfattet af nogle nyere lokalplaner, og skal de ændres, bør det være
for at forbedre området, og ikke det modsatte!

Den foreslåede lokalplan øger byggemulighederne væsentligt og forringer opholds- og parkeringskravene i et omfang, der os bekendt ikke har fortilfælde
i kommunen.

Som grundsælger og dermed økonomisk involveret  i projektets gennemførelse, bør kommunen som myndighed være særlig påpasselig med ikke blot at
tilpasse regler og krav, en tilfældig bygherre ønsker, specielt når ændringerne ikke er en forbedring og ikke har opbakning blandt områdets beboere, som
det fremgår herunder:

Ingen indfrielse af løftet i den nuværende lokalplan om at det ubebyggede, grønne areal skal indgå i en fælles bypark. Vi har
erhvervet vores lejligheder i troen på, at den eksisterende lokalplan vil blive gennemført. Det er rigtig ærgerligt, at man ønsker at bebygge det
eneste grønne areal i kvarteret, som mange har glæde af året rundt (og som de ældre ville få endnu mere ud af, hvis man færdiggjorde byparken
som lovet - området omfatter trods alt en del af friarealet til kommunens plejehjem, som man nu er ved at give køb på).
Yderligere fortætning af området (bebyggelsesprocenten vil blive øget fra 130 til 150%). I Flintholm-kvarteret er der plads til alle -
virksomheder, små erhvervsdrivende, studerende, børnefamilier og de gamle. Det er et positivt kendetegn for kvarteret og der skal fortsat være
plads. Men der skal også være plads til grønne arealer og åndehuller, der bidrager til udelivet og stemningen og ikke mindst luft og lys. Området vil
i forvejen blive mere tætbebygget end det er nu, da kvarteret endnu ikke er bygget færdigt - der er flere bygninger på vej, og de omkringliggende
åbne pladser forsvinder. Fx er det grønne område på den anden side af metrobanen gravet op for at lave svømmehal.
Mere larm i aftentimerne fx fra den planlagte tagterrasse, som vil udgøre en del af opholdsarealet for det nye kollegie-byggeri (da det kniber
med det fornødne friareal på jorden). Her er i forvejen tre omkringliggende kollegier (samt 40 ungdomsboliger), så de studerende har allerede en
betydelig plads i området.
Mindre lys og ingen aftensol på vores altaner da den planlagte bebyggelse ifølge forslaget vil kaste skygge på vores facade fra sen
eftermiddag. Dette kalder man "få skyggegener for naboejendommene". Den konklusion stiller vi os skarpt kritiske overfor. Det modsatte lader
snarere til at være tilfældet, idet solen først kommer frem om eftermiddagen og vi pt. har aftensol til min. kl. 20 på altanerne.
Yderligere pres på parkeringspladser i området, da man blot regner med 14 pladser til det samlede kollegium.

Vi ønsker den eksisterende lokalplan gennemført, da det vil bidrage positivt og fremme ånden i kvarteret at få den lovede bypark - et grønt og
anvendeligt samlingspunkt for alle i lokalområdet.

På forhånd tak.
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