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Til rette vedkommende,

Med nærværende notat henvender jeg mig til Dem for at udtrykke min uenighed i beslutningen om at ændre lokalplan 187 og konstruere
endnu en studiebolig (udover de allerede besluttede og opførte på dette begrænsede areal). Jeg bor i en af nabobygningerne til den
planlagte udvidelse (i forhold til den oprindelige plan for området). Af denne grund føler jeg mig direkte påvirket af beslutningen, og jeg har
haft tid og mulighed for at analysere fordele og ulemper for denne udvidelse: set fra min synsvinkel er der udelukkende negative
konsekvenser ved den ændrede lokalplan 187.

1) Arealet hvor der planlægges opført en ny studiebolig er allerede tæt bebygget. Ved at eliminere det lille eksisterende grønne område,
gøres der skade på området, der får et meget mere aggressivt udtryk.
2) Opførelsen af en udvidet studiebolig får Flintholm området til at minde mere om et Campus end noget andet. Det på trods af, at der ikke
forefindes universiteter eller lignende i nabolaget.
3) En ny blok der er op til 6 etager høj passer desuden meget dårligt med områdets byggeniveauer i øvrigt. Ingen andre bygninger rager så
højt i vejret. Denne konstruktion passer derfor dårligt med området urbane og arkitektoniske linje, placeret midt i et område, hvor folk i øvrigt
bor i rækkehuse og lave lejlighedsbebyggelser. Konstruktionen respekterer derfor ingenlunde harmonien i bybilledet ved Flintholm.
4) Antallet af studerende vil med den nyplanlagte udvidede konstruktion vokse betragteligt, hvilket vil betyde, at de vil dominere bydelen.
Disse studerende vil uanset om de er danske eller udenlandske være forbipasserende på kortere visitter. Dette faktum vil gøre bydelen endnu
mere upersonlig end det er tilfældet for nærværende med mange kontorer, plejehjem og studieboliger. 
5) Det er dermed vores klare opfattelse, at det nu må være tid til at kigge udenfor Flintholm, når der skal opføres studieboliger - fx i
nærheden af CBS. Flintholm må siges, at have taget sin del af denne type bebyggelse.
6) Jeg bor på Dirch Passers Alle og kan oplyse, at vi jævnligt må lægge ører til de unge studerendes festlige udskejelser, som i øvrigt finder
sted overalt på fællesområderne på Flintholm. Det er enkelt for de unge mennesker, at krydse ind for at slappe af på de få grønne
fællesområder, der hører til Revyhaven. En ny udvidet bygning vil selvfølgelig øge denne problemstilling betragteligt - i et område der ellers
præges af familieliv. Plejehjemmet på Flintholm ligger derudover også udsat i forhold til, at det nu planlægges at mase betydeligt flere unge
mennesker ind på det begrænsede areal - hvordan det passer med deres behov for ro og hvile, må være svært at svare på.
7) Flintholm området er karakteriseret ved en relativt stor koncentration af bygninger og en mangel på grønne områder. Det grønne område
der forsvinder, er vitalt for området - børn, ældre, familier såvel som de allerede logerende studerende.

Ovennævnte punkter udgør mine væsentligste indvendinger mod de foreslåede ændringer i lokalplanen. Jeg håber, I vil tage dem i
betragtning og have forståelse for, at jeg på alle punkter finder de foreslåede ændringer uspiselige.

Med venlig hilsen
Mireia Martinez Barrabes
Ejer af Dirch Passers Alle, 13, 4tv


