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Kære beslutningstagere vedr. lokalplan 187,
 
Vi har set på forslagene om at ændre i lokalplanen, sådan at antallet af studieboliger forøges væsentligt, det grønne område reduceres og
boligmassen øges.
Det synes vi er en ændring af planen, som på ingen måder tilgodeser de eksisterende beboeres behov eller forventninger.
 
I kender sikkert argumenterne, men de er bl.a. som følger:
 

      Den nye ekstra fløj som planlægges tilført, er af en sådan størrelse, at den vil dominere Elga Olgas Vej og på mange måder genere de
nærmeste naboer: i form af skygge og manglende udsyn. Det gælder i øvrigt også for boligerne på Dirch Passers Allé og området i øvrigt.

      Boligen vil væsentligt reducere de grønne zoner i området i forhold til det oprindeligt planlagte
      Værdien af lejlighederne på Elga Olgas Vej (og formentligt også generelt i området) vil falde betydeligt ved opførelsen af en sådan

nabobygning
      Antallet af studieboliger i området er allerede meget markant – vi har intet mod studerende, men det er dog allerede meget klart, at de

studerende har et støj- og festniveau, som ikke favoriserer faste beboere med faste arbejdstider
      Sammensætningen af beboermassen i området bliver endnu mere skævvredet, idet der allerede er placeret plejehjem, studieboliger og

kontorer. Der er dermed relativt få faste indbyggere med reel interesse i udviklingen lokalområdet
 
Vi har hidtil kun hørt et argument for at opføre den ekstra fløj med studieboliger i Flintholm området, og det er at Frederiksberg mangler
studieboliger, og der er få/ingen steder, hvor de kan opføres. Det forekommer at være et noget tyndt argument for at hælde alle
studieboligerne ind på et meget lille område. I fald der ikke findes byggegrunde (hvilket lyder underligt, når man fx ser det store tomme
område ved siden af CBS), så kan der vel opkøbes bebyggelser, som enten kan omdannes til studieboliger eller genopføres nybyggeri.
 
Det er ikke vores opgave, at finde løsninger eller løsningsforslag på kommunens dilemmaer, men vi finder ikke den valgte fremgangsmåde
rimelig overfor beboerne på Flintholm.
 
I et forsøg på at være konstruktiv vil enhver reduktion i udbuddet af studieboliger være velkomment. Det virker bl.a. monstrøst, at
studieboligerne kan rage 6 etager i vejret. Det ville være et stort skridt i den rigtige retning, hvis de nye boliger maksimalt kunne have
samme højde, som de eksisterende boliger på Elga Olgas Vej.
 
Et andet tiltag, om end noget mindre vigtigt, i den rigtige retning kunne være at flytte bygningen så langt væk fra den eksisterende
bebyggelse på Elga Olgas Vej som muligt.
 
Vi håber til det sidste, at ændringerne i lokalplanen kan annulleres – eller at bygningen og antallet af studieboliger i det mindste kan
reduceres betydeligt.
 
På forhånd tak for at tage vore bekymringer og overvejelser med i betragtning
 
 


