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Til Sidsel Iversen,

 

I forbindelse med nabohøringen, angående ansøgning om tilladelse til at indrette børnehave på H. C Ørstedsvej 7B, 1. sal, har
Ejerforeningen for Uraniavej 14-16 enkelte bemærkninger til den fremsendte ansøgning, som vi ønsker taget i betragtning.

Vi tvivler lidt på det realiserbare i den skitserede hverdag for de tre børnehavegrupper.

Vi syntes, at to voksne til en gruppe på 18 børnehavebørn på tur lyder urealistisk, og undrer os over hvorledes en hverdag med
sygdom i voksengruppen vil håndteres, når der i godkendelsen er lagt op til at halvdelen af institutionen dagligt skal på tur, og at der
max. må være 10 børn på børnehavens ude-arealer (i et tidsrum på kun 3 timer nemlig fra 12-15).

Der nævnes i ansøgningen adskillige offentlige legepladser og parker, som vil kunne bruges i institutionens målsætning om
rekreation, leg og bevægelse i dagligdagen. Vi bakker selvfølgelig op om at Frederiksbergs dejlige ude-arealer benyttes, men syntes
samtidig også, at det er problematisk, hvis man inddrager offentlige biblioteker og legepladser i de kvadratmeter man indregner i
institutioner. Tænk hvis man gjorde samme praksis gældende for de resterende af Frederiksberg børne- /unge tilbud, at ca. halvdelen
af hver institutions børn/unge dagligt skulle benytte offentlige legepladser og biblioteker som opholdssted – det er trods alt omkring
225 dage om året (i alt slags vejr).

Ejerforeningen Uraniavej 14-16 vurderer således, at det projekt, der er beskrevet i høring J.nr. P19-1364-16, i praksis ikke vil kunne
få en dagligdag i overensstemmelse med de beskrevne tanker om, hvordan gruppe 1,2 og 3 skal deles om de snævre arealer.
Herudover savner vi i materialet en realistisk vurdering af det støjniveau, som institutionens naboer i givet fald skal tåle. Vi lægger
derfor op til, at der ikke gives dispensation fra lokalplan 108, før end disse forhold er vurderet og sendt i ny nabohøring.

 

Med venlig hilsen

Linea Melchior

På vegne af bestyrelsen for Ejerforeningen Uraniavej 14-16. 


