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-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Niels-Peter [mailto:npjsto@hotmail.com] 
Sendt: 14. september 2017 23:21 
Til: BBE 
Cc: Anne Mette Lyøvej 10 
Emne: Bemærkninger til Lokalplan 205 - rammelokalplan for byintegreret campus i Frederiksberg bymidte. 

Hej 
Ved borgermøde d. 7-sep-2017 blev der opfordret til at indsende ønsker og krav til byggeriet. 

AB Lyøvej 10 er bekymret for at byggeriet kommer alt for tæt på vores bygning på Lyøvej 10, samtidig er højden af byggeriet
bekymrende, disse bekrymringer er ikke blevet blevet mindre af det vi hørt på mødet. På mødet blev der kun præsenteret ganske få
konkrete informationer vedrørende højde og placering af byggeriet. Specielt det nordvestlige hjørne var ukonkret 

Derfor er vores krav: 
- at intet byggeri finder sted nærme en 25m fra sydside af Lyøvej 10. 
- at intet byggeri overstiger 10m i højden målt fra Lyøvej 10 gade niveau. 
- at byggeri over de 10m ikke vil ske nærmere en 40m fra Lyøvej 10 -at ingen skygge gener fra byggeriet vi opleves i haven. 

Der findes en opfattelse af, at arkitekterne ikke tager hensyn til Frederiksbergs borgere i området og at projektet udelukkende ser på
CBS ønsker, Vores forening har deltaget i samtlige offentlige møder, hvor vi har stillet spørgsmål og fremført vores synspunkter. 

vi håber derfor at ovenstående krav indarbejdes i den færdige plan. Vi er selvfølgelig Klar til at indgå i det videre arbejde, for at få en
vel integreret campus og for at undgå, at Nørrebros baggårde flytter til Frederiksberg. 

Mvh. 
AB Lyøvej 10 
V/Niels-Peter Jørgensen 
TLF: 22124265 

Sendt fra min iPad 


