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Emne: Høringssvar - Lokalplan 214 - Etageboliger ved Roskildevej 54 VenligboligPlus
 
Til By, Byggeri og Ejendomme
 
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicaprådet takker for høringen vedrørende forslag til lokalplan 214 for etageboliger, Roskildevej
54, Venligbolig+.
 
Det drejer sig om et nybyggeri af boliger til flygtninge og studerende i form af ”venligboliger”.
 
Brugerrepræsentanterne vil også i dette tilfælde henlede opmærksomheden på tilgængeligheden. Niveaufri adgang. Elevatorer. Underlag
både på udearealerne i haven og på tagterrassen. Alting både ude og inde kan lige så godt være gjort tilgængeligt for borgere med
handicap fra begyndelsen!
 
I materialet fremhæves det, at lokalplanen understøtter særligt to af Frederiksbergstrategiens overskrifter: ”Livskvalitet i hverdagen” og
”Vidensbyen”.
 
Handicaprådets brugerrepræsentanter vil også i dette høringssvar udtrykke ønsket om, at alle boliger gøres tilgængelige, så alle byens
borgere har mulighed for at bo alle steder.
 
Boligerne bliver indrettet fortrinsvis som boliger for 2 personer.
 
Da både flygtninge og studerende kan være borgere med handicap, bør dette nybyggeri være indrettet, så der også tages hensyn til
bestemmelserne om tilgængelighed i bygningsreglementet. Nogle boliger bør indrettes særligt til handicapboliger. Vi er klar over, at det kan
medføre i ”byggeklodssystemet”, at der bliver lejligheder til kun en person.
 
For tilgængelighedens skyld skal udendørs belægning være skridsikker. Der er omtalt ”porøs belægning”, nævnt i bestemmernes pkt. 7.9.
 
Det anføres, at der anlægges 1 handicapparkeringsplads. Såfremt der bliver behov for flere, går vi ud fra, at dette kan lade sig gøre.
 
Brugerrepræsentanterne ser frem til at følge byggeriet.
 
Mange hilsner
Susanne Tarp
Formand
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Dato: d. 28. juni 2017

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3762021
Kommune: Frederiksberg
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 214
Plannavn: for etageboliger ved Roskildevej 54 - VenligboligPlus
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. juni 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. september 2017
Ikrafttrædelsesdato: 
Generel anvendelse: Boligområde
Konkret anvendelse: 
Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3762021&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3762021&plantype=20&status=F

http://www.plansystem.dk
http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3762021&type=20
http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3762021&plantype=20&status=F

