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Frederiksberg, d. 20/8 2017
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By, Byggeri og Ejendomme 
Frederiksberg Rådhus 
2000 Frederiksberg

Ang. Offentlig høring om forslag til lokalplan 214. Venligboliger. Roskildevej 54.

Arealet som er beliggende på Solbjerg Kirkegård er noget af det dyreste og mest attraktive jord i Danmark. 
Ikke desto mindre bliver det af kommunalbestyrelsen anvendt som en slags brokkasse, som skal løse 
diverse sociale problemer. Mastodont børneinstitution, Soldaterhjem for krigsveteraner, Skæve boliger til 
hjemløse og nu varige boliger til flygtninge.

Når fremmede med en helt anden kultur flytter ind, så flytter danskerne ud. Det gælder 
boligkvarterer/bydele, og det gælder folkeskolerne. Det er dog de færreste, der angiver den egentlige 
årsag.

Boliger til flygtninge? Der er så godt som ingen flygtninge, der når frem til Danmark. Der er derimod tale 
om økonomiske migranter. De få som flygter fra krig har passeret adskillige sikre lande, før de nåede 
Danmark og kan derfor ikke betegnes som flygtninge.

Velfærdssystem og åbne grænser, i en verden som vor, er ikke mulig. Det er klogest at indse dette i god tid, 
og ikke først når det er for sent.

Frederiksberg Kommune er blevet pålagt en opgave af Staten ligesom andre kommuner. Dette vil man så 
bl.a. løse ved Venligboliger+, som har vundet Danish Design Award pris 2017 for det nytænkende koncept 
for integration af flygtninge. Nu er der jo brugt utallige milliarder til integration gennem de sidste 35-40 år, 
som er helt mislykket. Vi hærges af bander som vil bestemme. Vi har adskillige ghettoer, hvor politi, 
brandvæsen m.v. ikke kan komme. Vi observerer det ene terror anslag efter det andet, og så vil 
Frederiksberg kommune bygge Venligboliger+ på Danmarks mest attraktive og dyre jord til økonomiske 
migranter. Dette er utilgiveligt naivt. Man skulle tro, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Det 
Konservative Folkeparti alle var gået til Det Radikale Venstre?
Hvis forslaget gennemføres, så sender det et signal til muslimerne i Afrika, Mellemøsten, Afghanistan og 
Bangla Desh om, at de er mere en ønsket og velkomne i Danmark.

Med andre ord så er jeg inderligt modstander af at ovennævnte forslag gennemføres. Frederiksberg 
kommune må finde en saneringsmoden ejendom, som kan indrettes til formålet.

Frede Sørensen 
Jyllandsvej 56 
2000 Frederiksberg ( Adressen giver udsigt og en slags naboskab til bebyggelsen.)


