
                                                                                                                              Frederiksberg, d. 3/9 2017

Til

Kontoret  for                                                                                                                                                                                       
By, Byggeri og Ejendomme,                                                                                                                            
Frederiksberg Kommune.

Emne: Varige boliger til flygtninge på Solbjerg Kirkegård, Roskildevej 54.

Frederiksberg Kommune har udarbejdet og vedtaget et nyt byggeri, som skal placeres på nævnte adresse.

Det er virkelig langt ude, at Kommunen ikke kan finde en anden placering end på Kirkegården. 
Frederiksberg er en fuldt ud bebygget Kommune på 8,7 KM2 med en befolkningstæthed på 12073 
indbyggere pr KM2. Vi betaler meget høje skatter plus nogle i særklasse høje ejendomsskatter. Vi betaler 
ikke mindre end 1,1 milliard til kommunernes udligningsordning til mindre velstående kommuner, som har 
et højere serviceniveau og en langt højere boligstandard end borgerne på Frederiksberg. Disse kommuner 
har masser af byggejord, og nogle nedriver ligefrem huse og boliger, som der ikke er brug for.

Det ville være rimeligt, at disse flygtninge, læs: økonomiske migranter, blev placeret i de kommuner som 
modtager de store beløb fra bl.a. Frederiksberg Kommune og ikke på vores Kirkegård.

Min familie har siden 1920 haft et familiegravsted på Solbjerg Kirkegård, og jeg er meget utilfreds med de 
planer, som Kommunen har for området. 

Det er velkendt, at langt de fleste af disse økonomiske migranter ikke kan og vil integreres. Ligeledes er det 
åbenbart for et stort flertal, at Danmark er under voldsom forandring i uheldig retning på alle områder som 
følge af denne folkevandring. Alligevel fremturer Frederiksberg Kommunalbestyrelse med at tale om 
integration og Venligboliger+. Hvornår går det op for de Borgerlige på Frederiksberg, at dette er en 
uholdbar og uheldig udvikling?

Som husejer i nabolaget og som ejer af et gravsted på Solbjerg Kirkegård skal jeg hermed opfordre til, at de 
nævnte planer opgives og, at der arbejdes på, at de kommuner som modtager de store udligningsbeløb og 
har masser af plads pålægges at modtage nogle flere migranter. Efter noget for noget princippet. 
Alternativt må man finde enkeltboliger i Kommunens ejendomme eller opkøbe boliger, som så kan lejes ud 
til hjemløse danskere og økonomiske migranter.

Venlig hilsen

Steen Kreutzfeldt-Jensen                                                                                                                                               
Jyllandsvej 58                                                                                                                                                                           
2000 Frederiksberg


