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På vegne af i alt 172  personer inklusiv undertegnede, hvoraf hovedparten er naboer til Sct. Thomas Kirke, sender jeg vedhæftet en indsigelse mod
opførelsen af en tilbygning til Sct. Thomas Kirke, der skal rumme et nyt sognehus. Indsigelsen er stilet til medlemmerne af By & Miljøudvalget men
sendes samtidig til Kommunalbestyrelsen og By og Miljødirektør Ulrik Winge til orientering. Indsigelsen inklusiv bilag 1-6 er indscannet samlet.
 
Sct. Thomas Kirke er omfattet af den bevarende lokalplan 190, der ud over kirken omfatter de tre alléer: Dr. Abildgaards Allé, L.I. Brandes Allé og N.J.
Fjords Allé. Et forhold som ikke berøres i indsigelsen er spørgsmålet om, hvorvidt By & Miljøudvalget har kompetence til at indskrænke området for
den bevarende lokalplan 190 ved at aflyse lokalplanen for Sct. Thomas Kirke. Det bør alene være Kommunalbestyrelsen, der kan vedtage en
indskrænkning af lokalplanen. I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at det af Sct. Thomas Kirke ønskede byggeri er så vidtgående, at det ikke
kan vedtages indenfor rammerne af den bevarende lokalplan 190.    
 
Det er langt hovedparten af beboerne i naboejendommene til Sct. Thomas Kirke, der står bag denne indsigelse.
 
I relation til de øvrige beboere på de tre alléer, der har tilsluttet sig indsigelsen bemærkes, at der ikke har været tale om en systematisk og
udtømmende orientering. Det er således langt fra alle beboere i alle ejendomme på de tre alléer, der har haft mulighed for at tilslutte sig
indsigelsen. Hertil kommer, at der netop ikke er tale om en underskriftindsamling men underskrifter på en konkret formuleret indsigelse.
 
Nogle beboere har drøftet projektet med andre interessenter, der har ønsket at tilslutte sig indsigelsen. Deres underskrifter er også medtaget,
selvom det primære formål med indsigelsen er at give udtryk for de berørte beboeres holdning til projektet.     
 
Indsigelsen udgør samtidig et høringssvar, såfremt forslaget mod forventning måtte blive vedtaget.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Ida Hauge Thaning
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