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Kære beboere
Vi er glade for at sende denne første udgave af nyhedsbrevet om anlægsarbejder i jeres område.  
Her vil I kunne læse om, hvordan de forskellige projekter skrider frem.

Som vi skrev til jer i oktober drejer det sig om: 

• Et nyt skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej samt seks kunstgræsbaner oven på anlægget

• Byggeri til plejehjemmet Ingeborggården på Troels Lunds Vej og etablering af nyt klubhus til 
Frederiksberg Boldklub samme sted. Herudover kommer også et helt nyt byrum med adgang 
for alle.

• Etablering af pumpestation og nedgravning af regnvandsledninger. 

Projekterne vil medføre mindre risiko for oversvømmelser som følge af ekstrem regn, bedre og 
flere boliger til ældre, nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub, flere boldbaner med kunstgræs og 
et mere attraktivt byrum.  

Anlægsarbejderne vil desværre også medføre gener for jer, der bor, arbejder og færdes i området. 
Vi koordinerer projekterne, forsøger at minimere generne og holder jer løbende orienteret  
undervejs, blandt andet ved dette nyhedsbrev. 

Ingeborggården 
19. november 2018 var der møde for de naboer, der deltog på en workshop om udearealer i maj. 
Der kom mange gode input, som Frederiksberg Kommune er gået videre med. 

På mødet gav vi en status på arbejdet med udearealerne og skitserede idéer. Vi arbejder hen 
mod åbne og grønne udearealer med masser af muligheder for ophold og oplevelser for alle 
generationer. 

Vi forventer, at Frederiksberg Kommunalbestyrelse behandler forslag til lokalplan for projektet i 
januar 2019, og hvis politikerne godkender forslaget, vil det blive sendt i offentlig høring. Her vil 
I og resten af Frederiksbergs borgere have mulighed for at komme med høringssvar. Hørings
perioden løber i givet fald over otte uger fra februar til april og vil blive annonceret i lokalpressen.

Hvis alt går efter planen, forventer vi, at selve byggeriet af Ingeborggården og klubhuset begynder 
i slutningen af 2019. 

Læs mere om lokalplan og udearealer på www.frederiksberg.dk/byudvikling



December 2018 - Frederiksberg Kommunes nyhedsbrev om anlægsarbejdet på det vestlige Frederiksberg

Boldbaner og skybrudsanlæg
De næste måneder fortsætter arbejdet med at køre jord bort og anlægge dræn og kloak.  

Der er blevet fældet otte træer på kærlighedsstien, som var i umiddelbar fare for at vælte. Resten 
af de cirka 25 træer på kærlighedsstien bliver vurderet løbende i forbindelse med det kommende 
arbejde. Vi forsøger at undgå at fælde træer, men hvis de udgør en risiko for sikkerheden, kan vi 
blive nødt til at vælge denne løsning. 

Vi henstiller høfligt til, at I fortsat ikke parkerer på den lille stikvej til Roskildevej, som også hedder 
Roskildevej. Lastbilerne er afhængige af pladsen for at kunne dreje ind på vejen. 

Her til sidst minder vi jer om et projekt, som også er på vej i området. Dansk Nets fiberprojekt i  
området, som sandsynligvis går i gang i begyndelsen af det nye år. Her skal firmaet etablere fiber  
net til de mange af jer, der har tilmeldt jer. Det vil blandt andet medføre opgravning af fortove i 
en periode. 

Dansk Net skriver direkte til alle husstande, når de ved, præcist hvornår de går i gang. 

Venlig hilsen

Social, sundheds og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard  
og By og miljødirektør Ulrik Winge. 

Læs mere, følg projekterne og find kontaktoplysninger på www.frederiksberg.dk/byudvikling 


