
Forslag til Lokalplan 216

BILAG 04

Resume af borgermøde d. 12. april 2018

Offentlig høring og borgermøde
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra d. 7. marts 2018 til d. 2. maj 2018.
Der blev afholdt borgermøde torsdag d. 12. april 2018, hvor ca. 40 borgere deltog.

Borgermøde torsdag d. 12. april 2018 i Multisalen, Skolen ved Bülowsvej, Thorvaldsensvej 24

Program:

Kl. 19.00 - 19.05    Borgmester Jørgen Glenthøj bød velkommen 
Kl. 19.05 - 19.10    By- og Miljødirektør Ulrik Winge introducerede aftenens program
Kl. 19.10 - 19.15    Undervisningsudvalgets formand Michael Vindfeldt præsenterede den nye klub
Kl. 19.15 - 19.30    By- og Miljøudvalgets formand Jan E. Jørgensen præsenterede forslag til lokalplan
Kl. 19.30 - 19.45    Den nye klubbygning v. David Bülow, Primus Arkitekter
Kl. 19.45 - 19.45    Ulrik Winge introducerede de tre temacafeer 
Kl. 19.45 - 20.15    Temacafeer 
Kl. 20.15 - 20.55    Opsamling og fælles debat (Ulrik Winge var ordstyrer) 

Borgermødet indeholdt gennemgang af indholdet i lokalplanen, præsentation af projektet, tre caféer med 
overskrifterne: Ny klub og placering – Bygningens arkitektur, indpasning og bæredygtighed – 
Gaderummet Fuglevangsvej og en afsluttende debat i plenum.

Idéen med temacaféerne er at tilbyde et alternativ til debatten i plenum. Caféerne giver alle mulighed for 
at stille spørgsmål, give sine holdninger til kende og samtidig også mulighed for at gå mere i dybden med 
mere specifikke emner.

I temacaféerne deltog arkitekterne bag byggeriet, Primus Arkitekter, samt relevante fagpersoner fra 
kommunens forvaltning for at kunne besvare spørgsmål og drøfte særlige problemstillinger med 
borgerne.

Der var en god debat under hele mødet og særligt temaet ’Bygningens arkitektur, indpasning og 
bæredygtighed’ gav anledning til spørgsmål og debat. Her blev klubbygningens fremtræden, højde og 
skyggeforhold drøftet med Primus Arkitekter, som er arkitekterne bag huset.

Skyggepåvirkningen ved jævndøgn (21. marts/september) var et stort emne. Der blev på modellen kigget 
på, hvor langt skyggen rakte rundt i området og ned ad Fuglevangsvej (mod H.C. Ørstedsvej). Der blev 
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under den fælles debat også ytret ønske om at gøre bygningen lavere. Forvaltningen har efterfølgende 
undersøgt muligheden for en lavere bygning, hvor de tekniske installationer er placeret i kælder i stedet 
for ovenpå bygningen.

En spørger mente, at der allerede var taget stilling til projektet i kommunen, fordi der allerede er brugt 3,7 
mio. kr. på rådgivning, som ellers ville være spildt. Forvaltningen svarede, at der ikke er taget stilling, da 
der ikke er vedtaget en lokalplan endnu, men at der var brugt 2 mio. kr. for at tilvejebringe et 
beslutningsgrundlag.

Mange gav udtryk for, at de synes, det er ærgerligt, at der bygges på grunden, og at byen mister en 
vigtig grøn plet. Der var også stor debat om forudsætninger for klubben, hvor flere mente, at klubben er 
overdimensioneret, og at villaen på Thorvaldsensvej er en bedre løsning. Der blev også spurgt til, om 
man ikke i stedet kunne anvende Prins Henriks Skoles klubbygninger, når de efter planen flytter fra 
Rolighedsvej. Politikere og forvaltningen oplyste, at Prins Henriks Skole ikke er kommunens ejendom og 
redegjorde derudover for klubbens forudsætninger, herunder blandt andet skoledistrikter, børnetal og 
klubkvadratmeter pr. barn.

Flere spurgte ind til forurening på grunden. Her var svaret, at kommunen naturligvis ikke accepterer at 
der efterlades forurening, der kan true sundheden for hverken brugere eller borgere i området. På 
baggrund af henvendelser fra borgerne laves der nu supplerende miljøundersøgelser – altså mere end 
man normalt ville gøre, og mere end vi normalt forlanger af en privat bygherre. Når resultaterne af dem 
forelægger vil de blive håndteret inden for gældende lovgivning på området.

Der var bekymring for indbliksgener og aftenlys i klubben. Arkitekterne svarede til dette, at der i 
formgivningen af klubben har været særlig opmærksomhed på vinduesplaceringer og mod 
Fuglevangsvej er vinduesfelterne i designprocessen blevet reduceret netop for at begrænse 
indbliksgener.  

Der var også bekymring for støj, da det i forvejen er et meget ’larmende’ område med flere skoler og 
institutioner. Der blev spurgt til åbningstider samt aften-, ferie og weekendbrug i klubben. Klublederen 
redegjorde for det, og pointerede, at der er tale om børn, der bliver behandlet som børn og ikke laver 
ballade. Det blev anbefalet, at beboere i området tager en snak med klublederen af Tempeltræet Helene 
Bech for at høre om den gode adfærd, der i dag er i klubben på Bülowsvej 14A. 

Der blev spurgt til, hvordan man teknisk udfører sammenbygningen med naboejendommen, og 
arkitekterne redegjorde for det, herunder at der vil blive isoleret mod kulde og støj. Der var ønske om, at 
akustikregulere på bagsiden af pianobygningen, der hvor lærerne nogle gange opholder sig, da lyden 
herfra giver genklang i en større del af gårdrummet. Endelig var der bekymring for støjgener fra 
ventilationsanlægget på toppen af klubbygningen og ønske om støjdæmpning. 

Flere var positive overfor en mulig ændring af Fuglevangsvej til klimavej med mere begrønning i 
øjenhøjde og uden gennemkørende trafik. Det blev i den forbindelse nævnt, at det er vigtigt, at vejen ikke 
kun indrettes som skolegård, men at der også tænkes på områdets beboere. En omdannelse af 
Fuglevangsvej er ikke en del af lokalplanen, men forslag til vejens indretning tages med videre i arbejdet 
med klimatilpasning i området. 

Deltagerne blev afslutningsvis opfordret til at indsende et skriftligt høringssvar til BBE@frederiksberg.dk.


