
 

 

 

Notat 

 Dato: 17-08-2022 
Sagsnr: 01.02.05-K04-1-22 

By Byggeri og Ejendomme 

Resume af borgermøde d. 16. august 2022 

Forslag til lokalplan 235 og kommuneplantillæg 2 har været i offentlig høring fra d. 26. juni til d. 7. 
september 2022. Der blev afholdt borgermøde tirsdag d. 16. august 2022, hvor ca. 30 borgere 
deltog. 

Borgermøde tirsdag d. 16. august 2022 i Kedelhallen, Nyelandsvej 75A, 2000 Frb. 

Program: 
Kl. 19.00 - 19.05   Borgmester Michael Vindfeldt byder velkommen  
Kl. 19.05 - 19.10   Præsentation af program v/ Afdelingschef BBE Jesper Dahl 
Kl. 19.10 - 19.20   Plejeboliger v/ ÆO-udvalgets formand Sine Heltberg 
Kl. 19.20 - 19.35   Forslag til lokalplan 235/ KPB-udvalgets næstformand Anders Storgaard  
Kl. 19.35 - 19.50   Ny Søndervangs arkitektur v/ arkitekt Signe Cold, Entasis 
Kl. 19.50 - 20.20   Temacaféer 
Kl. 20.20 - 20.55   Opsamling og fælles debat 
Kl. 20.55 - 21.00   Tak for i aften v/ Borgmester Michael Vindfeldt 

Borgermødet indeholdt gennemgang af indholdet i lokalplanen, præsentation af projektet, fire ca-
féer med overskrifterne: Arkitektur og landskab, Funktioner og indretning, Byggeproces og miljø-
forhold, Trafik og parkering og en afsluttende debat i plenum. 

Idéen med temacaféerne er at tilbyde et alternativ til debatten i plenum. Caféerne giver alle mu-
lighed 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 arkitekten bag byggeriet, Entasis 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 emnerne trafik og tilgængelighed, 
bygningens højde samt plan- og byggeproces gav anledning til flere spørgsmål.  

 



 

 

Økonomien og realismen i projektet blev også belyst. En spørger var bekymret for, om naboerne 
rent faktisk får alt det flotte - det grønne, træerne og de fine materialer på bygningen - som pro-
jektet viser, nu hvor kommunen skal spare. Der blev redegjort for, at projektet Ny Søndervang 
med nye plejeboliger og et botilbud er en bunden opgave, og at der er afsat penge til projektet.  

Et andet emne der blev diskuteret var den nye ”Kedelsti”, som forbinder Emil Christian Hansens 
Vej med Nyelandsvej via Kedelhallen. Stien går også forbi Ny Søndervang og etageboligejen-
domme på Nyelandsvej. Arkitekten redegjorde for, at stien skal afskærmes og at der skal findes 
en god balance mellem belysning på stien, der skaber tryghed, men som ikke generer naboer. 
De nærmeste naboer - også Skolen på La Cour Vej, da stien forventes at blive brugt af skolebørn 
– vil gerne inddrages i forhold til den konkrete udformning af stien.    

Bygningens højde blev drøftet med særligt naboer på modsatte side af Emil Chr. Hansens Vej. 
Bygningen bliver ikke højere end Dalgas Have og skyggegenerne er begrænset til, at påvirke få 
ejendomme i vinterhalvåret i morgentimerne. 

Trafik og tilgængelig var også et emne, der blev berørt. Belægningen i den markerede cirkel i 
hjørnet Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej skal overvejes nøje i forhold til cyklister 
og gående. En spørger mente, at belægningen på Solbjerg Plads ikke er noget godt forbillede, 
og at brosten ikke er en god løsning. En anden borger nævnte, at det er vigtigt, at området stadig 
kan håndtere tung trafik. Der blev også foreslået en stille legegade ud for Ny Søndervang og sko-
len, som kunne åbne og lukke efter behov. 

Enkelte var bekymrede for tilgængeligheden langs fortovet mod TEC ad Stæhr Johansens Vej fra 
Dalgas Have til Nordre Fasanvej, hvor der i dag en niveauforskelle og fortovet er smalt flere ste-
der. 

En nabo efterspurgte en legeplads i området og ville vide mere om, hvordan miljøet udenfor ind-
rettes. Arkitekten svarede til det, at en legeplads ikke indgår i program og projekt for Ny Sønder-
vang, da de kommende beboere har behov for helt rolige omgivelser. Derimod vil der være flotte 
grønne omgivelser med farverige blomster og vandkunst, som også kan tiltrække børn. 

Der blev også spurgt til højden på projektets betonbænke. Her svarede arkitekten, at bænke bli-
ver udført med træsæde og ryglæn og i højden tilpasset ældre - og andre – mennesker 

Der var bekymring for eventuelle støjgener fra nedrivning af eksisterende bebyggelse og opfø-
relse af nyt byggeri. Der blev også spurgt til tidshorisont i projektet. Til det svarede forvaltningen 
at alle byggeprojekter på Frederiksberg er reguleret af kommunens støj-forskrifter. Selve bygge-
processen forventes at vare i ca. 2 år. 

Der blev også spurgt til fremtiden for det eksisterende Søndervang. Forvaltning svarede her, at 
Frederiksberg Kommune planlægger at bruge det de næste 8 år som plejeboliger. En spørger 
nævnte, at grunden på sigt kunne bruges til seniorboliger til ældre. 

Deltagerne blev afslutningsvis opfordret til at indsende et skriftligt høringssvar via kommunens 
høringsportal https://blivhoert.frederiksberg.dk. 


