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Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til
Forslag til Lokalplan 216 for klub til Skolen ved Bülowsvej.
DN Frederiksberg er ikke imod at der skal bygges nødvendige klubbygninger til kommunens
skolebørn. Vi plejer ikke at kommentere sådanne lokalplanforslag, men i dette tilfælde ser vi at
endnu et grønt areal forsvinde. Desværre er det ikke et enkeltstående tilfælde, men et nyt
eksempel i en lang kæde ny lokalplaner, som giver tilladelse til at bebygge åbne grønne arealer. Inden for det sidste årstid kan nævnes Lokalplan 212, hvor et grønt område ved Døvekirken bebygges massivt. Også i forbindelse med Lokalplan 205 Rammelokalplan for byintegreret
campus i Frederiksberg Bymidte inddrages store værdifulde grønne arealer til bebyggelse. Endelig Lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 – Venligbolig Plus, her gives der tilladelse til at bebygge et stort område af Solbjerg Parkkirkegård. Kirkegården er i følge kommuneplanen planlagt udlagt til bypark.
Vi er ligeledes bekymret over, hvad der skal ske i området mellem Rolighedsvej og Åboulevarden, som i dag er kendetegnet af et grønt gammelt villakvarter og Det Biovidenskabelige Fakultets grønne arealer med fredede bygninger som nu er i spil. Dette område bør der tages
særlige hensyn til, så områdets åbne grønne præg bevares i sammenhæng med de på området
historiske bygninger.
DN Frederiksberg har mange gange gjort opmærksom på denne problematik og undrer os over
at man ikke har mere respekt for Frederiksberg grønne profil, som overalt markedsføres udadtil. Det er ikke nok med grønne facader, grønne tage og vejtræer. Biodiversiteten på Frederiksberg har det ikke for godt og den vil forværres, i takt med den uhæmmede byfortætning.
Allerede nu er kommunens parker udsat for stort pres som rekreative områder for befolkningen. Derfor vil vi opfordre Frederiksberg Kommune til at have mere respekt for de små grønne
åndehuller i byen og i den kommende planlægning, at sørge for at der bliver udlagt ny større
parker, som kan dække befolkningens stigende behov for rekreative arealer.
DN Frederiksberg synes ikke at dette lille grønne hjørneareal skal bebygges. Klubbygningen
kunne, som det har været foreslået være placeret på Thorvaldsensvej 26. Selve området og
Skolen ved Bülowsvej, hvis udearealer ikke er for grønne, kunne her få et lille stykke natur,
hvis grunden i stedet for at blive bebygget, blev bevaret og sat i stand.
Med venlig hilsen
Niels Hartung Nielsen,
Danmarks Naturfredningsforening,
Frederiksberg Afdeling.

