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- opførelse

af bad og omklædning

Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Afdeling mener at Frederiksberg Have og
Søndermarken med tilhørende fredede arealer er et område vi skal passe meget på. Det er det eneste store
naturområde og rekreative område for mange tusind borgere på Frederiksberg og i København Kommune.
Samtidig er slotshaverne med deres fredede bygninger et vigtigt nationalt kulturmiljø og vi mener at områdets struktur som historiske landskab skal bevares i videst muligt omfang.

Vi har studeret Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses dispensationsansøgning angående opførelse af en
ny bad- og omklædningsbygning bag Lakajgårdsanlægget ved Frederiksberg Slot. Vier principielt imod ny
bebyggelse inden for fredningen, men i dette tilfælde finder vi det er forsvarligt at opføre en ny bygning inden
for fredningen, da det er vigtigt at bevare den fredede staldbygning for fremtiden, som for tiden er undår restaurering.
Parkeringsanlægget og det overdækkede cykelskur som tænkes etableret på den gamle granatskydebane
op til matrikelskellet til Københavns Boldklub er dog ikke foreneligt med fredningsbestemmelsen og vil ødeIægge det grønne indblik fra Roskildevej og medføre terrænændringer. De foreslåede 44 parkeringspladser
er en væsentlig udvidelse i forhold til den nuværende parkeringskapacitet på arealet. Derfor skal der kun
anlægges de nødvendigste parkeringspladser og de skal placeres mere skånsom så de ikke skæmmer området. Cykelparkeringen kunne flyttes til indersiden af den planlagte bad- og omklædningsbygning, under et
lille halvtag som kunne monteres på facaden uden at det ville skæmme bygningen.
Angående den foreslåede placering af affaldscontainere har vi ikke indvendinger mod at de placeres i det
trekantede arealved indkørselsvejen fra Roskildevej, hvis arealet afskærmes med beplantning. Det eksisterende plankeværk ud til Roskildevej skal bevares så containerpladsen ikke kan ses fra denne retning.
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