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Høringssvar - Ny Østerbro Skole 

Østerbro Lokaludvalg har på sit møde den 18. april 2013 behandlet 

Forslag til lokalplan for Ny Skole på Østerbro. Lokaludvalget deltog i 

borgermødet den 4. april 2013 om planforslaget.  

 

Både lokaludvalget og borgerne ser meget positivt på, at den ny skole 

placeres netop her, og at der nedrives så få bygninger som muligt. Der 

var dog en vis skepsis i forhold til, om 1.000 børn på den kommende 

skole vil være for mange, og at det bl.a. vil forhindre en fleksibel 

pædagogisk bygningsindretning.  

 

På borgermødet var der modstand mod især nedrivning af 

Lokalplanforslagets bygning A1, selvom den i nogen grad ligger i 

vejen for det kommende byggeri.  

Lokaludvalget foreslår, at den sydlige halvdel af bygningen bevares 

og anvendes fx som mindre bevægelseshal for de mange børn.   

 

Der var på borgermødet desuden modstand mod den med lokalplanen 

muliggjorte bygning på Kræftens Bekæmpelses areal ud mod 

Strandboulevarden, fordi en så dyb og høj bygning som vist her vil 

tage for meget lys fra de bagved liggende boliger mod Nordre 

Frihavnsgade.  

Lokaludvalget foreslår, at en sådan ny bygning enten opføres som en 

selvstændig bygning i den viste bredde men i en afstand fra boligerne 

mod Nordre Frihavnsgade, eller at den gøres mindre dyb end vist. 

Der var stor ros til tanken om at etablere fælles gårdarealer i den 

sydøstlige del af Kræftens friareal, såfremt Kræftens Bekæmpelse går 

i gang med de for dem muliggjorte nybyggerier. Men der blev 

tilsvarende efterspurgt en grøn løsning for arealets vestlige ende.  

Lokaludvalget foreslår, at der optages forhandlinger om en 

gårdsammenlægning med de vestlige ejendomme og Kræftens 
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bekæmpelser herom. Det bør i forhandlingen foreslås Kræftens 

Bekæmpelse at lægge et mindre areal til samt foreslås 

hjørneejendommen mod nordre Frihavnsgade at afkorte sit udhus. 

Lokaludvalget deltager gerne i et sådant møde.  

Lokaludvalget bad i den interne forhøring om, at den nuværende 

barriere i Rosenvængets Hovedvej mod gennemkørende biltrafik 

bevares. Desuden, at den kommende biltrafik anvender Hospitalsvej, 

at der etableres adgang til skolen derfra, og at der ikke parkeres biler 

på selve skolegrunden. På borgermødet talte deltagerne for netop disse 

synspunkter.  

Lokaludvalgets fastholder derfor disse holdninger. Desuden, at der 

fortsat bliver offentlig adgang fra A.F. Kriegersvej" 
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