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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 

københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Høringssvar vedr. intern høring Scherfigsvej med 

kommuneplantillæg 

 

Østerbro Lokaludvalg synes som udgangspunkt at startredegørelsen er 

fin og projektet er godt.  

Østerbro Lokaludvalg har dog enkelte ønsker til ændringer.  

Lokaludvalget mener at grundens beliggenhed lægger op til at gøre det 

muligt for så mange boliger som muligt at have havudsigt, og i den 

nuværende udformning er dette begrænset for de mest nordvestlige 

bygninger. En løsning på dette kunne være at gennemføre den 

punktlignede placering af husene, som udføres i den sydlige del af 

forslaget, på hele grunden. En anden mulighed kunne være at lave en 

gradvis fremskydning af de nordlige blokke fra øst til vest. 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen                 Jonas Niemann 

Ff. Østerbro Lokaludvalg                 Ff. Fagudvalg for teknik og miljø 

 

 

 

Mindretalsudtalelse: 

Mindretallet kan ikke tiltræde det fremsendte lokalplanforslag om 

bebyggelse på Scherfigsvej 8 med mindre der sker mindst en 

tilsvarende boligmæssig udtynding andre steder i kommunen. 

Grundlæggende er det en total uansvarlig politik Københavns 

Kommune fører ved hver måned at proppe 1000 ikke-københavnere 

ind på det samme areal. Tværtimod skal antallet af østerbroborgere og 

københavnere nedbringes.  Dette betyder, at hver gang man øger 

bebyggelsen et sted, skal der ske mindst en tilsvarende 

bebyggelsesmæssig reduktion andre steder i kommunen. Netop en 

reduktion af antallet af indbyggere i København vil løse en lang række 

af storbyproblemerne og sikre trivsel og en by med et menneskeligt 

ansigt. Kun på denne måde kan der udvises "Respekt for 

Københavnerne", som jo var Overborgmester Frank Jensens 

valgslogan ved seneste kommunalvalg. 

 

Kjeld Kristian Lykke 

Medlem af Østerbro Lokaludvalg 


