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Kommentarer sendt på mail til 
lokaludvalget vedr. Startredegørelsen for 
Østre Gasværksgrunden 

 

I forlængelse af det udmærkede møde i aften har vi følgende kommentarer: 

Vedr. adgangsforhold:  

Nyborggade/Svendborggade er meget belastet af biltrafik og slet ikke dimensioneret til den belastning. 

Parkerede biler i begge sider. Der er fri parkering (biler surfer frem og tilbage for at finde parkeringsplads) 

skraldebil, personbiler og cykler i et virvar.  

Der opstår ofte farlige situationer for fodgængere og cyklister (ofte med børn som passagerer til 

børnehaven). 

Når der er teater og arrangement i skøjtehallen øges trafikbelastningen yderligere.  

Vedr. lokalplan for Gasværksgrunden støtter jeg Østerbro Lokaludvalgs skitseforslag. Det er for bydelen og 

for København et enestående åbent område der på trods af forgiftning osv. har udviklet sig til et 

naturområde med bl.a. en del fugle. 

 Nu er der politisk vedtaget en helhedsplan for området og i den forbindelse er det efter vores vurdering 

vigtigt at beskytte områdets åbenhed og horisont mod Øresund i så stor udstrækning som muligt til glæde 

for de mange beboere i kvartererne der ligger i nærheden af Gasværksgrunden og som flittigt bruger 

grunden til rekreative formål både sommer og vinter.  

Gasværksteatret vil miste sin status som markant bygning for området hvis det overskygges af høje 

bygninger - som fx Lægeforeningens høje hus v. Østerbrogade/Nyborggade. 

  

Vi støtter op om at Lokaludvalget går i dialog og deltager i processen omkring  helhedsplanen. 

 

Venlig hilsen 

Bodil Christensenn & Jan Bischoff 

Andelsboligforeningen Gasværket 

Nyborggade 38,  

2100 Kbh.Ø 
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Kommentarer til mødet mandag aften, 

 

Axel udbad sig kommentarer til om hvorvidt Østerbro Lokaludvalg skal indgå i en konstruktiv dialog om det videre forløb for 

Gasværksgrundens fremtid, på trods af at senarie 3 ligger meget langt fra lokaludvalgets eget senarie 1. Det korte svar er, at 

det synes jeg lokaludvalget skal, ud fra tanken om at hvis det er muligt at påvirke planen hen imod et "senarie 3 light" frem 

for "senarie 3-max", skal man ikke lade den mulighed gå til spilde. 

 

Personligt så jeg helst senarie 1, og jeg forstår simpelhen ikke ræsonnementet fra politisk side om at vælge bebyggelse frem 

for grønne områder, og så gerne et udfald om at planerne om bebyggelse endnu engang faldt til jorden.  

Herhjemme bliver vores (ikke så konstruktive) reaktion nok at fraflytte området af 2 grunde, 1) vi ikke kan overskue støj fra 

byggeri og de trafikale gener som unægteligt vil komme foran vores stuevinduer på Svendborgade, både i forbindelse med 

selve byggeriet og efterfølgende bruger trafik. og 2) vi ønsker at vores 10 mdr gamle søn skal vokse op med muligheden for 

at lege på grønne områder, hvilket der jo ellers var en kanon mulighed for at skabe på Gasværksgrunden. 

 

En kort tanke: er det mulig at søge ekstern finasering til opførelse af skøjtehallen andet steds, fx. vi A.P Møllers fond, og på 

den måde frikøbe sig fra budget aftalen om salg af Gasværksgrunden? 

 

Venlig hilsen 

Lauge Kellermann 

Svendborggade 17 

(som stillede de korte spørgsmål om hvornår byggeriet kan starte  i slutningen af mødet mandag aften) 

 

 


