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Mindretalsudtalelser til Høringssvar vedr. Lersø Park 

Allé 2 

Mindretalsudtalelse: 

Undertegnede ønsker bibeholdelse af det foreslåede antal 

parkeringspladser. 

Flemming Møller Bygwraa  

Medlem af Østerbro Lokaludvalg 

 

Mindretalsudtalelse: 

Mindretallet (Arvin Storgaard, Kjeld Lykke og Steen Jeppson) er 

overordnet set dybt bekymrede for, at Københavns Kommunes 

befolkningstal øges med 1000 flere borgere hver måned. Denne 

udvikling forringer livskvaliteten for de københavnere, som bor i byen 

i forvejen. Lokalplanforslag Lersø Parkallé 2 bekræfter denne 

trivselsmæssigt eroderende udvikling, som Københavns Kommune 

har hvirvlet sig ind i.  

Konkret bør der ske følgende ændringer af Lokalplanforslaget Lersø 

Park Allé 2: 

 

1. Antallet af etager skal reduceres med 4 etager, så byggeriet 

kommer i niveau med de omkringliggende bygninger. 

Byggeriets antal af kvadratmeter skal reduceres i 

overensstemmelse hermed. 

2. Byggeriet skal tilrettelægges således, at nabobebyggelserne 

ikke bliver berørt af skyggevirkninger. Alt andet er 

uanstændigt. 

3. De arealer, som er udlagt til grønne områder er for få og 

usammenhængende. Byggeriet er i denne henseende dårligt 

planlagt. De grønne områder skal samles og udgøre mindst 50 

% af grundarealet. For at modvirke den ulykkelige tendens 

med mindre træmasse i Københavns Kommune, bør friarealet 
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tilrettelægges med rigelig træbeplantning og fastholdelse af de 

bevaringsværdige træer. 

4. Samtlige p-pladser til motorkøretøjer skal være under jorden. 

Der bør være 1 p-plads pr. lejemål + 20 p-pladser til 

gæsteparkering m.v. Der skal ikke være parkeringsmuligheder 

i terræn. Der skal etableres cykelparkering under jorden med 

bekvem adgang. Desuden et smukt udformet cykelstativ med 

fuld overdækning over jorden. Antallet af 

cykelparkeringspladser skal være tilstrækkeligt til, at 

cykelparkering uden for stativerne kan forbydes. 

5. Angående tilkørsels- og trafikforholdene i nabo-området er 

disse problematiske. Mindretallet støtter ikke Skolebestyrelsen 

på Klostervængets Skole, som har foreslået, at der skal være en 

dobbeltrettet cykelsti fra Aldersrogade til Biskop Krags 

Vænge. Mindretallet vil gøre opmærksom på, at en sådan 

dobbeltrettet cykelsti vil umuliggøre tilkørsel til Stiftelsen 

Gammel Klosters port i nr. 28. Der er tilkørselsmuligheder fra 

Jagtvejen ind til Stadens Vænge for forældre med børn til 

Klostervængets Skole. Disse tilkørselsforhold skal dog 

forbedres. Tilkørsels- og trafikforholdene til Lersø Park Allé 2 

bør tilpasses disse trafikforhold i nabo-området.    

 

I øvrigt mener vi, at det samlede befolkningstal i Københavns 

Kommune skal reduceres.  

 

Arvin Storgaard, Kjeld Lykke og Steen Jeppson 

Medlemmer af Østerbro 

 


