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Fra: Kim Christensen [55kc@hk.dk]
Sendt: 2. september 2008 17:28
Til: Charlotte Poulsen
Cc: 55kc@hk.dk; Jørgen Abrahamsen
Emne: Vedr.: vedr. høring om farumgade
Kære Jørgen
Hermed høringssvar til startredegørelse "Farumgade":
Projektforslaget til bebyggelse udarbejdet af Anders Helweg Arkitekter findes at være for massivt og kompakt i sin
fremtoning, da forslaget ikke ses at tage hensyn til Københavns kommunens, Bygge Teknik Forvaltningens andre
aktiviteter eller forslag for området.
Som udgangspunkt har Nørrebro Lokaludvalg intet mod en øget bygningstæthed/bebyggelsesprocent på omhandlede
grund, men finder den foreslåede bebyggelsesprocent for høj, man ikke således ikke acceptere at kravet om friaareal
erstattes med arealer placeret på tagterrasser i bebyggelsen.
Projektforslaget ses således ikke at tage hensyn til den påtænkte pladsdannelse på Nørrebrogade, foran nuværende
Nørrebrohallen, det kommende kulturcenter på Nørrebro. Den massive bebyggelse mod Nørrebrogade/Den Grønne Kile,
vil yderligere begrænse mulighederne for den eksisterende åbenhed i området og sammenspillet med den ønskede
pladsdannelse og forudsætninger i forbindelse med anlægget af cykelruten. Projektet bør således, reduceres i omfang og
den kompakte del af bygningsmassen lægges mod hjørnet Nørrebrogade/Farumgade.
Pladsdannelse tænkes at fastholde Nørrebrogade som fordelingsgade, med hensyntagen til busfremkommeligheden.
Nørrebro Lokaludvalg er opmærksom på at det fremlagte projektet forudsætter Farumgade som sivegade. Det bemærkes
således, at Farumgade i dag er ensrettet fra Hillerødgade til Nørrebrogade. Forsyningen af varer og gods til den planlagte
udvidelse af erhvervsareal/butikker må derfor forventeligt føre til øget trafik af Nørrebrogade, hvilket er i strid med
Bygge Teknik Forvaltningens egne planer for omådet.
Venlig hilsen
Nørrebro Lokaludvalg
Kim Christensen

"Charlotte Poulsen" <chpo@okf.kk.dk>
01-09-2008 14:57

Til
cc
Emne

Jørgen Abrahamsen <jorabr@tmf.kk.dk>
<55kc@hk.dk>
vedr. høring om farumgade

Kære Jørgen,
Jeg har forgæves forsøgt at kontakte dig pr tlf.
Min formand vil afgive høringssvar på vegne af Nørrebro lokaludvalg og fristen er som bekendt idag.
Desværre er han blevet forhindret i at sende svaret idag og derfor vil jeg høre om det er muligt at sende det til
dig i morgen?
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