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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af 
forslag til helhedsplan for De Gamles By 
Nørrebro Lokaludvalg er glad for at vi har fået en Helhedsplan for De Gam-
les By og at det er sket i en proces, hvor alle har kunnet være med. Vi ser 
også frem til at der bliver lavet en lokalplan for området. 

Skolebyggeriet bliver meget omfangsrigt og vil have et voldsomt aftryk på 
De Gamles By både i form af bygninger og i de skolebørn, som kommer. 
Vi vil anbefale at arkitekterne gør sig stor umage for at sikre de kvaliteter 
der er i De Gamles By og skaber nogle bygninger, som kan give transpa-
rens og en skolegård, som bliver grøn og også giver noget tilbage til de 
andre brugere af De Gamles By. 

Hvis det viser sig, at der ikke er basis for en ny skole i dette område af Nør-
rebro indenfor de næste par år, skal udvalget opfordre til at Borgerrepræ-
sentationen sætter skolebyggeriet på hold og vurdere om der er andre an-
vendelsesmuligheder for grunden. 

Lokaludvalget ser frem til at der kommer en idrætshal i området – det er 
der brug for. Det er vigtigt at den udefrakommende trafik (dem der ikke 
bor i De Gamles By) til idrætshallen (og skolen) ankommer fra Sjællands-
gade og at trafikken ikke sker gennem De Gamles By. 

Diabetescenteret er planlagt til at fylde 3.000 etage-m2. Har Sundhedsfor-
valtningen en plan for centeret når det på et tidspunkt skal udvides? Der 
vil ikke være plads i De Gamles By til en udvidelse. 

Der vil komme en række væsentlige ændringer i De Gamles By i de nær-
meste år, skolen og diabetescenteret, det er derfor helt centralt at der 
kommer en koordinering af de forskellige byggerier og de mange forvalt-
ninger i De Gamles By – det er derfor centralt at der etableres en følge-
gruppe, som kan holde styr på hele området og sikre en god udvikling og 
en opfølgning på Helhedsplanen. 

Helhedsplanen indeholder mange gode elementer. Det næste bliver at 
finde midler til realisering af disse samt til driften og udvikling af plejepla-
nen. 
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