Til Dragør Kommune
Høringssvar ang 'Forslag til ny Kommuneplan 2022'
Det er med stor bekymring at vi læser, at Dragør kommune vil ændre mindstegrundstørrelsen og
øge byfortætningen i Søvang. Søvang er et helt unikt sted 'midt i naturen', og det er netop pga den
nuværende boligsammensætning, natur, plads og albuerum, at vi – og andre tilflyttere – har valgt at
bosætte os netop i det her område. Da vi flyttede til byen, var lokalplanen for området noget af det,
der gjorde, at vi følte os sikre på en fremtid her – men den grundlæggende sikkerhed angriber
Dragør Kommune med den retning, der er præsenteret i forslaget til kommuneplanen.
Derudover læser vi også 'Forslaget til Kommuneplanen' med stor undren. På den ekstraordinære
generalforsamling i Søvang den 25. oktober 2021 blev der enstemmigt stemt imod byfortætning –
en afstemning, der er præsenteret for Dragør Kommune. Det står også i skarp kontrast til det seneste
kommunalvalg, hvor valgets konservative vindere med husomdelte materiale slog sig op på at være
stærkt imod byfortætning. At Dragør Kommune på trods af det fremsender dette forslag til
kommuneplan er helt tonedøvt i forhold til valgets tale, og på ingen måde i øjenhøjde med beboerne
i området - og dermed også vælgerne.
Deslige mener vi, at det er skammeligt, at kommunen flere gange har forsøgt at skubbe hensynet til
de ældre foran sig i sagen. At det er de ældre der ønsker mindre boliger. Hvis vi igen hiver fat i den
enstemmige afvisning af byfortætning til den ekstraordinære generalforsamling i oktober sidste år,
var det sølvfarvede segment klart overrepræsenteret, og de var stærkt imod fremlagte forslag. De
ældres problem er ikke, at de skal fortsætte med at passe deres hus og have, men derimod den
manglende infrastruktur, mulighed for indkøb mv.
Forslaget om øget byfortætning i bl.a. Søvang lugter mere af, at Dragør Kommune ønsker at slippe
for den mængde af klager, de modtager grundet den allerede igangværende byfortætning, som
sagsbehandlingen i Plan og Teknik, på trods af lokalplanen, har åbnet op for - her er det på
forunderlig vis lykkedes bygherrer uden interesse i området at få dispensationer til at bygge større
huse, der langt overstiger lokalplanens krav til bebyggelsesprocent med postulater om bebyggelse af
enfamiliehuse, men som i stedet ender med at blive til rækkehuse med 3-4 eller flere familier.
Alt i alt må vi sige, at Dragør Kommune med deres allerede igangværende sagsbehandling af
byggesager, der allerede har ført til utilsigtet øget byfortætning og det fremlagte forslag til
Kommuneplanen, er i fuld gang med at ødelægge det gode og trygge boligområde, som Søvang er,
og med det nye forslag, åbner Dragør Kommune op for øget boligspekulation og en ændring af hele
boligområdet, som fjerner de unikke kendetegn der er ved Søvang. Måske det kan give relativt få
ekstra skattekroner i kommunekassen, men det vil helt sikkert udvande værdien af et af Dragørs helt
unikke boligområder. Det er meget lidt visionært tænkt fra kommunens side.
Vi finder ´Forslag til ny lokalplan 2022' meget bekymrende, hvor Dragør Kommune tyr til radikale
ændringer af det, der sikrer et unikt boligområde midt i naturen og de nuværende beboere i Søvang. det kan vi som beboere på ingen måde støtte op om.
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