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Høringssvar vedr. byfortætning i Søvang

Til Dragør Kommune
Undertegnede grundejer ønsker at gøre indsigelse mod yderligere byfortætning i Søvang. Dvs. vi ønsker IKKE en
nedsættelse af minimumsgrundstørrelsen til 550 kvm for enfamiliehuse og minimum 450 kvm for dobbelthuse. Og
yderligere skal det indskærpes, at der ikke længere skal gives “standarddispensationer” til opførelse af dobbelthuse på
mindre grunde. Endvidere ønsker vi heller ikke, at der fremover gives tilladelse til en bebyggelsesprocent på 30% uden eller
med særlig dispensation. Vi ønsker en bevarelse af Søvangs særkende med store åbne grunde, tæt på naturen.
Her er kommet væsentlig flere beboere og dermed langt mere trafik i de 31 år, vi har boet i Søvang, hvor områdets
sommerhusgrunde løbende er erstattet af helårsbeboelse. Det går blandt andet ud over børnenes mulighed for at færdes frit
og sikkert i området. Der parkeres på veje og rabatter som aldrig før til gene for trafik, og det skaber usikkerhed omkring
børnenes skolevej. Børn skal cykle slalom ned ad vejene for at komme til og fra skole pga. parkeringer. Søvang er allerede
langt over smertegrænsen for, hvor mange der kan proppes ind på parceller og veje, førend det går ud over livskvaliteten og
sikkerheden.
Når vi nævner livskvaliteten er det fordi, vi har kendskab til masser af nabostridigheder om parkeringer, skel, indkigsgener
fra tagvinduer/karnapper og terrasser beliggende på første sal, hvor der er frit udsyn over nabohaverne, skygge fra høje
facader, lysforurening fra huse med udendørslamper tændt døgnet rundt, så man må anskaffe mørklægninggardiner, gøende
hunde, støjende naboer, brændeovnsrøg, overskridelse af bebyggelse, hvor der tilsyneladende blot er givet dispensation,
men naboen føler sig fanget magtesløs uden at være hørt i sagen - ergo man har et horn i siden på naboen allerede før, de er
flyttet ind. Vi kan uddybe med masser af konkrete sager, men det er nok ikke interessant for denne indsigelse. Vi må blot
konstatere, at disse stridigheder var et fåtal, da vi kom til. Nu kender vi ikke nogen, der ikke har det ind på livet. Og vi
kender rigtig mange mennesker herude.
Det korte af det lange er, at vi som naboer i Søvang nu snarere har stridigheder til fælles, end at vi lige hjælper hinanden
med at fælde et træ eller feriepasse postkassen, fordi mange har et horn i siden på det, der foregår på nabomatriklerne. Og
det er fordi vi bor alt alt for tæt nu. Vi hakker på hinanden som burhøns. Kommunen har været aktivt medvirkende til disse
stridigheder og ulovligheder pga. dispensationer, mangel på tilsyn med byggeri mm.
Vi borgere i Søvang har fået nok. Det er tilstrækkeligt nu. Vi bor her i Søvang, fordi vi elsker det åbne landskab, de store
grunde, luft omkring os. Hvis man ønsker at bo som “sild i tønde”, skal man finde sig et andet område at bo i. Og der er
masser af disse alternativer både i Dragør og på resten af Amager. Vi ønsker at bevare vores områdes særkende, som er
årsagen til, at vi bor her. Det skal slet ikke ødelægges af udefrakommende, der ofte blot er ude på at score en kortsigtet
økonomisk gevinst, og som i mange tilfælde ikke engang bor i området, da grunde opkøbes af byggefirmaer ( og
privatpersoner), som blot nedriver, udstykker, overbebygger og sælger igen. Det går ud over naboer og området som sådan.
Hvis det nye forslag implementeres bliver der om en årrække knap en grøn plet til overs herude. De små grunde vil kræve
bebyggelse og flisebelægninger til parkering, terrasser mm, så der nærmest ikke er plads til noget grønt.
Vær rare at lytte og gør det fortsat attraktivt at bo i vores Søvang.
Venlig hilsen
Brian og Anne-Marie Dahl
Poppelvej 92
Dragør
42941022
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