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Plan, Teknik og Erhverv
Nej tak til Byfortætning i Søvang

Hej Plan og Teknik
Som beboer i Søvang i de sidste 6år, er vi stærk modstander af forslaget om yderligere byfortætning i
Søvang.
Der er flere grunde blandt andet den sjæl der er ved Søvang, som et villa kvarter, med plads mellem
husene, og plads til masser af træer og buske. Mem også faktum af at Søvang er et sted med luft
omkring husene.
Søvang ligger lidt fra det "lokale" Dragør som gør rigtig mange har behovet for to biler. Ved en
byfortætning med flere rækkehuse, eller dobbeltgrunde vil antallet af biler stige markant, og det kan
vores veje og indkørsler ganske enkelt ikke bære.
Der er allerede nu mange, som ser sig nødsaget til at parkere på vejene, trods det faktisk ikke er tilladt.
Mange veje er blinde veje, som giver reelt tre veje ud af Søvang mod Fælledvej.
Ved en byfortætning vil disse veje blive markant mere trafikkeret, som øger risikoen for uheld med
vores børn som cykler og går på vejene, hvor der heller ikke er noget fortov eller cykelsti.
Yderligere ser jeg et kæmpe problem i ønsket om flere beboere i Søvang, når Kommunen i forvejen
ikke kan overholde (vuggestue/børnehave) pasningsgarantien og der ligefrem opfordres til at søge
private pladser og endda på tværs af kommunegrænsen. Det giver også bekymring vedr .
skoleproblemet, og det faktum at der simpelthen ikke er plads til så mange flere børn. De nuværende
børnehaver m.m. kan ikke rumme yderligere børn, uden det vil gå ud over børnenes trivsel. Ej heller
skoler eller SFO.
Søvang er en helt speciel oase med natur og grønne områder. Og både grundejerforeningen og langt
størstedelen af beboerne her, ønsker for alt i verden ikke, at det skal ødelægges med byfortætning.
Mvh.
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