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Vedr. nedsættelse af bebyggelsesprocenter og mindstegrundstørrelse.
Uanset hvor i kommunen man vil gøre dette så anser jeg det som en fremtidig katastrofe for biodiversitet
og skønheden i kommunen.
Tætte boligbyggerier er uskønne og levner ikke plads til store træer og haver med biodiversitet. Jeg håber
at man gå bort fra de lave byggeprocenter og små grundstørrelser. Endvidere håber jeg også at man i
kommuneplan vil kræve større rekreative arealer pr grundejerforening. Tendensen i de fleste af landets
kommuner er at bygge tæt og meget. Jeg vil foreslå at Dragør kommune går i mod denne ærgerlige tendens
og i stedet vælger at se visionært og tage stilling til hvilken kommune vi ønsker at fremtidige generationer
skal arve. Vi kan vælge på sigt at blive ligesom alle andre forstæder til København eller at blive et åndehul
med luft mellem boligerne. Selv om vi har store arealer med marker så er det omkring boligerne at man
skal have åndehuller. Hellere udbygge på de åbne arealer hvor støj fra lufthavn tillader det end have tætte,
golde, uskønne boligområder omkranset at åbne marker.
Jeg synes at det byggeri der er bygget de seneste år ligner en katastrofe. Godt eksempel er Vierdiget med
tæt uskøn bebyggelse, der efter min mening slet ikke høre til nær en kommunes smukkeste eng areal. Synd
og skam at man lader sig styre af økonomi i stedet for at se visionært.
Engvejens almennyttige rækkehuse er et smukt areal. Her har haverne en størrelse der får området til at
virke indbydende, åbent og smukt. Det er ikke boligerne der dominere. Jeg ser ingen problemer i at man
bygger boliger på den ”golde” græsplæne på Engvej hvis man ville levne tilstrækkeligt med plads til
rekreative arealer, der indbyder til biodiversitet og skønhed. Desværre er det nok ikke det der sker.
Økonomien vil tale og der vil blive bygget tæt og skæmmende.
På Nordstranden som er fyldt med store og smukke huse, kan man igen fornemme hvilken katastrofe det vil
ende i når der udstykkes og bygges tæt. Det er nogen steder forfærdeligt, hvor lidt have og grønt der er
tilbage når der også er blevet anlagt indkørsel og træterrasse.
Med håbet om at man vil tænke visionært og stile mod en kommune der er et åndehul også om 100 år.
Vores kyst og marker bidrager til et godt liv, men det skal vores boligområder også gøre.
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