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Indsigelse: Byggeri på Engvej og Nedsættelse af grundstørrelser 
 
I Kommuneplan for Dragør anno 2022 lægges der op til at bebygge en del af, eller hele det grønne område 
mellem Engvej og Strandengens SFO med leje- og eller ældreboliger i en eller flere etager. 
Dette finder vi på alle måder værende en uhyggeligt kontraproduktiv ide af følgende grunde: 
 
1. Dragørs børn og unge har allerede i dag alt for få faciliteter, skolerne lider under landets højeste 
klassekvotienter, SFO’erne er latterligt overnormerede – der er helt bogstaveligt monteret garderobekasser 
uden på garderobekasserne og brandregulativerne er stærkt kompromitterede, udeområderne er efterhånden 
bittesmå ift. antal børn og der mangler personale og midler på alle fronter. 
Dragør Skole vil stå fuldstændig uden et grønt område egnet til sportsaktiviteter hvis der bygges på Engvej. 
At fjerne Strandengens SFOs, lokalområdets og Dragør Skoles børn mulighed for at benytte en ordentlig 
boldbane uden at skulle bevæge sig flere kilometer vil være direkte børnefjendsk. 
 
2. Byggeriet vil øge trafikken drastisk i et område der allerede er en flaskehals og mangler P-muligheder. Til 
gengæld er der mange børn i området – Engvej blev i sin tid lavet ”blind” pga. påkørsler af 2 børn. Ønsker 
man disse forhold tilbage ? 
 
3. Uanset byggeriet vil det medføre øgest pres på skoler og institutioner, selv et byggeri af ældreboliger vil 
frigøre andre boliger i kommunen og efter den katastrofale og udemokratiske lukning af Vierdiget Skole, er 
der simpelt hen ikke mere plads. Med loven om klassekvotienter – og i øvrigt forventede stramninger – vil 
flere elever resultere i at Dragør skal til at bygge nye skoler. 
Det ser vi ikke lige at Dragør har hverken budget eller areal til. 
 
4. I løbet af de sidste 20 år er der blevet solgt meget ud af kommunen. Det er en strategi der kan undre, idet 
det ikke har hjulpet på økonomien en eneste gang – men det har taget meget undervisningsglæde og 
livskvalitet fra børnene i kommunen, efterhånden som skole og institutioner er faldet for sparekniven. 
 
5. Arbejdsmiljøet i klasselokalerne er allerede under lavmålet, lokaler der i sin tid blev bygget til 18-20 
elever, skal nu rumme 26-27 og som man kan læse i den netop udkomne rapport om samme, er CO2-
niveauet skadeligt højt i klasselokalerne, netop pga. overnormering – og Dragør har som allerede nævnt, de 
værste klassekvotienter i landet. Det er heller ikke tilfældigt at fastholdelse af ansatte er noget nær en 
umulighed og at flere klasser oplever en ny klasselærer på årlig basis, hvilket skader både den faglige 
standard og den sociale interaktion. 
 
6. Nedsættelse af grundstørrelserne i kommunen for at klemme flere borgere ind, er en dårlig ide af alle de 
samme grunde som byggeri på Engvej er, med flere borgere følger flere børn og dermed pres på kommunens 
faciliteter, øget trafik, udgifter, osv. – og takket være Den Kommunale Udligning går et evt. overskud fra nye 
skatteborgere (som er yderst tvivlsomt til at starte med) i andre kommuners lommer end Dragørs mens 
udgifterne forbliver lokale. 
 
 
Vi skal til at tage en beslutning om Dragør skal være en kommune der planløst sælger ud af kommunens 
værdier og børnenes velfærd – eller om den nye KB vil gå en anden og bedre vej end de sidste 8 år og tage 
de mindste borgeres ve og vel med i betragtning, også selv om de ikke kan stemme.  
 
 
med venlig hilsen 
 
N. Matz 
Dragør 


