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Kommentar til "Byfortætning - Kommuneplan 2022"

Byfortætning Kommuneplan 2022
Af Dragør Kommunes forslag til Kommuneplan 2022 med fokus på
byfortætning fremgår det, at ”målet er at skabe et mere varieret boligudbud
med flere mindre boliger til at dække behovene hos det stigende antal ældre
og samtidig skabe bedre muligheder for, at unge og små husstande kan bo i
kommunen”. Dette er jo en smuk tanke, men virkeligheden er en anden.
Erfaringen viser, at det er boligspekulanter/developer/investorer, som i de
senere år har købt grunde op (ofte med ældre huse til nedrivning) og
byggede nye store (flerfamilie)huse med hurtigt salg eller udlejning for øje
både i Dragør og Søvang. Dette skaber store problemer for både naboer og
andre beboere i de pågældende områder. Lad os lære af de negative
erfaringer og stoppe nu og bevare og værne om de værdier vi har og
værdsætter.
Som et politisk parti skrev op til kommunevalget 2021 ”det er et særkende for
Dragør Kommune, at vi har forskelligartede boliger”. Og det er lige præcis
det, der er kernen i problemet ved at få trukket en byfortætning ned over
hovedet i et eksisterende boligområde. Vi har alle valgt vores boliger ud fra
individuelle kriterier. Hvis man ønsker at bo tæt, er det allerede muligt i
mange områder af Dragør. F.eks. i Den gamle By, på Køjevænget, på
Thimandsvænget, på Bylaugsvænget, på Maglebytorv, i Schoutgården, ved
Vierdiget etc., men har man valgt en bolig med luft omkring, vil en ændring af
eksisterende kommuneplan til en plan med mulighed for voldsom
byfortætning bestemt ikke være i nogen naboers eller genboers interesse.
Omkringliggende boliger vil også kunne opleve en værdiforringelse af egen
bolig.
Når grundene bliver så små, som beskrevet i oplægget vil der kunne:

- opstå indbliksgener og dermed nabognidninger. Det problem eksisterer
i overvældende grad allerede i dag - vel at mærke uden byfortætning,
men med dispensationer i.f.m tilbygning og nybygning.
- opstå parkeringsproblemer på egen grund. Pludselig skal der parkeres
2x2 biler og det er der ikke plads til på grundene og så bliver parkering
på vejene til gene for andre beboere og påvirkning af trafiksikkerheden
i det pågældende område.
- opstå pladsmangel til de nye affaldssorteringsbeholdere 2x3-4
beholdere.
- opstå støjgener fra fremtidens “vand til luft varmepumper”.
Ved en byfortætning vil vi opleve store infrastrukturmæssige problemer. Bl.a.
ved Dragør Kommunes ud-/indfaldsveje.
Dragør Kommune har pt store udfordringer med plads til børn i såvel skoler
som institutioner. Dette vil kun blive forværret ved en byfortætning og
dermed flere borgere i Dragør. Måske vi ikke skulle have lukket Høgevængets
vuggestue/børnehave samt Skolen ved Vierdiget? Hvad er jeres plan for
vuggestuer, børnehaver, SFOer, fritidshjem, skoler og plejehjem ved en
byfortætning?
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