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Høring: Forslag til lokalplan tillæg nr. 1 til lokalplan 259 "Lille 
Istedgade-karreerne" og forslag til kommuneplantillæg 
 

Jeg har modtaget ovenstående forslag i forhold til en ombygning og udvidelse af 
Mændenes Hjem på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade. Jeg anerkender i høj 
grad, at der er brug for en kvalificering af tilbuddet til stedets brugere og min 

umiddelbare tanke er, at det fremsendte prospekt ser både spændende og lovende ud 
– såvel i udtryk som i fremtidig anvendelse. Derfor glæder jeg mig til at se det 

endelige resultat. 
 

Selv om jeg godt er klar over (og anerkender), at vi som beboere i tæt og høj 
bymæssig bebyggelse forventes at tolerere en højere grad af indbliksgener, så vil jeg 

gerne – ikke mindst med tanke på Mændenes Hjems brugere og publikum – anmode 
om, at der lægges mere vægt på mulige indbliksgener og retten til privatliv, end det 

fremsendte lokalplansforslag lægger op til. 
 

Præmis i lokalplansforslaget: 
 

Der opføres en ny ’etage’ i gårdrummet i stueplanshøjde 
 
• højden på etagen udgør 3,6 meter 

• der etableres et hegn/værn på 1,2 meter i skellet mod A/B Isted-Viktoria 
• hegn/værn placeres 0,5 meter fra skellet mod A/B Isted/Viktora (i højden 3,6 

meter til 4,8 meter 
 

Nærmeste nabo i A/B Isted-Viktoria er Istedgade 23, 1. tv. Deres altan starter i 
højden 2,94 meter. Det betyder, at toppen af den nye ’etage’ på Mændenes Hjem 

ligger 0,66 meter over bunden af altanen, og med et hegn på 1,2 meter og en afstand 
til altanen på 0,5 meter, vil der være direkte indblik for en voksen person ned på 

altanen (muren slutter 1,86 meter over altanens bund). Samtidig vil der være ret let 
adgang til at komme over på altanen – både i førstesalshøjde og i andensalshøjde 
(hvor jeg selv bor). 

 
Se angivelse af højdemarkeringer på side 2. 
 

Kunne der ikke i højere grad tages højde for retten til privatliv – både i forhold til 
indbliksgener og sikkerhed jævnfør risikoen for adgang til naboernes altaner og 
dermed tyveri/indbrud? En afstand på 0,5 meter er på ingen måde nok til at sikre 

retten til privatliv og følelsen af sikkerhed på egen altan/i eget hjem? I øvrigt fremgår 
afstanden på 0,5 meter ikke af høringsforslaget, men er oplyst af Mændenes Hjem. 

Den endeligt besluttede afstand til skel bør vel indarbejdes i lokalplansforslaget, så 
Mændenes Hjem ikke blot selv kan fastlægge denne? 
 

Taget på den ny ’etage’ udlægges om byrum 
 

Der er ikke i lokalplansforslaget taget stilling til, hvordan dette byrum kan anvendes 

af Mændenes Hjem. I en supplerende beskrivelse fra Mændenes Hjem og Albjerg og 
Buchardt Arkitekter fremgår det, at der vil være en afgrænsning af opholdsrum og 

haveanlæg – adskilt af et værn med en højde på 1,2 meter i gårdrummet, hvilket vil 
betyde, at der ikke vil være brugere på hele området. Kunne dette ikke indarbejdes 
som et krav til Mændenes Hjem, da de ellers ikke forpligtes på dette og på et hvilket 

som helst tidspunkt kan ændre deres holdning til brugen af det samlede byrum? 
 

Med venlig hilsen 

 



Allan Kierkegaard 

 

 
 

 
 

 

 


