
Høringssvar vedr FLS området.  

Som beboer i Valby Have, som i dag fremtræder som et åbent område, med et mindre grønt areal til 

legeområde, men med frit kig til himmel og dejlig lys, ønsker vi på ingen måder et byggeri der er højere end 

det der er i dag fordi vi har rækkehuse der ligger mindre end 10 m fra det kommende byggeri.  

Den halve etage med altan, hvor der er direkte indkig til alle tre etager i rækkehusene, skal på ingen måde 

etableres, det vil i den grad være krænkende for de beboere der skal leve med dette, og høre ikke ind 

under at være omstillingsparate, som er det ord, Københavns kommune elsker at bruge. Jeg ved, at 

indkigsproblemer, ofte blive overset, men det må ikke ske i dette tilfælde.  

Valby Have har privat fælles veje, som vi gør meget ud af at holde, ligesom vi har bekostet etablering af 

vejbump for at forhindre stærk kørsel.  

Desuden har vi i dag vi i dag højre vigepligtsregler, som det endnu ikke er lykkedes os, at få ændret trods 

det at Grundejerforeningen utallige gange har rettet henvendelse til Københavns kommune vejændring, 

med ønsket om, at vi måtte etablere hajtænder, så vi undgår flere ulykker, ligesom vores området er 

foretrukket af alle køreskoler, fordi det kun findes 2 steder i København. Dette giver daglig en masse farlige 

trafiksituationer.  

Kørsel til den kommende daginstitution, vil kun forværre disse problemer, ligesom det parkeringsrod der vil 

være morgen og aften ved aflevering og afhentning af børn.  

Grundejerforeningen har igennem flere uger, observeret hvor mange pladser vi har ledig omkring kl. 08.00 

det er ca. 2-3 plader, og med de 6 pladser der indgår i de kommende byggeplaner, er overhovedet ikke nok.  

Det vil uden tvivl betyde at stresset forældre smider der biler udenfor de eksisterende parkerede biler, så 

vores beboer ikke kan komme ud. En kendt situation fra et andet sted i Valby.  

De forældre der råber op om trafiksikkerhed, er de desværre ofte de værste, når tiden er knap. En situation 

som vi i Valby Have, oplevet meget intenst inden vi 3 timers parkering.  

Valby Have har et mindre grønt område, hvor der er etableret en legeplads, som er meget brugt, dels at 

vores egne børn, men også af de omkring liggende daginstitutioner og skoler. Området er meget belastet, 

og udgiften til vedligeholdelse og drift påhviler Grundejerforeningen. Området kan ikke rumme flere børn, 

derfor er det største ønske et sted hvor der kan sparkes til en bold, Vi har alt, men ikke det, så vi håber at 

der vil blive taget højde for dette.  

Det er vigtigt at tænke de større børn ind i projektet, og ikke bare en lille gård, hvor boldspil vil opleves som 

en daglige gene, og medføre en masse vrøvl. Jeg bor i dag ud til vores legeplads, hvor vi elsker at opleve 

små børns leg, men boldspil ned i beton underlag time efter time, er temmelig generende.  

 

 

 


