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                                                                                                                  Holmen 5. april 2019

Dette er en indsigelse mod det fremlagte forslag til lokalplan og samtidig en - måske naiv -

tillidserklæring til vores politikere i Kommunen.

Jeg gør indsigelse mod, at der bygges 2½ etage oven på Basecampbygningen samt mod, at

hotelbygningen på Kuglegrunden lægges så tæt på Proviantmagasingraven, at der ikke er

mere end ca. 3 meter til den tilbagetrukne kajkant. Jeg støtter iøvrigt AB Halvtolvs indsigelse,

som repræsenterer ca. 300 beboere.

Jeg konstaterer, at en lang række indsigelser har disse to indvendinger fælles. 

Ud over en del individuelle indsigelser gælder det:

Christianshavns Lokaludvalg

Det kgl. Akademi - Akademirådet

Friluftsrådet

Andelsboligforeningen Halvtolv

Ejerforeningen Torpedohallen

Grundejerforeningen for Holmens Gamle Bådværft

Jeg har på den baggrund svært ved at forestille mig, at vores politikere ikke forlanger

ændringer på de nævnte områder, ikke mindst i betragtning af, at bygherren - hvad Basecamp

angår - selv foretrækker en lavere overbygning til erhvervsformål. 

Med hensyn til hotelbygningen minder jeg om, hvad der lige nu sker med byggeriet Østerport

II, der giver anledning til mange protester, her hvor byggeriet nærmer sig færdiggørelsen, og

politikerne måske erkender, at de lidt for let lod sig lokke af fine tegninger. 

Placeres hotelbygningen som foreslået, forudser jeg en massiv kritik, som ikke kun gælder

den næsten ikke eksisterende passage langs vandet, men i nok så høj grad tabet af den

herlighedsværdi for byens borgere og turister, som den nuværende udsigt ind over Holmen,

Havnen og Byen udgør. Hotelbygningen skal trækkes længere tilbage fra kajkanten. Ideelt set,

så den flugter med Kuglegårdens nord-vestlige gavl.   

Kære politikere, 

Jeg har tillid til, at I sætter jer grundigt ind i denne plan og reagerer på de to væsentlige

invendinger, der er af meget stor betydning for rigtig mange: Overbygningen på Basecamp og

hotelbygningens placering. De mere generelle bekymringer omkring trafik, fest og støj på

Christianshavn og Holmen bør også tages alvorligt.    

Med venlig hilsen

Jacob Rehling, Halvtolv, 1436 K. 


