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Solvang sogns menighedsråd er overvejende positivt stemt over for lokalplanforslaget. 

Menighedsrådet sætter pris på, at der lægges energi og ressourcer i at revitalisere området 

omkring kirken, og vi har en forventning om at lokalplanforslaget kan medvirke til dette. 

  

Menighedsrådet har forud for forslaget haft konstruktive drøftelser med repræsentanter for 

Københavns kommune og dele af menighedsrådets input er blevet indarbejdet i lokalplanforslaget.  

 

Menighedsrådet bemærker især at: 

 Bebyggelsen mellem kirkepladsen og Røde Mellemvej er rykket noget imod syd, hvilket i 

nogen grad fastholder kirkens synlighed fra Røde Mellemvej. Menighedsrådet sætter stor 

pris på, at man i dette har lyttet til os, således at det stadig vil være muligt at se og finde 

kirken fra Røde Mellemvej, som bliver adgangsvej til kirken og kirkens parkeringsplads. 

 I forslaget er institutionen, der placeres mellem kirken og Røde Mellemvej angivet at skulle 

have det højeste niveau mod nord, og dermed ud mod tilkørselsvejen til kirken. Kunne 

dette ændres således at den påtænkte hældning på institutionens tagflade har det højeste 

niveau mod syd, ville dette være med til, yderligere, at gøre kirken mere synlig set fra Røde 

Mellemvej. 

 Lokalplanen antyder at den planlagte gang- og cykelsti ved kirkepladsen er lagt uden om 

kirkepladsen. Det sætter menighedsrådet pris på af de årsager som er anført i høringssvar 

til lokalplan 536. 

 Det er endvidere vigtigt for menighedsrådet, at placeringen af overkørslen ind til kirkens 

parkeringsplads ikke ændres, da det vil minimere antallet af parkeringspladser hvis 

overgangen fra vej til kirkens parkeringsplads flyttes længere mod vest end den nuværende 

placering. 
 

Endvidere kan vi gøre opmærksom på, at forskellige ønsker og forslag fremsat af Københavns 

Kommunes repræsentanter, og som er blevet debatteret på møder mellem menighedsrådet og 

repræsentanterne, eventuelt skal forelægges den kongelige bygningsinspektør før endelig 

godkendelse i det kirkelige system; og at der dermed er beslutninger, der ikke alene kan tages af 

menighedsrådet i kirken vedrørende kirkens bygninger og området omkring disse. 

Menighedsrådet stiller gerne op til flere drøftelser i de kommende år i håbet om, at disse drøftelser 

må fortsætte i en positiv ånd, således at, såvel hele området, som kirken i dette, må fremstå som 

åbent og imødekommende for brugerne i mange år fremover. 

Vi ser derfor frem til, når lokalplanforslaget er vedtaget, at samarbejde med Københavns kommune 

og andre aktører om gennemførelsen af planen. 

 

På menighedsrådets vegne 

 

Jørn Johansen 
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