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Amager Øst Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 

københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Supplerende høringssvar: Forslag til lokalplan for 

Holmbladsvænge 

 

Amager Øst Lokaludvalg takker for modtagelsen af høringen vedr. 

forslag til lokalplan for Holmbladsvænge. Indeværende høringssvar er 

godkendt på lokaludvalgets møde den 15. december 2016 og erstatter 

det høringssvar, som lokaludvalget tidligere har fremsendt i sagen.  

 

Amager Øst Lokaludvalg har i forbindelse med høringen taget kontakt 

til bestyrelserne i de nærliggende boligforeninger Limgården og 

Møllelængen med henblik på at afdække de lokale holdninger til den 

aktuelle høring. Lokaludvalget er efterfølgende blevet opmærksom på, 

at der er flere boligforeninger i umiddelbar nærhed til 

lokalplanområdet, som lokaludvalget ikke har taget kontakt til i første 

omgang. Lokaludvalget beklager, at vi ikke har haft kontakt til alle 

boligforeningerne i området, og vi er opmærksomme på, at der ligger 

flere indsigelser imod projektet på Bliv Hørt. Vi forventer, at 

Københavns Kommune tager indsigelserne med i den videre proces.  

 

Amager Øst Lokaludvalg ser positivt på etableringen af flere 

ungdomsboliger i bydelen. I forbindelse med etablering af 

ungdomsboliger ønsker vi en særlig opmærksomhed på prisniveauet 

for den enkelte bolig og ønsker at boligerne opføres som almene 

ungdomsboliger med henblik på at sikre et fornuftigt prisleje. 

 

Amager Øst Lokaludvalg lægger vægt på, at byggeriet udføres med 

høj arkitektonisk kvalitet. Med henvisning med det utilfredsstillende 

udtryk på den nyopførte bygning på Amagerbrogade 241, ønsker 

lokaludvalget at understrege nødvendigheden af, at byggeriet får 

æstetiske facader, der i materiale valg og udtryk matcher det 

omkringliggende byggeri.  

 

Amager Øst Lokaludvalg har ingen øvrige kommentarer til 

udformningen af byggeriet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Pedersen 
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