
EF Geislersgade 11-13 

Til
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen

Høringssvar vedr. forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 362 ”Ålandsgade”

Det er med stor beklagelse og skuffelse, at ejerforeningen for ejendommen Geislersgade 11-13 har 
erfaret tillægsforslaget, og vi har følgende bemærkninger.

Med tillægget ønsker kommunen at slække på kravet om publikumsorienteret serviceerhverv som 
caféer, restauranter og butikker i stueetagen på hjørnet af Geislersgade og langs Holmbladsgade 
og åbne mulighed for mere "døde" liberale erhverv som ejendomsmæglere og klinikker med 
henblik på udlejning til en konkret speciallægepraksis.

Baggrunden skulle være problemer med at udleje til de krævede formål. Det antydes endvidere i 
tillægsforslaget, at det i dag generelt er svært at leje lokaler ud i Holmbladsgade til sådanne 
anvendelser, hvilket er direkte usandt. 

Den aktuelle del af Holmbladsgade hører til den aktive del af gaden med mange eksempler på 
forretninger, caféer og spisesteder. Al erfaring på dette område viser, at liv skaber liv - caféer, 
restauranter og forretninger tiltrækker andre lignende forretninger, hvilket der også er eksempler på 
i Holmbladsgade. Problemet med at udleje de aktuelle lokaler må derfor strande i de vilkår, man 
gør gældende for lejemålene, fx prisen.

I tillæg bør man notere sig, at gaden i forvejen er overrepræsenteret med ejendomsmæglere og en 
speciallægepraksis eller lignende liberalt erhverv vil tage yderligere livtag på den levende del af det 
forretningsliv, som der er.

Desuden hænger dette tillægsforslag ikke sammen med Helhedsplanen for Amagerbrogade, hvor 
vi ofrer et trecifret millionbeløb på at styrke Amagerbrogade som strøg- og handelsgade med 
særligt fokus på handelsdrivende på og omkring Amagerbrogade. 

Slutteligt vil den store ombygning af Amagercenteret gøre hele området omkring dette til et 
dynamiske handelscentrum og den aktuelle del af Holmbladsgade er en del af dette. Der er brug 
caféer og spisesteder, hvor man kan samles og slå sig ned og ikke en kedelig lægepraksis i 
gadeniveau.

Vi mener, at kravet om publikumsorienteret serviceerhverv skal fastholdes i lokalplanen.
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