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Høringssvar vedrørende Forslag til lokalplan for Grøndalsvænge
Allé med kommuneplantillæg
Vanløse Lokaludvalg har på sine møder den 15. november 2007 samt .
den 21. februar 2008 behandlet lokalplanforslag for Grøndalsvænge
Allé. Derudover deltog repræsentanter fra lokaludvalget i borgermødet
den 11. februar 2008.
Vanløse Lokaludvalg ser det som meget positivt, at forslaget ikke
længere omfatter etableringen af en genbrugsstation ved
Grøndalsvænge Allé, men at der arbejdes på gennem køb af
”trekantsarealet” ved Bispeengbuen, at stationen placeres her. Vi anser
det for afgørende, at denne løsning bliver virkeliggjort.
Hele området Grøndalsvænge Allé repræsenterer en betydelig æstetisk
værdi. Området skaber på forbilledlig vis en harmonisk kobling
mellem den ”ægte” natur i Grøndalsparken og den trafikerede
Hillerødgade. Vanløse Lokaludvalg tillægger det betydelig vægt, at
etableringen af nye boliger følger en æstetisk vej, som gør at området
”åbner” sig ud mod omgivelserne. De angivne foreløbige skitser til
bebyggelse, som de er angivet i lokalplanforslaget, bærer efter vores
opfattelse præg af kasernebyggeri. Vi ser frem til boligbyggeri, der er
præget af tæt lav bebyggelse – i stil med de to-familiehuse, der i dag
giver området sin arkitektoniske værdi. Det er vigtigt, at byggeriet
åbner sig mod stationen og parken samt at bebyggelsen lægger sig op
af den nærliggende bebyggelse.
Vanløse Lokaludvalg foreslår, at Københavns Kommune gennemfører
en arkitektkonkurrence.
Den gamle vandværksbygning ønskes bevaret og gerne fredet.
Vanløse Lokaludvalg støtter tankerne om, at bygningen kan finde
anvendelse til kulturelle formål.
Den fremtidige anvendelse af området Grøndalsvænge Allé anses for
at være af så central betydning for Vanløse som en fortsat grøn oase i
København, at lokalplanforslaget ønsket tæt integreret med det
kommende arbejde med udfærdigelse af Bydelsplan for Vanløse. Vi
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anser det derfor som positivt, at Københavns Kommune positivt vil
arbejde for at planprocesserne kan køres i et tæt samspil.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand, Vanløse Lokaludvalg
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