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Vedr. sagsnummer 16/10013:
Naboorientering vedr. Matr.nr. 13 ck, Hvidovre By, Risbjerg, Eriksminde Alle 2
”På ovennævnte ejendom er der søgt om tilladelse til at opføre en hegn med fodmur på pudset
betonsokkel, murede søjler og et stålhegn imellem søjlerne, langs parcellens grænser mod
Eriksminde Alle og Kirkegade”.
Nedennævnte naboer til Eriksminde Allé 2, 2650 Hvidovre protesterer hermed overfor en
mulig dispensation fra lokalplanen for området. Dispensationen skulle i strid med selvsamme
lokalplan for området jf. ovenstående muliggøre opførelse af hegn omkring Nusrat Djahan
Moskéen, hvoraf hegnets søjler samt påsatte lamper vil nå en højde af tæt ved 200cm over
jordniveau. Ikke kun vil der være tale om en væsentlig afvigelse fra hegnsmæssige regler for
området men også afvigelse fra de landskabsarkitektoniske traditioner, der knytter sig til dette
kvarter.
Det gøres gældende at lokalområdet igennem de senere år har mistet en stadig større grad af
karakter som privat boligområde og i stigende udstrækning fremstår som institutionelt
byggeri. Senest i 2015 har vores i øvrigt gode naboer i Nusrat Djahan Moskéen fået tilladelse til
at nedrive en traditionel murermestervilla beliggende Eriksminde Allé 1 og i stedet opføre en
bygning, der – ligesom Moskéen - ikke blot skiller sig ud fra den generelle arkitektoniske
tradition i kvarteret, men hvis funktion som udelukkende privatbolig ligeledes må betvivles.
Netop bevarelsen at status som boligkvarter har stor betydning for områdets beboere som
dagligt generes af trafikalt kaos stammende fra kørsel til og fra og parkering ved bl.a.
Privatskole, Bandidos rockerborg og Moské
Opførelse af førnævnte hegn vil være et skridt i den forkerte retning og imod et homogent
udseende af kvarteret.
Herudover må vi udtrykke stor bekymring for, at en given dispensation måtte kunne danne
præcedens for tilsvarende ansøgninger fremover. Med ”Motorcykelklubben Bandidos” som et
andet eksempel på en for et privat boligkvarter fremmed størrelse er det forholdsvis let at
forestille sig, hvorledes en ansøgning om mur med påført pigtråd med reference til tidligere
givne dispensationer ikke vil kunne afvises af kommunen.
Det kan vi ikke acceptere!

Vi undrer os tilligemed over sagsgangen i forbindelse med behandlingen af Moskéens
ansøgning.
- Boligforeningen Lejerbo beliggende på særskilt vej med begrænset udsyn til et givent hegn er
blevet spurgt.
- Esajasskolen hvis medarbejdere ikke bor i området er blevet spurgt
- Kun nærmeste nabo på Eriksminde Allé 4 er blevet spurgt.
- Imidlertid er beboere på Kirkegade ikke blevet spurgt på trods af, at de er underlagt samme
lokalplan som Moskéen.
- Beboere på Eriksminde Allé er ikke blevet spurgt på trods af, at de har deres daglige gang
forbi Moskéen, og som herudover allerede generes af Moskéens belysning.
I god nærdemokratisk stil må det være således at ALLE de borgere, der påvirkes af en given
kommunal beslutning skal have lejlighed til at give deres besyv med.
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