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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af 
Hamletsgade - lokalplansforslag 

 Vi mener, at det er positivt, at der etableres en gennemgang 
gennem området. Vi mener, at det bør sikres, at den er åbent 
hele døgnet.   

 Vi finder det positivt, at overflade parkering på grunden fjernes. 
Dog er det kritisk at nedgangen til bilkælderen er gennem 
samme indgang som til de nye byrum og at den er fra 
Nannasgade, som er en skolevej. Vi ser derfor gerne at 
adgangen flyttes til Hamletsgade. 

 Vi mener ikke, at man bør bygge inde på grunden, men ser 
hellere randbyggeri. Borgermødet d. 24. august viste en ganske 
stor modstand imod at der bliver bygget inde på grunden. 
Droppes byggeriet vil det skabe rum for et bedre byrum. 

 Vi ønsker forsat, at der skal være mulighed for at drive en 
socialinstitution på området. 

 Vi mener ikke, at byggeriet i Hamletsgade/Nannasgade 
harmonerer med det eksisterende byggeri i udseende. Vi 
ønsker at hjørnerne er afskåret i overensstemmelse med 
områdets arkitektoniske formsprog. 

 Vi ønsker at der kommer et regelsæt omkring lys i de nye 
kontorbygninger. Kontorbygningerne er med store glasfacader 
og vil, hvis lyset brænder om natten, genere naboerne. Også af 
CO2-hensyn er dette et fornuftigt krav. 

 Vi mener, at det er problematisk, at der skal fældes gamle træer. 

Lokaludvalgets høringssvar er blevet til på baggrund af deltagelse i 
borgermøde, d. 24. august arrangeret at Teknik- og Miljøforvaltningen, 
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og beboermøde d. 6. september, som naboerne selv arrangerede. Samt 
løbende dialog med repræsentanter fra de omkring liggende 
boligforeninger. Derudover har lokaludvalget delt planerne på 
Facebook to gange i juni og august, hvor der i alt er indkommet 154 
kommentarer og 142 reaktioner. 

 
Venlig hilsen 
Mogens Petersen 
Forperson for Nørrebro Lokaludvalg 
 


