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Høringssvar vedr. lokalplanforslag Sundparken 

 
Lokaludvalget takker for muligheden for at afgive høringssvar. 
Høringssvaret er vedtaget på lokaludvalgets møde den 21. november 
2019. 
 
Vi hilser planerne om et plejecenter og et seniorbofællesskab i Sund-
parken velkommen. Det giver god synergi at etablere disse i nærheden 
af eksisterende ældreboliger.  
Lokaludvalget kan derfor tilslutte os at O1 ændres til B3. 
 
Lokaludvalget har holdt et borgermøde, hvor ca. 100 mødte frem. Det 
var tydeligt, at der er interesse for plejecentret og seniorbofællesskabet, 
men der blev udtrykt bekymring omkring trafikken, de grønne områder 
og skyggevirkninger også udenfor Sundparken. 
 
Vedrørende trafikken blev der fremført, at vejene er smalle og ved de 
planlagte tilkørselsveje fra Lergravsvej frygtes for sikkerheden for de gå-
ende med rollator samt den sikre skolevej. Vi opfordrer til, at der ikke 
etableres to indkørsler fra Lergravsvej, men kun den østlige. 
 
Det blev ligeledes anført, at de planlagte nye parkeringspladser er teg-
net på brandveje. Flere fremførte, at parkering var et generelt problem. 
Desuden efterspørges det at skure til el-scootere og lignende genopfø-
res. 
 
Der blev efterlyst et trygt udendørs område til erstatning for Karoli-
nelunden. 
 
Når man nu inddrager et udlagt rekreativt område til beboelse, vil vi op-
fordre til, at man finder et andet område i nærheden og udlægger til re-
kreativt område for Sundparkens beboere. 
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I øvrigt var der på mødet stor interesse for seniorboligerne. Der blev ef-
terspurgt flere af denne type boliger, og lokaludvalget vil derfor opfor-
dre til at man undersøger mulighederne for at etablere flere senior- 
bofællesskaber i bydelen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Susanne Møller 
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