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Plan om etablering af Diabetescenter i Møllegade, De Gamles By. 

 

Danmarks Naturfredningsforening København er som udgangspunkt imod yderligere byggeri 

på Nørrebro, som inddrager friarealer. Nørrebro er en særdeles tæt befolket bydel og har i for-

vejen et meget beskedent antal grønne kvadratmeter pr indbygger. Det er derfor uhensigts-

mæssigt at Helhedsplanen for De Gamles By i forbindelse med etablering er nyt Diabetescenter 

lægger op til at øge fodaftrykket af bygninger i De Gamles By på bekostning af friarealer. 

 

Vi er på den anden side glade for at kommunen lægger op til i Helhedsplanen at fjerne bygge-

felterne på Nordpolen.  

 

Ovenstående kritik har vi gjort bekendt i vores høringssvar til Helhedsplanen og via Reference-

gruppens arbejde med tilblivelsen af Helhedsplanen. 

 

Vi vil i den sammenhæng spørge om kommunens relevante forvaltninger udtømmende har 

undersøgt om Diabetescenteret kan huses i eksisterende bygninger eller indenfor eksisterende 

byggegrunde i De Gamles By. 

 

Hvis den nuværende beslutning om udvidelse af fodaftrykket af bygninger i De Gamles By ikke 

kan gøres om har vi følgende opfordringer: 

 

- Vi finder at situationen er udtryk for mangel i byplanlægningen, når der må inddrages fri-

arealer i så tæt befolket et område som Nørrebro. Byggeri af boliger har for stort forrang ifht. 

byens øvrige service-funktioner, herunder grønne arealer, sportsfaciliteter mm i kommunens 

disponering, når der laves lokalplaner. Vi håber kommunen tager ved lære af dette. 

 

- Vi har dokumenteret og over adskillige måneder påklaget til kommunen omfattende træska-

der ved anlægsarbejde i De Gamles By i 2018-2019, herunder udlæg af køreplader i træernes 

drypzone og alvorlige barkskader. Vi håber meget at kommunen vil føre tilstrækkeligt tilsyn 

med sine entreprenører og indskærpe de fornødne forholdsregler ved anlægsarbejde i nærhe-

den af træer. Vi kan henvise til lektor Iben M Thomsen, KU, for evt. videnskabelig rådgivning.  

 

- Det anbefales at aftale sanktioner, hvis forholdsreglerne brydes. 

 

- Vi indstiller at de eksisterende træer bevares i videst muligt omfang. 
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Vores ros til de øvrige grønne tiltag, herunder begrønning af fortovsarealer og veje, øget træ-

beplantning og mere krat og ”vild” natur på Nordpolen, som fremført i vores høringssvar til 

Helhedsplanen for de Gamles By, består fortsat. 
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