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Park har forvandlet sig til en skovPark har forvandlet sig til en skov …Debat
TOM THOMSEN
Vodroffsvej 14

SKYGGE: Vi har på Vodroffsvej 
mellem nummer 10 og 12 en sti 
til en park ved navn Frederiks-
berg Søpark. Den blev anlagt 
for cirka 20 år siden. Smuk og 
dejligt for os, som bor op ad af  
den, og et dejligt lille åndehul 
for andre brugere til solbad-
ning, skovtur et cetera. 

I mellemtiden er parken des-
værre vokset sig så stor, at den 
i dag er blevet til en skov, som 
tager meget lys og sol. Det er 
til gene for brugere, der gerne 
vil nyde solen uden at skulle 
flytte sig konstant med solen, 
og for beboerne som mister en 
del lysindfald.

Vi har adskillige gange hen-
vendt os til kommunen for at få 
skåret lidt ned på mængden af  
træer - men uden held.

Nu kan vi så læse, at de 
mangler træer på Peter Bangs 
Vej. Frederiksberg Gartner og 
Vejservice er velkommen til at 
hente nogle træer i Søparken.

Tom Thomsen fra Vodroff svej beklager sig over, at de store træer i 
Frederiksberg Søpark tager meget lys og sol fra de lokale beboeres

Når du blander dig i debatten
SKRIV: Frederiksberg Bladet tilstræber en levende og konstruktiv debat om lokale forhold på Frederiks-
berg, og vi opfordrer derfor alle borgere til at give deres mening til kende. Har du lyst til at deltage, kan 
du sende dine holdninger og meninger på e-mail til red@frederiksbergbladet.dk. Redaktionen priori-
terer debatsiderne i avisen og forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. Læserbreve må max. være 
på 250 ord. Husk, at debatindlæg skal være forsynet med navn og adresse.  

Debat
Hurra for buslinje 72
…Debat
AF ANNA-MARIE DAHL
Hoffmeyersvej 59

GLÆDE: Så kunne det altså lade 
sig gøre. Det som jeg og man-
ge andre her fra Udkantsfre-
deriksberg har efterlyst man-
ge gange.

Nemlig en bus, der kører 
her fra det tætbebyggede om-

råde Domus Vista, Dalgas Bou-
levard/Roskildevej og til Lin-
devang Station, Dalgas Have, 
Frederiksberg Hospital, Nye-
landsvej, Frederiksberg Stati-
on og Frederiksberg Rådhus.

Den linje vil vi gerne have 
permanent . Der er jo ingen idé 
i at lade den køre fra Domus 
Vista og samme rute som bus-
serne 6A og 8A.

Så Movia og Frederiksberg 
Kommune, lyt til brugerne!

Anna-Marie Dahl fra Hoff meyersvej er glad 
for buslinje . Foto: Martin Sørensen

Liberal Alliancens Jacob Rosenberg kalder bycykler en fremragende idé, men han mener ikke, 
at en kommune bør drive privat bycykel-virksomhed. Foto: Martin Sørensen

En kommune ikke bør drive privat bycykel-virksomhed
…Debat
AF JACOB ROSENBERG (LA)
Lokal folketingskandidat

BYCYKLER: Både i Frederiks-
berg  og Københavns Kommu-
ne er der bycykler, som mod-
tager offentligt tilskud. Basalt 
set er det en fremragende idé 
at have bycykler i en by, idet 
det fremmer cykelkulturen og 
tillige er et tilbud til byens tu-
rister. Konceptet med bycykler, 
som kan lånes eller lejes i en 
kort periode, er derfor positivt.

Problemet opstår imidlertid, 
når kommunen ønsker at dri-
ve privat virksomhed. Dette er 
nemlig tilfældet, når det hand-

ler om bycykler. Bycyklerne er 
drevet med et monopol-lignen-
de koncept, hvor konkurrenter 
ikke umiddelbart har adgang 
til markedet. 

Dette er helt uacceptabelt, 
idet en kommune ikke bør dri-
ve privat virksomhed på den-
ne måde. 

Hvis kommunen har en ak-
tivitet, som billigere eller bed-
re kan varetages af en privat 
virksomhed, så må kommunen 
trække sig fra området og de 
private komme til. Det vil væ-
re gavnligt med øget konkur-
rence inden for for eksempel 
bycykel-området.

Det handler jo - som med 
al konkurrence på det priva-

te område - om, at borgeren 
bør have mulighed for at få et 
produkt, som enten er billigere 
og med samme kvalitet eller 
bedre og til samme pris. Dette 
opnås netop ved konkurrence-
situationen, og et monopol-lig-
nende forhold, hvor kommu-
nen på denne måde holder 
private aktører ude, er ikke 
at foretrække.

BY- OG PENDLERCYKEL FON-
DEN driver bycyklerne og ejes 
af  de tre samarbejdsparter, 
DSB, Københavns Kommune 
og Frederiksberg Kommune, 
som bidrager samlet med 86,5 
millioner kroner til aftalen om 
bycyklen.

Der har været nævnt beløb 
på mellem 20.000 og 80.000 for 
en enkelt bycykel, og under-
vejs er leverandørfirmaet gå-
et konkurs. 

Det betyder, at regningen 
ender hos skatteborgerne. 
Hvis bycyklerne i stedet var 
drevet 100 procent privat og 
uden kommunal indblanding, 
ville regningen ikke ende hos 
skatteborgerne.

Det tangerer fråds, når ho-
vedstaden kan bekoste under-
lig kunst, bycykler og elbiler. 
Måske kunne pengene bruges 
bedre, og hvis man ikke har 
fantasi til dette, må skatten 
sættes ned, så pengene bliver 
i borgernes lommer.

Helt fint med 
aflåsning af boldbane
…Debat
PETER NYBO
Afdelingsbestyrelsen i Vibos afd. 117

SVAR: Johanne Marie Kirke-
by må være både blind og to-
nedøv, hvis hun ikke har op-
levet problemer med boldba-
nen i Danmarksgården, som 
påstået i Frederiksberg Bladet 
17. juli 2018.

Vi har i Boligforeningen Vi-
bos afdeling 117, der er nabo 
til boldbanen i Danmarksgår-
den, præcis de sammen proble-
mer med fremmede uønskede 
elementer, der indlogerer sig 

i vores gård med grill og stø-
jende musik samt overnatning 
på bænke og medbragte ma-
drasser.

Ejendomsmesteren og gård-
mændene må desværre bruge 
meget tid på at rydde op efter 
de gratis indlogeret hotelgæ-
ster, der selvfølgelig som et 
koncept aldrig rydder op ef-
ter sig. Denne tid kunne med 
fordel anvendes til andre nød-
vendige opgaver.

Frederiksberg Kommune 
er totalt passiv og burde for 
længst have hanket op i noget 
seriøst boligsocialt arbejde, så 
lovløsheden kunne blive bragt 
til ophør.

Peter Nybo går ind for en afl åsning af fodboldbanen 
i Danmarksgården. Foto: Martin Sørensen


