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Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
Islands Brygge 37, 4. sal 
2300 København S 
 
Vedr. ny daginstitution i Eskildsgade 7-11. 
 
Vesterbro Lokaludvalg har behandlet det fremsendte 
høringsmateriale på et åbent møde i lokaludvalgets Teknik- og 
Miljøudvalg den 18. maj 2010 samt på lokaludvalgets ordinære 
møde den 20. maj 2010. 
Da Vesterbro Lokaludvalg først har haft møde den 20. maj 2010 
fremsendes høringssvaret efter fristen, hvilket vi håber kan 
accepteres. 
 
 
Vesterbro Lokaludvalg kan støtte at der opføres en 
daginstitution på adressen Eskildsgade 7-11. Vi er endvidere 
tilfredse med at der etableres solcelleanlæg på taget og skal 
opfordre til at der også opsættes lokale vindmøller på 
ejendommen ligesom vi skal opfordre til at de skrappeste miljø- 
og bæredygtighedskriterier anvendes i forbindelse med 
byggeriet. 
 
Ejendommen ligger i Hestestaldskarréen som har gennemgået 
byfornyelse og der er etableret fælles gårdanlæg – en proces, 
der har været meget vanskelig mht. fordeling af diverse 
elementer i gården og adgangen hertil, der er indgået mange 
kompromisser i den forbindelse. 
Derfor skal vi opfordre til at der straks tages kontakt til 
gårdlauget mhp. at finde en fornuftig løsning på friarealerne for 
beboere og den kommmende institution, denne kontakt og 
dialog er til vores store overraskelse ikke taget endnu – det 
burde man have gjort som noget af det første. 
Vi henviser i øvrigt til det høringssvar som bestyrelsen for 
Hestestaldens Gårdlaug har fremsendt. 
 
Vi er endvidere bekendt med at ikke alle karréens ejendomme 
er kontaktet i forbindelse med denne høring, hvilket vi finder 
meget beklageligt. 
 
Med venlig hilsen 

 
Niels Vestergaard 
formand – Vesterbro Lokaludvalg 

 
 
den 20. maj 2010 
 
 
 


