Bevar Gladsaxe grøn!
Hold fingrene fra vores velfungerende
villakvarterer i Gladsaxe

Såfremt det nuværende flertal
vedtager fortætningsplanerne, vil
Det konservative Folkeparti efter
kommunalvalget
21. november 2017 gøre alt for
at samle flertal for at tilbagerulle
ændringerne.
Skal planlagte ændringer i
Kommuneplanen for Gladsaxe kunne
ødelægge vores velfungerende og
grønne villakvarterer for altid?
Det konservative Folkeparti siger
NEJ.
Under dække af “nødvendighed
for Gladsaxes fremtidige
vækstmuligheder” ønsker et
flertal i det nuværende Byråd i det
stille at liste øget fortætning ind i
villakvartererne.
Gladsaxes fremtidige
vækstmuligheder ændres imidlertid
ikke det mindste af, hvorvidt
det bliver muligt at bygge flere
tofamiliehuse, huse i to etager og
nedsættelse af grundstørrelserne i
villakvartererne. Vi har rigelig ledig
kapacitet til vækst og udvikling på
arealer, hvor det ikke vil genere de
nuværende beboere.
For at få ændringerne til at glide
bedre ned, lokkes der nu indirekte
med store spekulationsgevinster,
såfremt ændringerne i

Kommuneplanen vedtages.
Spekulationsgevinster, der reelt
kun vil være til glæde for arvinger,
og de der ønsker at flytte, og som
derfor uden bekymringer kan sælge
deres grunde til udstykning til de
højestbydende. Men de negative
konsekvenser for dem, der har valgt
at bo i kvarteret, netop fordi det
ikke er tæt bebygget, men grønt og
fredeligt, vil til gengæld være store.
For Gladsaxe Kommune som helhed
vil det betyde, at vi mister en del af
vort grønne særpræg. Og har man
først åbnet op for fortætningen,
er det ikke en udvikling, man bare
kan skrue tilbage igen, når man
finder ud af, at udviklingen gik i den
forkerte retning.
Træffer vi den forkerte beslutning
nu, forandrer og undergraver
vi bæredygtigheden i de i dag
velfungerende villakvarterer for
altid.
Venlig hilsen
Lars Abel
Viceborgmester

Lars Abel

Viceborgmester
og konservativ
borgmesterkandidat ved
kommunalvalget
21. november 2017

Få indflydelse på,
hvad der sker i dit
boligområde!
Sig JA til
et fortsat grønt Gladsaxe, der
bibeholder de nuværende
definitioner af “åben-lav-bebyggelse
uændret” = “bebyggelse til én
familie i højst 1½ etage”.

Sig NEJ til
fortætning gennem nye regler, der
tillader “fritliggende beboelsesbygninger med højst 2 etager” i
villakvartererene”, hvilket bl.a. vil
medføre:
// udstykninger og
spekulationsbyggeri
// højere boligskatter
// fældning af træer
// indsigtsgener
// mindre beplantning
// flere biler og øget trafik
// dobbelt så mange p-pladser
på grundene
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Lokalpolitik betyder
meget for dig og din
families hverdag i
Gladsaxe...
Hold fingrene
fra de
velfungerende
boligkvarterer i
Gladsaxe

Levende bydele
og attraktive
boliger overalt i
Gladsaxe

Nej til
spekulationsbyggeri i
Gladsaxes
villakvarterer

Målrettet
Borgerlig garant Borgerlig garant
demensindsats
for en værdig
for social
i Gladsaxe for
ældrepleje i
velfærd i
både den ramte
Gladsaxe
Gladsaxe
og de pårørende

Borgerlig garant
for lavere skat i
Gladsaxe

Lokal tryghed,
lov og orden bevar politiet i
Gladsaxe

Lægehuse skal
forbedre lægebetjeningen i
Gladsaxe

Lars Abel

Stærke og
fleksible
dagtilbud til alle
børn i Gladsaxe

Tidssvarende
faciliteter og
vilkår for
idrætten i
Gladsaxe

Større forældreinddragelse i
fremtidens skole
i Gladsaxe

Mennesker
i centrum i
Gladsaxe

