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Uhensigtsmæssig placering af 
Diabetes Centret  i De Gamles By:

• Centret  vil betyde endnu mere t rafikal overbelastning i et  i forvejen t rangt  og tæt  

beboet  område

• Der er overordent lig mange høringssvar med en massiv modstand fra borgerne 

imod denne placering af Diabetes Centret  

• Der er manglende t ransparens og ’urent  t rav’ i processen om Diabetes Centret  -

både polit isk og forvaltningsmæssigt



Bydækkende center = t rafik belastning

• M eget  mere bilt rafik i et  t rangt  og tæt  beboet  område, større risiko for cyklende 

og gående, mere luft forurening, endnu flere parkeringsproblemer

• 40-50 samt idige brugere og 180 kørsler pr dag betyder for området  45000 ekst ra 

kørsler pr år med biler og større køretøjer

• Dårligt  valg af placering af Diabetes Centret  i forhold t il kollekt iv t ransport

………   frem mod kommunalvalget  vil næsten alle polit ikere fokusere på at  reducere biltrafik og luft forurening, 

styrke kollekt iv t rafik, sikre lokale rekreat ive miljøer og gøre byen grønnere



Sjælden stor deltagelse og modstand fra 
borgerne
• Borgernes høringssvar handler dels om den yderligere t rafikale belastning som 

følge af placeringen af Diabetes Centret

• Borgernes høringssvar handler dels om ødelæggelse af de rekreat ive værdier i De 

Gamles By samt færre grønne arealer

……… samlet  repræsenterer høringssvarene et  meget  krit isk og et  meget  akt ivt   Nørrebro. Frem mod 

kommunalvalget . ” Nørrebro does not  forget , does not  forgive”  (lånt  uden t illadelse fra Joe Biden).



Urent  t rav om Diabetes Centret

Desværre er der ’urent  t rav’ i planlægning og beslutningsproces. Dermed også forkerte 
oplysninger t il grundlag for høring af borgerne:

• Vidt  forskellige oplysninger fra forvaltningerne om antal kørsler og t rafikbelastning. 
Borgere og polit ikere præsenteres for lødige - og for meget  lidt  lødige undersøgelser.

• Antallet  af brugere i Diabetes Centret  forøges væsent ligt  med hjertepat ienter.

• Antallet  af brugere vil igen øges væsent ligt  med øvrige målgrupper, når der nu også er 
tale om et  Sundhedshus.

………….. det  betyder yderligere t rafikbelastning og nye udgifter t il t rafik infrast ruktur og 
parkering.


