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Indsigelser mod nedlæggelse af vejareal ved Odense Koncerthus.
Odense Kommune har i januar offentliggjort, at det offentlige vej/parkeringsareal ved Odense Koncerthus
nedlægges.
Vejen over parkeringspladsen er den ene af to adgangsveje til de 62 ejendomme i H.C. Andersen kvarteret
og bruges primært til tilkørsel til ejendommene i Rosengade, Ramsherred og Hans Jensens Stræde. Varele‐
verancer til Restaurant Under Lindetræet sker for hovedpartens vedkommende fra den private parkerings‐
plads ved Rosengade til restaurantens bagindgang.
Den anden tilkørselsvej til kvarteret er fra Sortebrødre Torv ad Overstræde. Overstræde er på ingen måde
dimensioneret til at tage al trafik til kvarteret, som ud over beboernes tilkørsel til ejendommene også om‐
fatter adgang for renovation, håndværkere, flyttebiler, rednings‐ og brandkøretøjer samt i et vist omfang
også varekørsel til museet, Fyrtøjet, Grafisk Værksted og butikken Hans Jensens Stræde 32.
Den nuværende trafik gennem Overstræde giver allerede store gener for beboerne, og der er konstateret
sætningsskader på nogle af ejendommene som følge af trafikken.
Grundejerforeningen har ved flere lejligheder gjort opmærksom på problemet med at nedlægge den ene,
væsentlige adgangsvej til kvarteret, senest i forbindelse med lokalplanforslaget for Musik‐ og Teaterhuset.
Svaret var, at arealet ikke var under lokalplanens område, men at grundejerforeningen ville blive konsulte‐
ret i forbindelse med myndighedsbehandlingen af adgangsforholdene.
Vi er endnu ikke blevet kontaktet og må derfor gøre indsigelse mod nedlæggelsen af vejadgangen over
parkeringspladsen ved Odense Koncerthus. Det vil være ansvarspådragende for Odense Kommune af de
ovenfor nævnte årsager af nedlægge adgangsvejen. Vi frygter for alvorlige konsekvenser, hvis der med kun
én adgangsvej skulle blive brug for rednings‐ eller brandkøretøjer.
Med venlig hilsen
På vegne H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening
Lene Hub
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