
Protest mod forslaget om omlægning af lokalplanen 
 
 
Vedr. Lokalplan 151 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80, Sagsnummer 22/30975 
 
 
Samtlige erhvervsdrivende på Hvidovrevej 80 (se nedenstående), samt en masse naboer i området (se 
vedhæftede underskrifter), protesterer hermed mod forslaget omkring ændring i lokalplanen for 
ejendommen. Protesten sker på baggrund af følgende: 
 

1) Så vidt lokalplanen ændres, vil udlejer smide alle os erhvervslejere ud med 3 måneders varsel, 
uden mulighed for erstatning for vores mange million-investeringer i nagelfast inventar og 
installationer, samt uden mulighed for genhusning til fortsættelse af vores aktiviteter. 

 
2) De fleste af erhvervene på adressen vil have utroligt svært ved at finde nye lokaler til deres 

aktiviteter, da mange af lejemålene er særligt indrettede til netop vores behov. Og når flere og 
flere erhvervsgrunde omdannes til boliger, bliver det hele tiden sværere og sværere at finde 
lejemål, der kan sær-indrettes, da det i højere og højere grad bliver udlejers marked. 
 

3) De fleste medarbejdere samt kunder, der kommer på adressen, er afhængige af placeringen 
tæt på Hvidovre station, da de ikke har bil. En alternativ placering på f.eks. Avedøre Holme 
ville derfor ikke kunne lade sig gøre for mange af os. 

 
4) Erhvervene på adressen forsørger samlet set over 100 familier. De fleste af os vil gå konkurs, 

hvis lokalplanen ændres, og erhvervslejemålene dermed ophører. 
 
 
 
Med venlig hilsen alle de erhvervsdrivende på Hvidovrevej 80: 
 
• Lis Bilde (lisbilde@gardinlis.dk ) på vegne af Gardin Lis, Hvidovrevej 80 
• Trine Jepsen (tsj@dmr.dk) på vegne af Dansk Miljø Rådgivning, Hvidovrevej 80A 
• Torben Portland (portland@runforcover.dk) på vegne af Run For Cover, Hvidovrevej 80A 
• Lars Vad (lars@vad-amps.dk) på vegne af Vad Amps, Hvidovrevej 80B 
• Frederik Selvang (frederik@bitedrink.com) på vegne af Bite Drink, Hvidovrevej 80C 
• Rasmus Bang Kvorning (info@kvorningmobelsnedkeri.dk) på vegne af Kvorning Møbelsnedkeri, 

Hvidovrevej 80D 
• Asbjørn Denkel (asbjorn.denkel@glostrup.dk) på vegne af KABS Hvidovre, Hvidovrevej 80D, 1.sal 
• Amer Suleman (bindia@bindia.dk) på vegne af Bindia - Produktionskøkken Hvidovrevej ApS, 

Hvidovrevej 80E + 80F 
• Nicklas Lindblad (nl@lifetest.dk) på vegne af Lifetest Vet Equipment og Vet Plus DK ApS, 

Hvidovrevej 80E 2. sal 
• Peter (kmpitstop@hotmail.com) på vegne af KM Pitstop, Hvidovrevej 80F + 80G 


