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Hej,
 
Jeg er den tidligere initiativtager af Platanvejens Miljøgruppe. Gruppen blev dannet med henblik på at finde holdbare løsninger grundet de negative
miljøpåvirkninger, vi udsættes for som følge af den gennemkørende trafik. Der blev skrevet artikler om initiativet i lokalpressen og Berlingske Tidende mm. 
 
Der er høje og lave etagehuse på begge sider af Platanvej, hvilket bevirker, at gadens beboere bor i en dal. Lange, stillestående trafikkøer, tung, stinkende bilos
og konstant, buldrende trafiklarm gjorde livet uudholdeligt for mange beboere. Efter lange forhandlinger med Frederiksberg Kommune fik Platanvejens
Miljøgruppe ca. 2003 installeret trafikregulerende foranstaltninger på vejen. De trafikbump, vi fik, var langt fra vores ønsker, men det bevirkede i det mindste, at
biler stoppede med at ræse fra Frederiksberg Allé mod Vesterbrogade inden trafiklyset skiftede til rødt. Allerede tilbage i 1990'erne var vi flere, der ringede til
Carlsberg Bryggeri for at bede dem finde en anden rute til deres tunge lastbiltrafik. Dette ønske imødekom Carlsberg, og det var vi taknemmelige for. 
 
Det fremgår af jeres Bynet 2019 Forslag, at I planlægger at sende to nye buslinjer 7A og 9A ned igennem Platanvej. Set fra Movias synsvinkel er det oplagt.
Der er vigtige knudepunkter med Cityringen ved Frederiksberg Alle i nord og Carlsberg Stationen og Campus Carlsberg for enden af Vesterfælledvej i syd. Men I
er forpligtet til at tage hensyn til beboerne, der bor langs ruten. Med indførelsen af to buslinjer plus den tunge, gennemkørende trafik og Cityringstation på denne
korte vejstrækning bliver Platanvej et trafikhelvede igen. 
 
Platanvejens Miljøgruppe har samlet sig igen for at sikre, at vi undgår at få to buslinjer ned igennem Platanvej oven i den daglige trafik. Vi ved, at trafikken bliver
fordoblet, når vejen igen åbnes, fordi en ny bydel med en skole har rejst sig ved Carlsberg. Vi ønsker alle fornuftig byudvikling og god offentlig trafik, men det
bliver ikke på bekostning af vores helbred.
 
Vi er i færd med at organisere en hjemmeside og en underskriftsindsamling, og vi ønsker at gå i dialog med jer og byplanlæggere. 
 
Vi fremsender vores hjemmeside, underskrifter og oplæg, når det er færdigt. 
 
Venlig hilsen,
Platanvejens Miljøgruppe

Margaret Mann, Platanvej 19, 3.tv., T. 26 66 63 13
Gheorge Tufeanu, Platanvej 19, 3.th., T. 61 27 19 85

Virus-free. www.avast.com

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail

