
Den 8. maj 2018 kl. 19.45 skrev Elisabeth Asger Olsen 

:

Hermed vil jeg gerne gøre indsigelse mod/ protestere imod  de udvidelsesplaner, som 

den multinationale koncern med hovedkontor i Danmark McDonalds tegner sig for. 

BEBYGGELSESPROCENT:

Det er nu anden gang , den multinationale koncern søger Frederiksberg Kommune 

om dispensation fra bebyggelsesprocenten. Første gang fik McDonalds et JA fra 

kommunen ! Denne gang gælder kravet en udvidelse på 18 procent.

Personligt frygter jeg, at denne ansøgning også vil føre til en glidebane til fremtidige 

lignende . Der er jo ikke andre muligheder for udvidelse end ud videre i gården - 

klods op ad ejendommen Chr. Winthersvej 4.A,B,og C.

McDonalds gård grænser  også op til andre gård-områder , der også fortrinsvis er 

lagt ud til beboelse og rekreative formål  for børn og voksne som f.eks. legeområder i 

gårde og ophold i fritid på altaner !

GENER:

Indtil nu udsættes vi for både støj og lugt-gener ! 

Støj fra affaldshåndtering  gennem hele døgnet ! I øvrigt ser det ud til ifølge 

tegninger, at affaldet ( også brandbart !? )  nu placeres under vindeltrappen. 

Hvordan harmonerer det med, at samme trappe formentlig er en flugtvej 

 for koncernens ansatte i tilfælde af f.eks. brand ? Og ifølge samme tegning ser det nu 

ud til, at transportvejen  til og fra affald bliver længere og mere besværlig ! Har 

aldrig hørt om, at det giver mere stilhed i nærområdet !?

 Støj kommer også  fra koncernens ansatte, der gerne opholder sig på terrassen 

øverst oppe - også i alle døgnets timer. Det er forståeligt, at medarbejderne har et 

par årlige fester både inden-og udendørs. Men i perioder virker det som om, at hver 

dag/weekend er en fest !

Med den foreslåede tagterrasse bliver det formentlig ikke mindre attraktivt at befinde 

sig udendørs. Med flere gener for os beboere på Chr.Winthersvej 4A,B og C. Og de 

nærmeste gårde.

Og oven i det så periodevis lugtgener fra koncernens produkter- f.eks friture !

VÆKST

McDonalds er som nævnt en multinational koncern,  der af gode grunde arbejder for 

at optimere vækst ! I hvor høj grad den optimering  fra koncernen kommer 

Frederiksberg Kommune eller den danske stat  til gode, rejses der jævnligt tvivl om !

Men i sig selv kan kravet om yderligere vækst  føre til også nye udvidelser af 

restauranten. 

Og dermed flere gener for beboere i de rekreative nærområder. Som nævnt under 

kapitel BEBYGGELSESPROCENT  giver det kun én mulighed : Udvidelser videre ud 
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i gården og ned langs skel her til Chr. Winthersvej 4.A.B.C.. Samt beboelses- og 

gårdarealer som grænser op til det område.

KONKLUSION:

Blot hvis der skulle være en rest af tvivl:

Undertegnede gør hermed indsigelse mod/protesterer imod ovennævnte projekt med 

J.nr. P19-1264-17 af ovennævnte grunde.

Elisabeth Asger Olsen,

09-05-2018




