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Som udgangspunkt synes vi, at det er en flot og elegant løsning med direkte linje til den gamle hal, som vi har haft familien har haft til nabo i 35 år.
 
Men vi er bekymret for størrelsen, volumen, højden og den øget trafik. Ulemper, som vil forringe livskvaliteten hos os beboerne i boldparken.
 
Den nye hal er 7 meter, dvs. 2 etager højere, hvilket vil komme til at virke meget dominerede, det vil bl.a. gå ud over vor udsigt og solnedgang mod
vest. Den gamle hal kunne vi se hen over, den nye hal går til midt på taget, dvs. højere end 4 etage i Boldparken.
 

 
For beboerne lige overfor vil den virke direkte intimiderende – som at kigge ind i en væg – den kommer tættere på og da den er bredere og højere
end den gamle hal vil flere lejligheder/beboere blive negativt berørt.
 

 
Hallen og dermed højden bør kunne sænkes ved at grave hallen 2 etager ned. I dag er hallen projekteret i gadeplan. KB har ikke konkrete planer for,
hvad de evt. vil bruge en kælder til. En elevator eller nedkørsel burde kunne løse problemet med levering/afhentning af vare/udstyr.
 
Den øget bredde bevirker, at der træerne langs hallen mod øst ikke bliver reetableret. De nuværende træer sætter vi meget pris på. De bryder
muren, de er smukke, de hygger, bl.a. er de oplyst om aften.
 
Trafik og parkeringsforhold var allerede kaotiske ved arrangementer i den gamle hal. Det bliver naturligvis proportionalt værre. Ofte begynder
arrangementer, som tennis ATP turneringen, før fyraften, dvs. det bliver umuligt at få en parkeringsplads efter arbejde. For at afbøde det forhold
burde KB reserve et antal pladser til beboerne i Boldparken.

http://frederiksberg.dk
http://www.aprilfestival.dk/


 
Åbningen fra KB Hallen Station bør gå igennem KB hallens egne arealer og ikke via parkeringspladsen mellem Boldparken og KB. Som foreslået, vil
det være stærkt generende for Boldparkens beboere. Tilskueren er ofte meget højrøstet og under påvirkning af alkohol.
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