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Til By,-Plan og Miljø Frederiksberg Kommune
 
på vegne af beboerne i Den Sønderjyske By , beliggende Mørk Hansens Vej,  A.D. Jørgensens Vej,  Henning Matzen Vej,
 Regensburgs Vej, Sønderjyllands Allé, gøres der hermed indsigelse mod Frederiksbergs lokalplan 203 og tillæg 12 i
Kommuneplanen.
 
Planen om at genopføre K.B.Hallen i en nyere og større version vil øge tilskuerantallet og dermed også den generelle trafik i området
omkring K.B.Hallen.
 
I oplægget fra bygherre, nævnes der et tilskuerantal på 5.000 gæster.
 
I den gamle K.B.Hal var der plads til 3.000 gæster.
 
Der vil dermed ankomme 2.000 flere gæster pr. arrangement.
 
Som naboer til K.B.Hallen har vi i alle årene konstateret store problemer med stærkt øget trafik og parkeringskaos ved arrangementer
i K.B.Hallen.
 
Med 2.000 ekstra gæster vil trafik -og parkeringsforholdende i Den Sønderjyske By blive ekstremt kaotiske.
 
I kvarteret er det i forvejen svært for beboerne at finde en parkeringsplads, og med erfaringen fra tidligere vil bilisterne cirkulere
endeløst rundt, indtil de erkender at der ikke nogen parkeringsmulighed og parkerer derfor i vores gårde.
 
Den Sønderjyske By er kendetegnet ved smalle veje og udelukkende parkering i den ene side af vejen.
 
Grundet de buede veje er oversigtsforholdende ringe, og børn i kvarteret færdes indbyrdes mellem gårdene, så en stærkt øget
trafikmængde vil også øget sandsynligheden for ulykker på de små veje.
 
Derudover vil der være øget støj og luftforurening fra køretøjer som cirkulerer eller holder i tomgang.
 
Af miljø- og trafiksikkerhedsmæssige grunde  kan vi ikke acceptere en sådan belastning af vores lokalområde.
 
Derfor kan vi ikke godtage den fremlagte lokalplan 203 og tillægget til Kommuneplanen , og opfordrer kommunalbestyrelsen til at
ændre lokalplanen, således at den tager hensyn til beboerne i Den Sønderjyske By.
 
Med venlig hilsen
 
Søren Berg
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