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Til rette vedkommende. 

Som deltager i mødet den 15 marts omkring byggeriet af den nye KB hal, er jeg som borger i nærområdet, nød til at komme med
nogle indsigelser. 

Jeg har siden 1991 boet først i Sønderjyllands gården og nu i Den Sønderjyske By, så jeg har gennem mange år oplevet generne i
forbindelse af arrangementer, af alle typer i KB hallen. 

Det har været fuldstændigt kaos mht. både cykler men ikke mindst biler, der konstant kører rundt på vores små veje, bliver parkeret, til
gene og ulovligt, på alle tænkelige steder. Selv efter åbningen af KB hal togstationen, er dette kaos ikke blevet mindre og det sagt ud
fra den gamle hal kapacitet på ca 3500 personer. Der var et svineri af den anden verden, med affald og "pissende" folk 

Vi kæmper i forvejen med massive parkerings problemer når der er arrangementer på Frederiksberg idrætspark, i Damsøbadet
samt på gymnasiet der bygger sig endnu større næste år. Det er ofte forbundet med store vanskeligheder at finde en parkerings
plads til sin privat bil, samtidig med dette ønsker Privat Bo at nedlægge de 40-50 garager der er til udlejning for beboerne i Den
Sønderjyske By, allerede til næste år. Så I kan nok se at parkerings kaosset eskalerer. 

Nu vil Kommunen så bygge en ny hal med plads til 5000 personer, Uden at forøge den nyværende parkerings kapacitet! 

Det striden jo imod al sund fornuft, har I, eller vil I ikke tage ved lære af tidligere, kik mod Forum, her er også altid kaos ved
arrangementer, på trods af en metro station lige ved siden af. 

I er nød til at etablerer mange, mange flere P-pladser, selv om borgmesteren nævnte muligheden for nye adgangsveje fra Jens
Jensens vej, vil det ikke være løsning nok, bilerne blev Jo parkeret i det område allerede under den gamle hal. 

En oplagt løsning ville jo være, at der blev etableret en parkerings kælder under hallen, en betydeligt billigere løsning kunne være at
anlægge parkering til venstre for den nye hal, på bekostning af de par fodboldbaner der er i skrivende stund, der er såmænd nok
rigeligt med græs bagved. 

Men håb om forståelse. 

Bjarne Vang. Henning Matzensvej 16. st. th. 


