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Vi ønsker hermed at gøre indsigelse mod lokalplan 203 vedr. KB Hallen.
 
Størrelsen af ”Skiven”.  Størrelsen på den nye bygning overskrider væsentligt målene for den gamle hal. Dette vil betyde en markant
forringelse af lysindfald og udsigt for alle 10 lejligheder beliggende på Peter Bangs Vej 149 og 5 lejligheder i 145. Ifølge planen skal Skivens
vestlige udvidelse særligt rumme loungeområder. Sådanne funktioner kan ikke siges at være centrale for KB’s ønske om en større sportshal.
Disse loungeområder må derfor kunne reduceres, udgå eller placeres, hvor de ikke er til gene for naboer. Ifølge 5.8. fig. 1 fremgår det, at
Skiven i sig selv vil blive 7 meter høj (!), selvom der kun er tale om et enkelt plan. Vi finder derfor at ”Skiven” i både i højde og i bredde
(særligt mod vest) er unødvendigt stor og vil betyde en betydelig forringelse af adskillige lejemål. Derudover ser Skivens størrelse og nærhed
til nabobygninger i lokalplansforslaget side 14 ud til at skabe et ringere og mere intimiderende byrum end tidligere, hvor proportionerne var
bedre i balance.
 
 
Yderligere ønsker til en ny lokalplan:
 
Placering af ventilationsanlæg så langt væk fra beboelse som muligt. Den tidligere hal havde et stærkt støjende anlæg.
 
Skilte vedrørende tomgang. Der holder ofte både busser og privatbiler i tomgang på forpladsen. Det vil formodentlig have en præventiv
virkning, at der ved skiltning gøres opmærksom på at biler ikke må holde i tomgang.
 
Samtænkning af renovation for området. Pt. skæmmes området foran Peter Bangs Vej 149 af genbrugscontainere, som muligvis ikke er
korrekt placeret ift. brandfare.
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