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Til rette vedkommende,
 
Mit navn er Søren Chemnitz Frederiksen, og jeg er ejer og beboer i Revyhaven E/F. Jeg bor her med min kone og vores tre børn.
 
Vi har set de mindre ændringer, I har gjort i forhold til det oprindelige projekt. Dog bruger jeg min ret til at gøre indsigelse, da det vil være
ødelæggende for området, som i forvejen er tæt bebygget. Opførelse af projektets bygning vil overskride bebyggelsestætheden, og derudover
også vil fjerne et grønt område her i revykvarteret; områder som allerede er meget sparsomme her i området. Jeg mener som ejer og beboer i
området, at dette vil forringe kvaliteten af området. Det eksisterende, grønne område som I påtænker at bebygge, er et område der bliver
brugt af mange til rekreative formål, og det vil være en skam for området, hvis dette skulle fjerne til fordel for endnu en stor bygning. Her er
jo i forvejen blevet bygget mange studieboliger - hvorfor ikke søge imod øvrige områder med plads til mere bebyggelse?
 
Derudover tvivler jeg stærkt på, at beboerne i bygningen vil komme til at spille petanque på tagterrassen, hvis den bliver bygget. En stor
gruppe studerende vil med meget stor sandsynlighed afholde arrangementer og fester osv på den tagterrasse, hvilket i mine øjne ikke
stemmer overens med områdets nuværende stemning og relativt lave støjniveau, for ikke at tale om mere svineri og færre
parkeringsmuligheder. Den store bygning vil også fjerne mere lys og udsyn fra vores side af ejendommen, hvilket vi ikke kan tilskrive os at
acceptere. Derudover kunne jeg læse mig frem til, at projektet nu også skal indeholde almen beboelse - eller beboelse af flygtninge, hvilket
ikke stemmer overens med formålet for det oprindelige projekt.
 
Mange af disse forhold kommer til at påvirke værdien af vores hjem og lejligheder her i Revyhaven, hvilket naturligvis kan være et stort
problem for os almindelige mennesker, der har sat sin opsparing og gæld i vores hjem netop på dette sted på Frederiksberg. Jeg vil gerne
understrege, at byggeriet af denne ejendom vil medføre en forringelse i vores dagligdag og økonomi fremadrettet, og jeg håber, at
Frederiksberg Kommune vil tage hensyn til dets nuværende borgere og undlade at opføre ejendomsbebyggelse på det skønne, lille, grønne
areal.
 
Med venlig hilsen
 
Søren Chemnitz Frederiksen
Elga Olgas Vej 1, st th
2000 Frederiksberg


