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Kære Nynne
 
Tak – i lige måde, vi var glade for mødet og er som nævnt positive overfor projekt, dog med de
 bekymringer vi gav udtryk for.
 
Mht. til et møde, så kan jeg ikke i næste uge, da jeg er på rejse i udlandet.
Men jeg følgende dage i marts, den 20 -21 -22 og den 28 – 29 -30.
 
Jeg håber, at du kan få datoerne til at passe.
 
Med venlig hilsen
Klaus Larsson
Sylows Alle 19 2.tv
2000 Frederiksberg
+ 45 40 59 33 77
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Kære Christoffer, Allan og Klaus
 
Tak for et godt møde i går. Vi er glade for at i generelt er positivt stemt i forhold til projektet, og en opgradere
 byrummene Sylows Allé øst og Sylows Plads.
 
Jeg ville blot lige kort ridse de overordnede punkter op, som vi drøftede i går, og som relatere sig til aktuelle forslag til
 lokalplan 209 for Falkoner Centret.
 
På mødet bliver primært drøftet:
 

-       Trafikafvikling
-       Affald
-       Byggeplads

 
Trafikafvikling
I udtrykte generel bekymring for trafikafviklingen ved en evt. ensretning af Sylows Allé øst.
Primært i forhold til hvordan man kommer op (og ned) af p-kælderen (venderadius og overblik)
Men også bekymringen for, at der kan opstå uhensigtsmæssige eller direkte farlige situationer med de mange
 fodgængere (og cyklister) som metroen tæt på rampen, forventes at afstedkomme.
 
Affald
Der var generel opbakning til at se på en anden placering af de fælles affaldskurer (som deles med enkelte lejere i
 Falkoner Centret), i forhold til en fremtidig opgradering af byrummet Sylows Plads, så affald ikke behøver at stå midt på
 pladsen, men kan flyttes ind til siden. Og i var ikke afvisende overfor, at man sammen med Falkoner Centret, kan
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 undersøge mulighederne for, at den fælles affaldsløsning kunne flyttes over på matrikel 59h, hvis det fungere logistisk og
 der er plads i forhold til ganglinjer for biografgængere der forlader biografen, samt at de 9 parkeringspladser og træerne
 bibeholdes.
 
I fortalte om store problemer allerede nu, hvor man pga. byggeplads ikke kan benytte de normale affaldsskure midt på
 Sylows Plads, og der derfor er stillet midlertidige affaldscontainere frem. De benyttes åbenbart af tilfældigt
 forbipasserende, fordi der ikke er lås på, og derfor blev de fyldt for hurtigt.
 
En løsning med allerede nu, at flytte affaldskuret over i umiddelbart forlængelse af p-pladserne, blev drøftet. Så der igen
 bliver ordnede forhold.
 
Byggeplads
I udtrykte ønske om at blive løbende orienteret, af Falkoner Centret, om byggepladsen, som selvfølgelige også vil påvirke
 jeres gøren og laden.
 
Vi aftalte at jeg skulle sætte et møde op i næste uge, med dig Klaus, vores trafikplanlægger og undertegnede.
Jeg finder et hul i kalenderen snarest, men hvis der er nogle tidspunkter der passer dig særligt godt, må du gerne melde
 tilbage, så skal jeg se om ikke det passer.
 
I må meget gerne supplere miner noter, og i øvrigt kontakte mig, hvis der er andre ting i forhold til planerne, som i
 ønsker at drøfte med os.
 
 
 
Venlig hilsen

Nynne Kristine Sorgenfrei
Arkitekt og Byplanlægger

 
By, Byggeri og Ejendomme
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 2898 4144
http://www.frederiksberg.dk
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