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Generelt syntes jeg det er et meget meget uambitiøst og tyndt forslag til en så omfattende
 ombygning af en ejendom som ligger så synligt er prominent på Frederiksberg. Men hvis
 det er det man kan leve med på Frederiksberg rådhus, så er det vel "godt nok"
 
Med forslaget får man pillet hele højhus effekten af ejendommen og istedet for at
 ejendommen står som en høj slank bygning som den gør i dag, så ender man med en
 ordentlig tung massiv klods. Det har vel ikke været tanken. Det er i hvert fald en noget
 anden oplevelse man vil få fra gadeplan, end hvad man har i dag.
 
Jeg syntes det er underligt at planen ikke indeholder et skyggediagram af terræn da det i
 hæøj grad bliver vores fælles gader og fortrve som kommer til at lide af de ektrre etager.
 
Jeg syntes det er underligt at man ikke omtaler nogen bearbejdning af landskabet mod
 Falkoner alle. det er fint man etablerer pladsdannelser mod de omkringliggnede områder,
 men nogle bænke og træer mod falkoner "allé" ville pynte. 
 
Det er jo ironisk at man vil skabe en mere livlig og åben facade ved at minimere mængden
 af butikker på facaden mod falkoner alle? Normalt er en hotelreception ikke verdens mest
 spændende input til en facade!
 
Jeg syntes ikke man har forpligtet ejer tilstrækkeligt til hvorledes de skal skabe et samspil
 mod de omkringliggnede gader, særligt mod Falkoner alle. I min opstik kommer der ikke
 meget liv i gaden af at man placere en hotelrestaurant mod falkoner alle og eller blot
 beholder de eks. butikker. I dag er området kendt som et røv sygt foblæst stykke af allén
 og det kan det så blive ved med. Normalt er hotelrestauranter (særligt på buisness hoteller
 som scandic) ikke kendt for at være specialt festlige og give ret meget til omgivelserne. Så
 hvis man eller vil gøre alvor af at facade skal åbne sig op og give noget til gaden, så
 syntes jeg man skulle stille nogle krav om åbenhed, udeservering, cafe funktion, offentligt
 rum mv.
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Planen mangler stillingtagen til den nye tagterrasse, det havde klædt forslaget hvir den nye
 tagterasse blev offentlig når nu man stjæler solen fra gasder og de omkringliggende
 områder - men den er nok ikke tænkt offentligt siden den ikke er omtalt?
 
Cykelparkering, det er en helt utrealistisk forudsætning når det fremgår at "det forventes at
 de fleste kongress- og koncertgæster forventes at benytte sig af offentligt transport", de
 fleste gæster til koncerterne i centeret kommer i dag på cykel eller i bil - hvorfor forventer
 man at dette vil ændre sig når man udvider? 
I mon optik bør man stille krav om etablering af indvendig cykelparkering el. lign. til når
 der er arrangementer, som det er i dag er der totelt kaos i og omkring hele området i og
 med man aldrig har etableret nogen ordentigt cykelparkering ved frederiksbergcenteret og
 metroen, der er vel ingen grund til at gentage fejlen. Jeg syntes det er en helturimelig
 tjeste man gør en ejendomsinvestor ved ikke at stillle bare minimum krav til at de skal
 være med til at afhjælpe de gener de pålægger området. Så kan man tegne nok så mange
 fine udenomsarealer, men når de alle er fyldt med cykler - så hjælper det ikke meget.
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