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-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Gertrud T. [mailto:agtrippe@hotmail.com]
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Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Ang ombygning mv omkring Falkoner Scenen

Tak fordi vi måtte være med til info møde omkring Falkoner Scenens ændringer.

Vi bor på Falkoner Alle nr 22, og vi parkerer vores bil i p kælderen under gymnasiet. Vi er meget glade for den
 mulighed for parkering.

Når der er arrangementer på Scenen er det et problem at få p pladser i kælderen og de omkringliggende veje er
 blokeret af mere eller mindre lovligt parkerede biler. Det er vi vandt til og hidtil har vi kunnet finde en
 midlertidig løsning indtil show, koncert el. er ovre.

Men vi imødeser, at når der kommer flere shows og man ønsker at tiltrække flere publikummer der er
 bosiddende udenfor København / Frederiksberg - så vil der komme endnu flere publikummer i bil - og det er
 altså naivt at tro,  at disse kommer med bus eller metro.

Allerede nu - når de mange publikummer kører op fra p kælder er der kaos og farlige situationer. Dels går der
 en del folk på fortovet og over vejen (der hvor Sylows Alle møder Falkoner Alle) så biler der - naturligt nok -
 kører ligeud når de omsider er kommet op fra kælderen kæmper noget med hinanden, med gående og med
 cyklister om at bruge den smalle vej - og om at komme hjem!
Bilister satser, kører ind i menneskemængden og ud på Falkoner Alle.!!

Jeg vedhæfter et par fotos for at understrege min pointe - hvis ovenstående er formuleret noget indforstået eller
 kringlet kan jeg opfordre til at  trafikplanlæggere kigger forbi næste gang er show på Scenen er gennemført og
 se hvor farlig trafikken er og folk vil hjem!

Det ene foto er kig fra opkørsel fra p kælder den 2 april, netop efter at en Saturday Night fever Forestilling var
 slut - det andet er en aften, hvor I kan se hvor mange folk der er på gaden ifm en Forestilling.

Jeg vil absolut anbefale, at opkørsel/ udkørsel fra p kælder fintænkes. Evt ved noget manuel trafikregulering i
 spidsbelastningsperioder eller endnu
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bedre ved at udkørsel bliver nemmere at foretage via Howitzvej.

Bedste hilsner
Gertrud Trebbien
Falkoner Alle 22
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