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Kære Byggeri & Arkitektur.
 
Jeg vil, på det kraftigste, protestere mod McDonald’s planlagte lagerudvidelse.
Vi er i forvejen belastet af støj fra tidlig morgen til sen aften fra McDonald’s Falkoner Allé 20.
McDonald’s baggård bruges til (larmende) sortering, udpakning etc. af varer.
Og rygerum.
En lagerudvidelse vil betyder flere varer, flere ansatte i baggården, flere lastvogne og endnu mere støj.
 
Lys og sol har vi i forvejen ikke meget af i vores gård Falkoner Allé 24/ Chr. Winthersvej 2. Blandt andet et gigantisk - og fredet
træ(blodbøg) - tager en del lys.
En udvidelse i højden vil tage endnu mere lys, der hovedsagelig kommer ind fra syd. Netop, hvor lageret skal bygges.
 
En tagterrasse til McDonald’s ansatte vil til gengæld give medarbejderne fin mulighed for at glo direkte ind på vores altaner. Desuden vil
denne tagterrasse også ende i aften/nattefester på terrassen - i godt vejr.
 
 
Jeg forstår ikke, at McDonald’s skal belønnes med en byggetilladelse, der generer kommunens borgere, når nu det er bevist, at
McDonald’s ikke betaler skat – endsige kommunale skatter i Danmark.
 
McDonald’s er til evig gene for området. Ganske vist fejer McDonald’s præcist og nøje lige foran Falkoner Alle 20, men overalt omkring
McDonald’s ligger dagligt fedtet burgerpapir, bægre, papirposer plus kød, salat, pommes frites etc. fra McDonald’s.
 
 
I en anden boldgade er larmen fra McDonald’s kunder, og man kan desuden mistænke enkelte kunder for skummel trafik med ulovlige
substanser!
McDonald’s Falkoner Alle 20 er blevet Kbh.’s mest populære McDonald’s pgr.a placeringen i et trendy, fint område. Det myldrer med
kunder – især torsdag, fredag og lørdag nat.
Nogle (unge) kunder fester ude på fortovet. Fra tid til anden parkerer store, dyre biler på adressen Falkoner Alle 20. En person stiger ud,
afleverer diskret noget til en McDonald’s-kunde, modtager penge og kører hurtigt væk igen.
Jeg, og beboere i Falkoner Alle nummer 22, har forsøgt at kommunikere dette problem videre til rette vedkommende – indtil videre
uden held.
 
Som sagt, kan jeg ikke se, at McDonald’s skal belønnes med en lagerudvidelse, når McDonald’s i årevis har været - og er – belastende for
beboerne i området.
 
I håb om at høre fra jer
 
Mvh
Morten Buschmann

 
 
 


