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Vedr.: McDonald´s, Falkonér Allé 20, 2000 Frederiksberg, ansøgning om dispensation

Som bekendt ligger McDonald´s grillbar på Falkonér Alle. Men tilbygningen er på den anden side af ejendommen, ind mod et stille boligområde.
Grillen har åbent 24 timer i døgnet, året rundt og det er til stor gene for de ca. 100 familier, der får forstyrret deres nattesøvn

Hvorfor skal ansøgeren have tilladelse til en større produktion i et stille boligområde?

Bebyggelsesprocenten er tidligere overskredet, og med det nye projekt, overskrides den igen.

Hvorfor er der en lokalplan, når den ikke overholdes?

Med udvidelsen i gården, ser vi et problem med affaldets afhentning. Hvis affaldet placeres ved trappen mod syd, betyder det, at affaldet skal
trækkes gennem gården og ud ad porten med nord. Da affaldet for det meste bliver afhentet om natten, kan jeg kun forestille mig, at vi får
endnu mere nattestøj. I øvrigt er trappen mod syd en flugtvej. Hvis den bliver spærret af affald, papkasser, paller o.l. hvad så?

Tagterrassen grillbaren planlægger at bygge i 1.sals højde til brug for personalet, kan man kun frygte, også bliver en del af grillbaren. De fleste
etablissementer byder gerne gæsterne på udeservering således at gæsterne kan ryge under åben himmel – dag og nat! I forvejen er der ofte
børnefødselsdage, der afholdes i gården, dog kun i dagtimerne.

Den nuværende terrasse på toppen af bygningen bliver flittigt brugt af personalet p.t. Der afholdes spise- og rygepauser og telefonsamtaler
som også er til gene for os omkringboende, da personalet ynder at råbe ret højt. Ejendommens konstruktion virker som en megafon. Man kan
høre alt hvad der bliver sagt.

Øvrige gener: Kunderne tager indkøbte burgere o.l. med og smider emballage alle vegne. Ofte lugter området af gammel friture.

Jeg håber, at Frederiksberg Kommune ikke vil give dispensation til tilbygningen.

Med venlig hilsen

Vibeke Holstein

Chr. Winthers Vej 4 B, 3.tv.

1860 Frederiksberg C
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