
Fra: William Gelius [williamgeliusdk@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 12-05-2018 16:57
Modtaget Dato: 12-05-2018 16:57
Vedrørende: P19-1264-17

Til By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg

INDSIGELSE

Lad det en gang for alle være slået fast, at en erhvervsejendom som McDonalds i et etageboligområde i sig selv er problematisk. I
gårdrummet forårsager restaurantens køkken således ubehagelige lugtgener, ligesom modtagelsen af varer såvel som håndteringen
af emballage og affald medfører store støjgener. Brugen af hovedbygningens terrasse på 5. sal til personalets frokost- og kaffepauser
samt til fester er ydermere en kilde til støj i form af musik og højrøstet tale til ud på de små timer. At have en McDonalds, der kører
døgnet rundt, i nærområdet er endvidere ensbetydende med det triste, daglige syn af papæsker og -bægre, der flyder på gader og
fortove. En udvidelse af restauranten, som er baggrunden for McDonalds dispensationsansøgning, vil selvsagt øge disse gener.

Men er der nu overhovedet grund til sådan en ansøgning? McDonalds's argument er, at lagerrum i hovedbygningen skal inddrages til
restaurantformål, og at lagerrummene  derfor må henvises til gården. Det argument tror vi ikke, at kommune og naboer behøver at
købe, for hovedbygningen er jo stor. Hvorfor ikke lade lagerrummene blive, hvor de er, og så lade restauranten brede sig også på 1.
sal. Det vil muligvis betyde øgede faste udgifter for McDonalds, men det går nok, den øgede indtjening taget i betragtning.
Almenvellets anliggende kan det jo i hvert fald aldrig blive.  

Af McDonalds ansøgning fremgår det, at den flytning af lagerrummene til gården, som firmaet ønsker sig, vil kræve en ret stor
udvidelse af den eksisterende tilbygning dér. En tillægsgevinst vil så være en tagterrasse i 1. sals højde, hvorfra de ansatte kan holde
deres velfortjente ryge-, kaffe- og frokostpauser. Medaljen har imidlertid en bagside, for det, som umiddelbart må karakteriseres som
et personalegode, vil for beboerne af ejendommen Christian Winthers Vej 4 A, B, C overfor, blive til en stor gene. Tilbygningens
terrasse er jo nemlig meget tættere på end hovedbygningens terrasse, hvorfor støjen også må anslås at blive så meget desto højere.
Og hvem ved? Om få år vil vi måske stå med en ny dispensationsansøgning fra McDonalds med ønsket om endnu en udvidelse af
tilbygningen - denne gang med henblik på restaurantens inddragelse af terrassen til udeservering. Det er jo så populært i dag. 

Så vidt vi kan se af det fremsendte materiale, er det i dag muligt at køre affaldscontainerne, der står opstillet ved spindeltrappen i
gårdens sydvestlige hjørne, den lige vej til porten i det nordvestlige hjørne, når de skal tømmes, da den nuværende tilbygning står
nogle meter fra hovedbygningen og tillader passage langs facaden. I modsætning hertil ligger den udvidede tilbygning iflg.
tegningerne klods op ad hovedbygningen, således at containernes vej til og fra porten ville blive meget længere end i dag med mere
støj til følge, hvis ansøgningen vel at mærke blev imødekommet.

Men som nævnt, bør dette ikke ske. McDonalds kan snildt klare ærterne selv uden dispensationer af nogen art. Firmaet behøver slet
ikke vor hjælp.

Med venlig hilsen

Lisbet og William Gelius
Christian Winthers Vej 4 B, 2.tv
1860 Frederiksberg C
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