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Til: By, Byggeri og Ejendomme
 
Indsigelse – J.nr. P19-1264-17
 
Undertegnede vil hermed gøre indsigelse over for den udvidelse, som McDonald’s Falkoner Allé 20, har ansøgt om.
 
Den primære grund til min indsigelse er, at jeg synes, at bebyggelsesprocenten i dette område er ALT for høj i forvejen. Har boet på samme adresse
siden 1986, og det er kun gået én vej: flere og flere mennesker og flere og flere bygninger presset sammen på for få m2. Efter min mening er det
uforsvarligt og uklogt at presse flere bygninger/flere etage m2 ind på området. Den specielle Frederiksberg stemning og områdets herlighedsværdi
er allerede presset med den i mine øjne grimme og unødvendige udvidelse af Frederiksberg Centeret. Med flere og større fastfood restauranter i
området risikerer man at ”Disneyficere” området yderligere.
 
I forhold til den konkrete bygning er der allerede givet dispensation til at overskride bebyggelsesprocenten ved opførelsen. At give dispensation til
yderligere overskridelse vil være uacceptabelt. Går ud fra, at der var en mening med at sætte grænser for bebyggelsesprocent i lokalplanen? Vil det
tilføre Frederiksberg (indbyggere, naboer, kommunen) værdi at give ja til udvidelse?
 
Som naboer til den 24/7 åbne Mc Donald’s døjer vi naboer allerede nu med store gener fra det affald – påført Mc Donald’s firmalogo – som flyder på
Falkoner Allé og et stykke ned ad Chr. Winthers Vej. Og af skrig fra måger og fulde natteravne, som skal have et sidste gåhjemmåltid efter byturen.
Med åbningen af Cityringen er der ikke udsigt til at dette mindskes. Hertil kommer, at der ofte holdes støjende arrangementer fra den allerede
eksisterende tagterrasse, bl.a. rappelling. Baseret på hyppighed tænker jeg, at lokalerne ikke kun bliver brugt af de ansatte, men også til udlejning?
 
På denne baggrund gør jeg indsigelse imod Mc Donald’s ønske om yderligere overskridelse af bebyggelsesprocenten.
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