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Det er med nogen undren, at jeg må konstatere at nogle beboere igen har fået henvendelse om indsigelse af ovennævnte, mens
andre ikke har.
Jeg vil gerne igen give udtryk for det uhensigtsmæssige i det anførte forslag og så i øvrigt henvise til nedenstående svar, som jeg
sendte i april i år, og som ikke har affødt nogen reaktion.
Med venlig hilsen
Palle Kjærsgaard
Den lør. 27. apr. 2019 kl. 15.28 skrev EogP Kjærsgaard <epkjaersgaard@gmail.com>:
Jeg har i min E- boks modtaget et brev om nabohøring vedr. projekt i ovenstående Journal nr.
Grundlæggende en fin ide med et kontorhotel , da bygningen tidligere har rummet kontorer og med et halvt hundrede
bagvedliggende parkeringspladser tilknyttet.
Men så slutter det også. At udvide den eksisterende bygning med restaurant cafe og fitness, hvor * cafeen skal flyde ud i byrummet
og således gøre byrummet og bygningen åben for alle Frederiksberg borgere.*
Uden at gå ind i en større polemik om hvad det vil indebære af gener vil jeg blot påpege at vi indenfor ca. 50 meter har et af
Frederiksbergs mest trendy
byrum nemlig Værnedamsvej og Tullinsgade. De behøver vist ingen nærmere presentation.
Desuden findes der indenfor en radius af ca. 50 meter i forvejen 4 restauranter og 2 cafeer, så mon ikke vi og omliggende er dækket
ind.
Alene disse spisesteder giver i forvejen parkeringsproblemer for både cykler og biler.
Kontorer lukker gerne ved 17 -18 tiden, fitness og restaurant er jo til 23- 24 tiden med følgende stor uro med til og frakørsel og støj
under selve tidsrummet. Og hvad med de parkeringspladser som findes der. Ser på tegning ud som om de forsvinder og så går det
da helt galt.
Så JA til kontorhotel og NEJ til det øvrige.
Med venlig hilsen
Elsebeth og Palle Kjærsgaard
Gammel Kongevej 74D 2th.
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