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Kære Dorthe Boye Scheel
Tak for din mail. Jeg beklager, at du har haft problemer med at tilgå materialet vedrørende Lokalplan 205 på kommunens hjemmeside. Det er
min erfaring, at det ikke er muligt at maile en vedhæftet pdf-fil af denne størrelse. I stedet får du med følgende link mulighed for at downloade
planen.
Dine forslag og bemærkninger vil indgå i den videre proces.

1 fil, 40,7 MB i alt ・ Bliver slettet den 4. juli 2017

Download-link
https://wetransfer.com/downloads/0f95277dfaae6c6fe63aba33df65705920170627055353/f742ec370c71ebf12f025c10f3a
48cd720170627055353/fd7bd8
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Jim Bengtsen
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Emne: Kan man få lokalplanen tilsendt som pdf-fil
Hej
Jeg har forgæves forsøgt at generere en pdf-fil fra jeres lokalplanssystem (lokalplan 205) - men det fungerer ikke hverken på PC eller på MAC.
Kan jeg få hele planen og alt indhold tilsendt som almindelig pdf-fil til denne mail ?
I brev fra Frederiksberg kommune står at man kan sende forslag om ændringer til lokalplanen til bbe@frederiksberg.dk
Her er mine bemærkninger og forslag til ændring:
Byt rundt på grønt areal midt på strækningen og de store bygninger omkr. Metrostationen (solbjerg station). Når Metro-bygningerne flyttes til der hvor det grønne
område er tegnet ind, vil der således være meget længere afstand til omkringliggende beboelsesejendomme, og derved vil skabe meget mindre påvirkning af udsigt
– lys og støg for de nuværende beboere.
Og det grønne område vil skabe meget mere værdi for mange flere borgerer i kommunen omkr. Metrostationen, og ikke kun for mennesker der har et ærinde
omkr. CBS. Metropassagerer – beboere i området + det vil tiltrække turister og gæster i al almindelighed når der er en park, og derved også skabe liv i erhvervsliv
der ligger i det område. Og det vil i sig selv være et løft for området :)
Håber I vil tage det med i overvejelserne – som bygningerne er placeret nu kommer det til at påvirke rigtig rigtig mange borgere.
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