Vi søger om mulighed for at få fremtræderet, for at vi bedre kan ytre os om vores sag.
Hermed nogle af de, efter vores opfattelse, mest tungtvejende argumenter for en konvertering fra erhverv
til bolig:
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐

Holger Danskes Vej er ikke en strøggade som mange af de andre hyggelige gader i
svømmehalskvarteret og af denne grund er det yderst vanskeligt at drive erhverv, der er afhængig
af strøgkunder i dette område.
Gaden er ensrettet mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Falkoner Allé med indkørselsforbud fra
Kronprinsesse Sofies Vej, hvilket naturligt gør gaden mindre besøgt.
Alle erhverv imellem de to ovennævnte gader er konverteret til bolig, bort set fra erhverv der
hjørner op til omkringliggende strøggader. Der er derfor intet der indbyder at være en strøggade
med erhverv mere og vi føler derfor at der er stor forskelsbehandling på denne gade.
Henset til den meget begrænsede trafik på gaden samt ensretningen vil erhverv fortsat have svære
vilkår.
Vores nuværende erhverv optager 6 parkeringspladser til daglig, som i stedet kunne blive frigjort til
borgere i området. I stedet er boligens 123 m2 glimrende indrettet til familiebolig, der ud over at
frigøre 4‐6 P‐pladser vil kunne bidrage til kommunens økonomi ved ejendomsværdi skat,
kommuneskat etc. Herudover er vi jo som tidligere nævnt helt indforstået om at indbetale de 260
tkr. til kommunens p‐fond, hvilket jo vil skabe en eller flere p‐pladser.
Vi ser ikke så mange andre muligheder end at leje ud til krobeværtning som tidligere ejer, da det er
en af de få ting lokalerne og lokation egner sig til. Dette har tidligere været til meget stor gene for
lokalborgerne samt kommunen og vi gør vores yderste for at undgå dette, men har snart ikke andre
valgmuligheder.
Mange kontorarealer står tomme. Det stiller større krav til salgs- og udlejningsprocessen, hvor
behovet for at være synlig hos den relevante målgruppe er vigtigere end nogensinde før.
Se venligst billedmateriale nedenfor af Holger Danskes Vej, hvor det ses at vejen har mangel
på erhverv ”liv i gaden” og derfor mest egner sig til beboelsesområde.

Vi takker for jeres forståelse og håber I ser grundlag for en dispensation for Holger Danskes Vej 17, st.
th. i den nye lokalplan.
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