
kommunePlan-ændring ind-
befatter også en otte ugers

hgring hoJ Hvidovreborger-

Her på hjørnet af Kettevej og Avedgre Havnevejlrar den kendte McDonald's-kæde planer om at

åbne en stor drive-in ,"riårr"runt. Grunden er dog udlagt til boligformål'

ffiD6fiab's på

ne.
På mandag behandles sa-

sen for fPrste gang i Ø'kono-
iriudvalget' O[ tilsYneladen-
å" tus,"t"flete åf de Politiske
partiår deres forbehold'

Såvel SF's Niels Ulsing
som Venstres Dorte Johann-
sen siger, at der skal meget
gode 69 vægtige ar-gumenter

lil for ikke at bYgge bolrger Pa
et område, der er udlagt ttl
bolisformåI. Men begge ken-
der tor lidt til sagen til at ville
udtale sig Yderligere.

Borer;ester Britta Chri-
rtÅt"i vil På nuværende
tidsounkt ikke ud med Social-
demokratiets PrinciPielle
holdnine.

- Jes 6r ked af, at det kom-
mer uå nu, før forhandlinger-
ne indledes, siger Britta Chri-
stensen og henviser her til, at

det io ik-ke er kommunens
erun"d. Iøvrigt oPlYser borg-
iresteren, at der i forbindelse
med MacDonalds interesse
for Hvidovre har været fire til
fem andre Placeringsmulig-
heder på tale.

Det'har ikke været muligt
at komme i kontakt med
srundens eier, Svend Bruun,
å.t nu boi På Plejehjem og

har leiet nogle af bYgningerne
ud. D-et forlyder dog, at grun-

dens salqspiis er sat til 2 mio'
kr. Vuråeringen lYder efter
iigende på 4,F mio. kr' mdt

vel ti I Hvidovre?
McDonai-cl's-kæden-har ansøgt kommunen om at.lægge -?n -,
bu rge rrestau railpå' iiø rÅ å{ it Avedø re H av n evei og Kettevei

I En stor vaskeægte restaurant på. Kettevej 3 - at grunden' der eies af den

McDonard,s_r"rtuu,unt_*".I i,jå_,"Jrr k"tt"*:ii,Å* g?_"Ti|", få*ffJi$i.f#|1Hvidovre. dbre Havnevej.

Det kan meget vel blive -"ii";.k; fia McDonald's udlagt til boligformål'

uiitJiei;"J, to"t Hvidovre eller fra Hvidovre kommunes

kommine t u. n.,ootugåi'åi få-tnlrL" ro*uiåing øni["t Det betvder, at der skal en

ansøsnins tru pr.po,iåtoY'- 'å" qt "dtul"";i;";;;;;;; 
ændrins åf kommuneplanen

kædån i Danmark om at pla- om planerne Dis^;i;it';;; l']l-ltlE"d McDonald's får

cere en stor burger/Oiiv!-ln .un ?iu teknisk fb"rvaftning, grønt lys til at bygge' Og en


