
Hydro sat
at holdetzr'w
Klar melding fra et samlet byråd, som
ikke ønskertankstation - uenighed hos S

I Det står allerede nu
klart. at Norsk Hvdro ikke
kommer til at indgå i planer-
ne for hjørnet Kettevej/Ave-
døre Havnevej, hvor McDo-
nalds, Netto og Norsk Hydro
i fællesskab har sggt om at
etablere sig.

Ved seneste møde i Hvid-
ovre Byråd sagde samtlige
partier nej til en tankstation.

Derimod kan der godt bli-
ve spænding om udfaldet, når
de resterende planers skæb-
ne skal afgøres.

Selvom byrådet i tirsdags
alene skulle tage stilling til,
om projektet skulle ud til en
såkaldt "forhøring" hos bor-
gerne, skortede det ikte på
udmeldinger om sagen fra
partierne.

Det ligger klart, at Ven-
stre, SF og Liste T med ialt
syv mandater er modstandere
af projektet, mens de konser-
vative og Fremskridtspartiet
er noget venligere stemt.

Borgmester Britta Chri-
stensen afslørede desuden, at
der er delte meninger i hen-
des gruppe. Hvis bare fire so-
cialdemokrater går imod pro-
jektet, vil det falde til jorden.

I første omgang er McDo-
nalds-projektet med drive-in
restaurant fra idag den 23.
november sendt ud til tre
ugers hgring hos borgerne.

Herefter vil byrådet tage
stilling til, om.der skal udar-
bejdes en lokalplan, som så
igen skal til høring.

Nej til tank
Der blev fremført flere ar-

gumenter mod en ny tanksta-
tron.

Konservative Arne Wich-
mann fremhævede især, at
der er placeret en vandboring
få hundrede meter fra den fo-
reslåede tankstation.

Borgmester Britta Chri-
stensen n€evnte også, at der i
forvejen ligger en velfunge-
rende tankstation på Kette-
vej. Desuden har man i Hvid-
ovre mange forurenede grun-
de efter nedlagte tankstatio-
ner.

Z-manden Poul Heick
pointerede, at grunden ikke
er velegnet til boliger, men
han tog forbehold overfor et
højt byggeri.

Liste Ts Pernille Falcon
var entydigt negativ overfor
projektet, og som den eneste
stemte hun imod overhove-
det at sende det ud til hpring.

SFs Niels Ulsing mente
dog, at borgerne skulle høres.
Men partiet mener, at områ-
det skal bruges til boliger.

Endelig sagde Venstres
Dorte Johannsen, at partiet
ikke bare er imod tankstatio-
nen. Man er også bekymrede
for en McDonalds på dette
sted.

McDonalds og Netto for-
venter, at et projekt vil give
50-60 arbejdspladser. Og
dem mener Arne Wichmann
ikke vi skal forære Brøndby.
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