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BEHOVBØR

I Der er al mulig grund til at
siqeia til en ændring af kom'
m-uneplanen for Kettevej 3 '
ili, sd planen om erhvervs'
byggeri kan realiseres.

De aktuelle planer om oP-
førelse af en McDonalds re-
staurant og et Netto suPer-
marked, samt evt. et Par små-
forrelninger bør føres ud i li-
vet. til sl-æde for Hvidovres
uoigere]itte mindst de man-
ge Avedøreborgere.- Med hensyn til PaPiraffald
os. anden uorden omkring et
eihvervsbvsseri, som der her
er tale om.Iiar vi fuld tillid til
kommunens tekniske forvalt-
nings lovkrav og regler for
området.

Flest positive
elementer

Det er vores oPfattelse, at
et forretningsbYggeri netoP
her vil kunnE tilpasses såle-
des, at det vil hæve sYnsind-
trykket for et kedeligt og
yderst anonymt hjørne På
havneveien.

Det srtal i anlægsfasen På-
læsges bygherren at leve oP
tilåle riddvendige ændrin-
ser. for derigennem at imØ-
åekomme dJlokale indsigel-
ser der har fundet sted.

Det er svært at få øje På
tunge argumenter imod de fo'
reslåede byggePlaner' efter
vores opfattelse er der langt
llere positive elementer i den'
ne sag.

Det vil under alle omstæn-

:t'l;ffi ff yi:fl!å:i'gå:å:'
et ikke uvæsentligt argument.

De øvrige forretninger i
området vil med rimelig sik-
kerhed ft øset deres omsæt-
nins,. idet fl-ere må forventes
at h'åndle lokalt, når der bli-
ver mulished for at købe alle
dagligvaier i de forskellige
forretninger.

[iendoimsprisen - Det har
været fremme i debatten, at
eiendomspriserne i området
vil falde. hvis der opføres det

BORGERNES

IKKE BREMSES
Modstanden mod MgDonalds og Netto, -
uieatistisk politisk tågesnak, mener Kon'
seruativ VæPertorening:

påtænkte erhvervsbYggeri. Vi
'tror det vil forholde sig helt
anderledes, området vil blive
eftertragtet af både børnefa-
milier o-e ældre medborgere,
når deilokalt kan handles
ind.
Indsigelser
mod byggeriet

Det er af stor vigtighed at
tage lokale indsigelser og
protester alvorligt. Derfor
3kal der naturligvis ikke sPa-

res på nødvendige initiativer
inddn et egentligt Projekt bli-
ver sodkendt. Der skal som
før riævnt stiles de nødvendi-
ee miliøkrav, børnenes skole-
iej kair og skal sikres og skilt-
niirgen skal tilPasses stedet
os helheden.-På det sidst afholdt kom-
munalbestyrelsesmøde blev
tilhørerne vidne til stor Poli-
tisk uenighed imellem Parti-
erne. Der blev lagt stor vægt
på de lokale indsigelser imod
bt erhversbyggeri; - hvorfor
var der insen der omtalte de
positive s-kriftelige tilkende-
givelser der også er fremført?- Hvidovre er ikke en ubetY-
delig landkommune, men en
del -af hovedstadsområdet,
byen må og skal.udvikle sig i
takt med moderne menne-
skers behov. Det bør ikke
bremses af forholdsvis få lo-
kale protester og urealistisk
Dolitiik tåsesnak, fra den
yderste venJtre og hgjre side i
bvrådssalen.'Konsgrvativ vælgerfore-
*lnn:riåi ine"n' relati-oner til
hveiken McDonalds eller
Netto, som Påtænker at åbne
forretniner 

-i 
byggeriet. Men

det er absolut en betryggelse,
at det er et Par selskaber, der
økonomisk vil kunne leve oP
til de stillede krav, som vi er
enige om ikke at sælge ud af.- Venlig hilsen
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