
DE MANIPULERER
MED POLITI KERNE

(om sommeren!) bor i deres
kolonihave ved Kettevej.

I ansøgningen til kommu-
nen skriver Netto og McDo-
nalds, at Københavns Amt
har talt >15.268 hverdagsbili-
ster< på Havnevej, og i sam-
me sætning, men for egen
regning, skriver de, at så >vil
eiendommen ikke være at-
tiaktiv til anvendelse for bo-
ligbyggeri" på grund af stPj-
belastningen.

Men ansøgerne mener at
have "positive forventninger
om, at ejendommen (butiks-
bygningen) vil reducere stø-
jen fra Avedøre Havnevej for
de bagvedliggende rækkehu-
se<. Det bliver dog ikke nær-
mere besrundet.

Hvis b:yrådet accepterer, at
området ikke længere er >>at-

traktivt<, er der hundredvis
af ejendomme i Hvidovre,
der må falde kraftigt i værdi!

Men ideen med støjbe-
grænsende foranstaltninger
er god.

Man kan f.eks. bygge en
lydvold langs Havnevej og
Kettevej ligesom oppe ved
Lindelunden ved Havnevej/
Park Alle. (Det er der, hvor
Per Kaalund bor!)

Med en sådan lydvold bli-
ver grundene >attraktive<
igen, og der er plads il n-15
nye boliger med et tilsvaren-
de antal gode, sunde skattey-
derfamilier.

Dette ville være noget bed-
re for kommunen som hel-
hed, i stedet for >at servicere
et stort antal trafikanter til og
fra motorvejen<, som ansø-
gerne skriver.

Send julekort
til byrådet

Vi må og skal undgå denne
byplanmæssige' hovsaJøs-
ning! Send en protest på et
julekort til byrådet, og bed
dem om at fastholde, at der
skal være boliger på området.

,Se kommunens annonce i
Hvidovre Avis d. 30.11.)<.

Adressen er: Hvidovre Kom-
tnune, Teknisk Foraltning
Hvidovrevej 278, 2650 Hvidov-
re.

Men det skal være inden
den 21.. dec. d.å, for hørings-
perioden er presset ned til
kun 3 uger, selv om det er i
iulemåneden!- 

Venlig hilsen
og iØvrigl god jul
Thyge Lauitse4

Avedqregårdsvej.

I Det må nærmest opfattes
som manipulation, når Netto
og McDonalds med deres til
lejligheden opfundne argu-
menter prøver at påvirke vo-
res politkere til at ændre
kommuneplanen for bolig-
området ved Kettevej/Havne-
vej.

Netto har >analYseret<
området mellem Holbækmo-
torveien, Avedøre Havnevej
og Biostykkevej og finder ud
af. at de der boende 2615

mennesker er >>uden en
egentlig dagligvareforret-
nlnq<<.

det passer ikke! Netto
oglemmer. nemlig, at der på
B"rostykkevej ved Fjeldsted -

vej ligger en meget velassor-
teret Brugs, (der ikke som
Netto er en discountbutik
med begrænset varesorti-
ment l.

Ca:..90Vo af de omtalte be-
boere bor inden for en radius
på 1,4 km. fra denne Brugs.

Det omtaler Netto som
>...at der for nogle beboeres
vedkommende er op til 2 km.
til nærmeste forretning<.

Og det er ganske interes-
sant, som Netto bekymrer sig
for de relativt få >hovedsag-
ligt ældre mennesker<<, der
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