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Dragør den 1. juli 2017

Vedr: Sag 17/1174 – ansøgning om udboring af huller i fliser til fastgørelse af parasol – Café Blink.
Med henvisning til vor tidligere fremsendte ansøgning af 23. april 2017 samt kommunens svar i mail af 9.
maj 2017 skal jeg venligst anmode om, at kommunens beslutning tages op til genovervejelse, idet jeg
formoder, at der muligvis kan være tale om en misforståelse / kommunikationsfejl dels i vor ansøgning og
som følge heraf i kommunens umiddelbare vurdering af, hvad det konkret er vi ansøger om.
Det fremgår således af kommunens skrivelse:
” Fastgørelse af parasoller i belægningerne vil endvidere give en meget permanent karakter og virke som
inddragelse af offentligt areal til private formål, hvilket heller ikke er ønskeligt.”
Det skal nævnes, at vi på ingen måde har ønske om, at fastgøre det nævnte antal parasoller permanent,
men tværtimod kun opstille dem efter behov. Formålet er alene at erstatte de nuværende store, tunge og
desværre ikke særlig sikkerhedsmæssige parasolfødder med et nedstøbningsrør af en type og fabrikat, der
er i nøjagtig niveau med flisens overkant og monteret med en stålklap, der effektivt lukker rør-hullet og
ligeledes er i niveau med flisens overkant. Det nævnte nedsøbningsrør vil i givet fald blive etableret for vor
regning, enten af kommunens folk eller af et Aut. Vej- og anlægsfirma. Nedstøbningsrøret vil i givet fald
være af denne type og fabrikat: https://www.zederkof.dk/shop/nedstoebningsroer-til-luxus681p.html?key=09845&track=searchdbp
Såfremt der måtte være ønske herom, stiller Cafe Blink gerne den nødvendige økonomiske garanti til evt.
reetablering af de nævnte fliser, såfremt Cafe´driften / udeserveringen på et senesre tidspunkt måtte
ophøre – uanset årsag.
Jeg håber hermed, at have skabt større klarhed over vort ønske / ansøgning og deltager naturligvis meget
gerne i en eventuel fælles besigtigelse af de fysiske muligheder på vort serveringsområde.

Med venlig hilsen
Mejdi Fetahi
Café Blink

