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Vedr. Ansøgning om etablering af aftagelig – ikke permanent – læskærm / glasrækværk
Jeg skal venligst ansøge kommunen om tilladelse til at etablere en ikke-permanent læskærm /glasrækværk,
der delvis omkranser Cafe Blink / Restaurant mod udendørs-serveringsarealet i retning mod Syd, Øst og
Nord.
Nuværende midlertidige træ/glas rækværk (se vedl. foto) fjernes og i stedet ønskes etableret det nævnte
ikke-permanente glaslæskærm i sommerperioden, efter samme overordnede regler som forefindes for
havnens øvrige cafeer / restauranter.
Glasrækværket ønskes opført som følger:
På den sydlige side af serveringsarealet i retning Øst-Vest ønskes etableret en glaslæskærm bestående af 3
stk. glasmoduler H: 1,40 m, B: 1,8 m – i alt ca. 5,7 m (inkl. rørstolper).
På den østlige side af serveringsarealet ønskes etableres en glaslæskærm bestående af 5 glasmoduler H: 1,4
m, B: 1,9 m – i alt ca. 9,5 m (inkl. rørstolper)
På den nordlige side af serveringsarealet ønskes etableret en glaslæskærm bestående af 2 glasmoduler H:
1,4m, B 1,8 m, i alt 3,8 m (inkl. rørstolper)
Der henvises til vedl. skitse.
Materialer:
Glasmoduler: Hærdet glas
Rørstolper: Stål eller galvaniseret
Der henvises til vedlagte foto.
Rørstolper: Galvaniseret m/ lukkeklap (der henvises til vedlagte foto) nedgraves og faststøbes, således af
overkant af lukkeklap er i nøjagtigt niveau med overkant af flise – eller anden evt. overflade.

Det er endvidere hensigten (for at bryde ”akvarieeffekten”) , at lade fx den nederste 1/3 af glaslæskærmen
hel eller fuldmattere eller belægge med anden farve / materiale efter kommunens ønske.
Jeg skal endvidere tillade mig, at henvise til og genfremsætte vor ansøgning af 1. juli 2017 – jour. 17/1174
vedr. parasolmontering på serveringsarealet.
Kopi vedlægges.

Der henvises i øvrig til vedlagte fotos og skitse.

Jeg ser venligst frem til at høre fra jeg og står naturligvis til disposition med de eventuelle yderligere
oplysninger kommunen måtte ønske

/
Med venlig hilsen
Majdi Fetahi
Café / Restaurant Blink
Strandlinjen 11
2791 Dragør.

