Dragør den 16. januar 2022
Til Plan og Teknik
Tak for tilsendt høringsmateriale vedr. vilkår for udeservering på vejareal
Så vidt Beboerforeningen forstår det fremsendte, så fastholdes bestemmelserne fra 2008 for brug af vej- og
parkareal i Dragør Kommune, hvor blot §§ 19 0g 20 erstattes af forslaget til nye vilkår for
udendørsservering på vejareal.
Vi vil dog indledningsvis opfordre til, at Dragør Kommune får konsekvensrettet § 8, Cykelstativer, i
bestemmelserne fra 2008, så de afspejler de nuværende forhold langs Kongevejen og Badstuevælen. Da
Dragør Kommune for et par år siden opsatte en lang række sommerfugle-cykelstativer, var det planen, at
de private og meget forskelligartede og misligholdte cykelstativer skulle fjernes. Dette er ikke sket, og
Beboerforeningen skal opfordre til en trimning af området.
Der har været megen turbulens omkring anvendelsen af byens offentlige arealer til udeservering de senere
år. Dog her vi bemærket, at der efter justering af forholdene i 2021, har arealforbruget til udeservering fået
et acceptabelt niveau. Forslaget til nye vilkår ser vi generelt som en fin afrunding af og tydeliggørelse af
rammerne for brugen af de offentlige arealer.
Beboerforeningen har dog enkelte kommentarer til nogle af afsnittene i vilkårene:
Bevillingshavende restauratører…
Gælder dette kun for serveringssteder med alkoholbevilling? Eller gælder det alle forretningsdrivende, der
har tilladelse til servering?
Sæsoner
Vi forstår ikke bemærkningen om udeservering udenfor hovedsæsonen, i ugerne 44-11. Som vi læser det,
vil det så være muligt med udeservering hele året, blot med forskellige vilkår. Beboerforeningen
foretrækker, at der er ro i byens rum hen over det sene efterår, jul og vinter, hvor det stadig er muligt at
servere langs vinduerne til restaurant, cafe m.m.
Gyldighed
Beboerforeningen støtter kravet om en årlig ansøgning til udeservering på byens pladser. Hvorimod en
automatisk genansøgning langs husfacaden virker fornuftigt.
Orden og renholdelse
Beboerforeningen finder det vigtigt med et fælles løft for at få byens rum i ordentlig og ryddelig stand. Vi vil
dog bemærke, at saltning af byens gader og fortov frarådes, da salt trænger op i husenes skrøbelige
murværk. Foreningen gør meget for at undgå brugen af vejsalt i den gamle by.
Inventar
Beboerforeningen kan generelt tilslutte sig de foreslåede rammer. Vi undrer os dog over tilladelsen til
reklamer på parasoller. Vi er opmærksomme på, at ”nøgne” parasoller er kostbare, også for mindre
butikker, hvor firmaer forærer parasoller gratis mod reklame. Det offentlige rum vil på den måde blive lidt
af en reklamesøjle, der bortleder blikket fra byens fine bevaringsværdige rum.

Håndhævelse
Det var tydeligt, da Dragør Kommune i 2020 og 2021 fik justeret byens anvendelse til udeservering, at
forholdene for både gæster og beboere blev acceptable. Der bør løbende ske information til nye butikker
m.m. og ske en håndhævelse af området – en løbende opfølgning og en daglig administration af reglerne,
der har politisk rygdækning. Beboerforeningen vil gerne understrege, at det i høj grad også er i beboernes
interesse at støtte op om Dragørs butiks- samt restaurations- og cafeliv. Også byens virksomheder har stor
glæde af, at bevaringshensynene har stor fokus.
Ændrede vilkår i den kommende beslutningsproces
Beboerforeningen vil gerne høres igen, hvis vilkårene for udeservering ændrer sig markant i den kommende
beslutningsproces.
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