
           Frederiksberg 11.04.2017

Vedr. børnehave på H.C. Ørsteds Vej 7B, 1. sal.

Tak for jeres henvendelse vedr. en mulig etablering af en børnehave på H.C. 
Ørsteds Vej 7B, 1. sal. 

Jeg synes, at det ville være uhensigtsmæssigt og uforsvarligt at etablere en 
børnehave på ovenstående adresse af følgende årsager:

- I samme bygning som den forannævnte børnehave skal etableres i, 
befinder sig ligeledes en jagtbutik. Grundet butikkens produktsortiment – 
våbenlager mfl. patruljerer der dagligt, flere gange om dagen, politi i 
gården. Ydermere kommer der ugeligt, hvis ikke oftere, politiudrykninger 
til den omtalte adresse. Disse udrykninger er ofte meget voldsomme og 
kan for nogen være yderst angstprovokerende og skræmmende. Jeg 
mener derfor, at det hverken er hensigtsmæssigt eller forsvarligt at 
etablere en børnehave i sådanne omgivelser. Børn skal være i et trygt og 
sikkert miljø – specielt en børnehave. Og ikke i en baggård, der er uaflåst, 
hvor børn bliver eksponeret for våben, politi, udrykninger og overfald.

- En anden årsag til, at sagen skal revurderes og min optik flyttes til et 
andet sted er, at jeg og mange andre borgere i naboskabet har oplevet 
”udlejer” til børnehave og ejer af jagtbutikken, udvise en yderst 
upassende, truende og voldelig adfærd. Desværre har vi flere gange måtte 
opleve, at borgeren har været truende, racistisk og ubehagelig overfor os 
borgere, som bor i naboejendommene. Årsagerne til denne opførelse er 
forskellige, men når der bliver bedrevet sådanne handlinger – også i 
børns nærvær, mener jeg ligeledes i dette eksempel, at det ikke er 
hensigtsmæssigt eller forsvarligt at etablere en børnehave på pågældende 
adresse.

- Slutteligt kan jeg ikke forestille mig at 30 børn i omtalte gård kan 
overholde lovens krav i henhold til støj. Derfor ville det være 
hensigtsmæssigt med en uddybende rapport omkring væsentlige 
støjgener og hvilke muligheder, der er for at begrænse støjen.

Med venlig hilsen
Aileen Rasmussen


