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Til Frederiksberg Kommune
Vi har modtaget naboorientering af 27. juni 2017, hvor I gerne vil høre vores eventuelle bemærkninger til ansøgningen om tilladelse til at
udvide dagvarebutikken REMA1000 på Rosenørns Alle 29-31.
 
Vores bemærkninger:
Vi ønsker ikke, at Rema 1000 udvides med tilbygning som foreslået. Vi ønsker ikke yderligere støj fra vareleveringen. Et større supermarked
betyder levering af flere varer. Og det betyder igen tungere trafik og endnu mere støj fra vareleveringen.
 
Vores lejlighed støder ud mod gården, hvor Rema 1000 har varelevering. Der er hver eneste dag levering af varer, afhentning af
returemballage mv. Der er levering af varer hver dag fra kl. 6.00 til sen aften. Der er også leveringer i weekenden og selv 2. pinsedag, hvor
Rema 1000 havde lukket, blev der leveret varer fra morgenstunden. Det er støj fra lastbiler/motorer, lift op og ned, døre og
læssebagsmæk/lift åbnes og lukkes, aflæsning, køre med paller, varer i trådbure med hjul, som køres henover forskellige
belægninger/overflader, kommunikation/oftest råben mellem chauffører og personale. Der rammes formentlig ikke nogle grænseværdier for
støjbelastning. Men det er til daglig gene for os, og vi ønsker som oven for nævnt ikke yderligere støj mod gården.
 
Efter at Rema 1000 har udvidet åbningstiden til kl. 7.00 (fra kl. 8.00) og udvidet med yderligere en retur flaskeautomat, så samler der sig
oftest mange flaskesamlere også fra kl. 6.00. I den forbindelse er der også kommet flere støjgener, idet disse har højlydt kommunikation. Vi
har ikke noget imod, at man taler sammen, og vi synes ikke, vi er sarte, men lyden bliver kastet op imod bygningerne, så vi bliver berørt af
også denne støj.
 
Derudover så synes vi, det er uhensigtsmæssigt, at der nedlægges parkeringspladser. Når der er spidsbelastning i området – f.eks. når Forum
har arrangementer, så henvises der jo netop til, at man kan benytte parkeringspladserne bag Rema 1000.

vh. Pierre Fischer og Tina Aagesen
H.C. Ørsteds Vej 48B
1879 Frederiksberg C
 

Venlig hilsen

Tina Aagesen og Pierre Fischer


