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Vedr. J.nr. 02.34.00-P19-1213-15    
 
Bygningen var i begyndelsen ikke tænkt som værende til et supermarked. Der har været drevet undervisningsvirksomhed med
tilhørende bibliotek i lokalerne/bygningen. Pt. rummer bygningen aktiviteter inden for rejsebureaubranchen, undervisning,
kontorer til Røde Kors samt Rema 1000.
For nogle år siden fik Rema 1000 tilladelse til at udvide med henblik på bedre lagerfaciliteter. I forbindelse med
etableringen er vareafleveringsområdet, som omkredses af Stenstrups Alle, Johnstrups Alle og H. C. Ørstedsvej, ofte,
lydmæssigt, generende for beboerne omkring området. Som regel er der 3-4 lastbiler, der skal manøvrere samtidig – plus et
par stykker, der afventer ude på H. C. Ørstedsvej.
Det er ikke nogen overdrivelse at bemærke, at denne støj forbundet med varelevering og afhentning af div. former for
affald, ofte begynder omkring kl. 5 og fortsætter til omkring lukketid kl. 22.00. Det sker også, at nattetimerne bruges til
aflevering.
Varelastbiler har, som angivet på tegning nr. SK105…, aldrig brugt at svinge ind omkring skuret, da der ikke er plads.
Størrelsesangivelsen er ikke forholdsmæssigt korrekt i forhold til tegningens andre mål.
Vareafleveringen vil ikke umiddelbart blive formindsket med en udvidelse. Som vi ser det, vil det blive mere problematisk for
beboerne i området, med yderligere larm – forbundet med flere varer til aflevering, hvis der gives tilladelse til 3
dispensationer. Hvis der gives tilladelse til udvidelse, må vi anbefale, at vareaflevering mm. kun sker i et afmålt tidsrum – eks.
kl. 7.00 – 17.00.
Flaskeaflevering åbner kl. 7. Her igennem sommeren har der været en lang kø af flaskesamlere, der venter på at komme til,
begyndende lang tid før åbning. Dette har også givet støjgener, da det bestemt ikke har været lydløst. Hvis der gives
tilladelse til udvidelse, må vi anbefale, at denne aflevering sker inde i butikken.
Mange af beboerne, der bor omkring parkeringspladsen, har altaner, og herfra kan vi tydeligt registrere de angivne
problemer i forbindelse med en udvidelse.
Historisk vil vi bemærke, at der indtil begyndelsen af 1980-erne var erhvervsbygninger på området, hvor der nu er
parkering. Beboerne blev dengang hørt, om de kunne acceptere, at der blev etableret supermarked i én af bygningerne. Denne
etablering skete ikke.
Da Rema 1000 blev etableret var der ingen høring.
Vi påpeger, at Rema 1000 søger om 3 dispensationer fra Lokalplanens fastsættelser. Dette må da give stof til eftertanke hos
kommunen.
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