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Kære Frederiksberg Kommunes By, Byggeri og Ejendomme,

Jeg takker for Deres Naborienteringsskrivelse af 27. juni 2017.

I anledning af REMA 1000's ansøgning om tilladelse til at udvide dagligvarebutik Rosenørns Allé 29-31 skal hermed anføres følgende
bemærkninger og indsigelser:

1) REMA 1000 Rosenørns Allé 29-31 har i årevis medført ulidelige støjgener til helbredsmæssig ulempe og skade for dets naboer qua
varelevering i dagstimerne, såvel som i nattetimerne. 

Disse gener inkluderer bl.a. følgende:
i.     høje bakkelyde, 
ii.    motorstøj,
iii.   høj trykudligning,
iv.   vogndøre der smækkes i, 
v.    chauffører der taler i mobil i gården, 
vi.   bagagerum der højlydt åbnes og smækkes i,
vii.  paller med varer der højlydt flyttes via skramlende remedier og maskiner både inde i lastvognene, ved nedlastning fra lastvogn til viii.
parkeringsplads, samt ved transport fra lastvogn og ind i lagerbygning, når der køres over asfalt og riller i lagerbygningsgulv,
viii. lagerbygningsdøre der åbnes og smækkes 
ix.   vognport der niveauleres og smækkes i efter alle varer er blevet transporteret til lagerbygning,
x.    smækken af vogndøre, 
xi.    start af kraftig motor,
xii.   bortkørsel fra gård.

2) Proceduren beskrevet repeteres ikke blot tidligt om morgenen, men i løbet af hele dagen og ligeledes på de mest aparte og tilfældige
tidspunkter om natten. Alle lyde forstærkes, idet leveringen finder sted i en gård, der kaster støjen rundt. Støjen sendes således endnu
kraftigere op til beboerne. Søvn, studier, arbejde og generel velbefindende ødelægges.

3) Ejendommene Rosenørns Allé nr. 33 og 35 er for nyligt blevet istandsat med nye vinduer. Der har endvidere være prøveordning med særlig
hybridvarebiler, som skulle larme mindre. På trods af dette, samt benyttelse af ørepropper og sovemedicin, er larmen fortsat så kraftig, at
man som beboer generes i en sådan uhørt grad, at det konsekvent ødelægger søvn om natten og generelt velbefindende om dagen. Stress
forøges gevaldigt, med direkte sundhedsskadelige effekter til følge.

Der henvises til informationer om sundhedsskadelig støjpåvirkning ved Netdoktor, WHO og danske- samt internationale forskningsstudier:

- http://www.netdoktor.dk/sundhed/stoej-kan-gaa-ud-over-helbredet.htm 
hvi lken bl .a. henviser ti l  undersøgelse af seniorforsker Mette Sørensen ved Kræftens  Bekæmpelse:

- http://www.s i -folkesundhed.dk/Forskning/Befolkningens%20sundhedsti l s tand/Sundhed%20og%20sygel ighed%20SUSY/Susy%202000.aspx

https://ehp.niehs.nih.gov/14-09400/

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publ ications/2009/night-noise-guidel ines-for-europe

4) En udbygning af REMA 1000 vil forøge den i forvejen alt for hyppige trafik og kraftige støj. En udbygning vil bevirke yderligere
sundhedsmæssige skader på beboerne. Dette vil dels gøre området mindre attraktivt at bo i for folk med højere indkomst, dels forøge
sygefravær samt stressrelaterede sundhedsudgifter i kommunen.

5) REMA 1000 på Rosenørns Allé er i forvejen den bedst sælgende REMA 1000 i hele landet. Der handles således allerede rigeligt i REMA
1000 på Rosenørns Allé .Spørgsmålet er om yderligere profitmaksimering virkelig er nødvendig, når det sker på bekostning af naboernes
sundhed, og om ikke en butiksåbning et andet sted snarere måtte være løsningen. 

http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-09-07-rema-1000-koebmaend-laver-mi l l ionoverskud-se-om-din-lokale-er-med-i -top-10

6) Der findes endvidere yderligere indkøbsalternativer til REMA 1000 tæt på for beboerne i området.

Jeg skal derfor på vegne af beboerne Rosenørns Allé 33-35 venligst anmode om følgende: 1) at REMA 1000's udbygningsønsker afslås. 2) at
det indskærpes overfor REMA 1000 at varelevering ikke fremover skal ske om natten, hvilket så vidt jeg har forstået, strider mod gældende
lovgivning.

http://www.netdoktor.dk/sundhed/stoej-kan-gaa-ud-over-helbredet.htm
http://www.si-folkesundhed.dk/Forskning/Befolkningens sundhedstilstand/Sundhed og sygelighed SUSY/Susy 2000.aspx
https://ehp.niehs.nih.gov/14-09400/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2009/night-noise-guidelines-for-europe
http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-09-07-rema-1000-koebmaend-laver-millionoverskud-se-om-din-lokale-er-med-i-top-10
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