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Til Frederiksberg Kommune, 
Att.: Vinnie Skovsted

Tak for at jeg som nabo er blevet partshørt i nærværende sag. 

Som beboer på Ålstrupvej er jeg en meget tæt nabo til K.B's fodboldbaner, det er kun jernbanen der adskiller villavejen fra
banerne. 

Ansøgningen fra FIU omhandler en først og fremmest om en forlængelse af belysningsperioden på nogle af banerne, og implicit i
det, ligger også en udvidelse af brugen af banerne frem til kl. 22.45. Dvs. afviklingen af fodboldkampe. 

Fodboldbanerne er i brug alle hverdage og alle weekender, og som FIU selv skriver, bruges banerne aktivt fra morgen til aften. I
forbindelse hermed er der en del larm, da kulturen omkring fodbold indbefatter en hel del råben, skrigen og højtlydende
kampråb. Der er aldrig stille på Ålstrupvej. Der er ingen stilfærdig stund i haven eller rolige øjeblikke til at putte børn. 

Af nysgerrighed har jeg målt decibel fra en gåtur på vejen - der er en konstant dB måling på mellem 50-70 dB, med et
gennemsnit på 62-63 dB. Det svarer til hvad jernbanen er sat til på et støjkort. Det vil sige at fodboldbanerne støjforurener på
samme niveau som en jernbane. Forskellen er dog at støjen fra et tog kommer i intervaller og er kortvarig, mens støjen fra
fodboldbanerne er konstant. 

Jeg er glad for at Frederiksberg Kommune støtter op om foreningslivet og sporten, og det er glædeligt at K.B's anlæg har fået
kunstgræsbaner og ny lyssætning, til glæde for mange brugere. Jeg vil dog på det kraftigste opfordre til at lystænding og
brugstid på fodboldbanerne forbliver som de er nu, til kl. 22 - og at de ikke forlænges yderligere, da smertegrænsen er nået som
nabo hertil. Der er selvfølgelig "kun" tale om en 45 min udvidelse, men lad os få lov til at få 45 min ro, sent om aftenen på
Ålstrupvej... det er virkelig tiltrængt.

Med venlig hilsen,
Julie Fraenkel, Å lstrupvej 5.



venlig hilsen | kind regards
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