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Kære Vinnie Skovsted, Frederiksberg Kommune.

Tak for muligheden for at blive hørt i forhold til at udvide træningstiderne på 
KBs fodboldbaner, hvilket vi bestemt ikke ønsker!

Jeg beder jer kvittere for denne partshøring, så jeg kan være sikker på, at I har modtaget den :-)

Vi er en stor gruppe naboer til idrætsanlægget, som på det kraftigste vil modsætte os en sådan udvidelse. Ikke nok med at lyset
gennemborer vore soveværelser, men de høje råb fra trænerne forhindrer både børn og voksne i at sove. En ting er lys generne, som
er slemme nok, når vi i stedet for en rolig aftenbelysning skal have kæmpestore spots knaldet ind gennem vinduerne ovre fra banerne,
men noget andet er lyden. De ivrige sportsfolk råber naturligt nok højt i deres iver, men efter en lang dag glæder man sig virkelig, til
det stopper klokken 22. '

Normalt er jeg ikke sippet, og jeg forstår til fulde sportsfolkenes ønske om at udøve deres sport, men jeg synes ærlig talt, at man efter
klokken 22 må kunne påberåbe sig privatlivets fred, både lysmæssigt og lydmæssigt. 

Jeg gik en tur fra hus til hus, og ALLE naboer her uden undtagelse modsætter sig en udvidelse af tiderne. At forestille sig, de skingre
stemmer skulle fortsætte frem til klokken 23 hver aften er noget nær et mareridt, og vi har både små og store børn, som skal kunne
sove roligt for at være udhvilede til næste skoledag.

Det bliver derfor et klart NEJ her fra beboerne på Ålstrupvej!

Jeg har vedlagt listen med de 12-14 husstande, jeg lige spurgte, og som alle skrev under på at modsætte sig den foreslåede
udvidelse. Der er helt sikkert flere, som mener det samme, og enhver som er i tvivl, kunne selv prøve at bo her, hvor det ikke er en
enkelt kamp man overværer - men konstante kampe dagen og aftenen lang. Hver dag. Hver aften. 

Det må ikke udvides!!!

Tak for muligheden for at sige vores mening, og vi imødeser, at Frederiksberg Kommune besvarer ansøgningen med at afslag.

Bedste hilsner på vegne af beboerne på Ålstrupvej!

SIGURD BARRETT :-)
Ålstrupvej 1
Telefon 21 22 36 89

Bilag:
Jeg har vedhæftet dokumentet med beboernes underskrifter imod udvidelsen, og jeg har sendt et par videoer skudt en tilfældig aften
for at illustrere, hvor meget kampene fylder både i lyd og lys på denne stille villavej.


