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From:
Jette Majbritt Sørensen
Sent:
11-04-2019 21:17:55
To:
Karen Thorkenholdt
Subject:
2019-005346-9 naboorientering
Follow Up Flag: Opfølgning
Flag Status:
Red

Kære Karen
Jeg har d.d. modtaget brev fra dig vedr. naboorientering omkring et byggeri på min nabogrund.
Jeg vil rigtig gerne vide, hvad det præcist er, der gør, at sagen skal i naboorientering ? er det pga. højden på
bygningen, størrelsen eller støjen fra lastbilerne ?
Jeg har ikke tid til at sætte mig ind i, hvilke regler der gælder for Køge Kommune - og hvad det præcist er,
der evt. skal drøftes, før der træffes en beslutning fra Køge kommune, så håber, at du kan gøre det noget
nemmere for mig, ved at oplyse, hvad der er årsagen til orienteringen.
Som udgangspunkt har jeg ikke et problem med, at der bliver bygget på grunden ud fra de medsendte
tegninger, da jeg ikke kan se dem fra mit hus - og hvis de lægges bagerst på grunden vil de ikke synes
synderligt fra vejen heller. Det er helt sikkert ikke specielt kønt med en stor lagerbygning midt i det smukke
landskab - men da der jo allerede er en, som heller ikke er for køn, kan det nok ikke blive voldsomt meget
værre - men mindre den er så høj, så det syner enormt.
Men jeg kan være i tvivl om, hvor meget larm, der vil blive med lastbiler der skal laste og aflaste
stålelementer på pladsen flere gange om dagen, idet jeg ikke tænker, at dette kan gøres, uden at det vil kunne
høres.
Derudover ved jeg ikke, om lastbilerne evt. "kun" vil komme på hverdage i normal arbejdstid (måske 7-15)
eller om aflæsning og pålæsning vil kunne ske om aftenen mv. ?
Hvis aktiviteterne sker udenfor normal arbejdstid vil jeg helt klar være imod dette, da jeg netop er flyttet på
landet for at få RO. Jeg har boet her i lidt over 1 år nu - og jeg har valgt netop dette hus/grund - pga. at der
var langt til naboerne - og at der ikke var nogen støj heromkring fra industri mv. - på nær selve
Ringstedvejen.
Så hvis aktiviteter med af- og pålæsning (samt andet støj) kan forekomme på alle døgnets tidspunkter ønsker
jeg naturligvis ikke, at få en sådan plads som nabo.
Dog har jeg ikke umiddelbart tænkt mig at sætte mig imod et byggeri, såfremt ovenstående bliver taget i
betragtning, så jeg ikke risikerer efterfølgende at skulle "klage" over støj fra en nabo - og skulle bruge
oceaner af tid på dette!
Kan det oplyses, hvor længe processen med at opføre hal mv. vil tage ? Og hvornår det tænkes påbegyndt ?
Og kan det evt. oplyses, hvornår "den tunge trafik" vil kunne forekomme ? Der er jo i forvejen en del tung
trafik, der passerer forbi på Ringstedvejen, men da de ikke stopper op mærkes dette ikke så meget, men det
vil det, hvis lastbilerne skal til at stoppe op, bakke, læsse af etc.
mvh. Jette Sørensen, Ringstedvej 651
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