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Besvarelse på forslag til lokalplan 274 for dagligvarebutik mv. Ved
Roskildevej 148-152, Benløse.
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Efter flere overvejelser omkring den nye Netto, er vi nået frem til, at
det er vigtigt, at I ved hvilke konsekvenser det vil få for os borgere i
Ringsted Kommune, som ender med at blive naboer til den nye Netto,
hvilket vi ikke ønsker af flere årsager:

Som det første vil der opstå en masse støj.
 På hvilket tid af døgnet har I i sinde at Netto skal modtages deres
varer? Skal det fungere som hos Rema1000, hvor de ofte modtager varerne
i løbet at natten?
 Der vil opstå langt mere trafik i området. Dette vil skabe langt mere
støj fra bilerne og de trafikkerede veje vil fx skabe en masse uro på
Teilgårdsvej, hvilket ikke falder i nogens interesse.
 Ud fra den nye lokalplan kan det ses, at kommer til at være opbevaring af
kundevogne lige op til vores have. Kan det virkelig være rigtig at vi
skal forstyrres af støjende vogne, når vi skal tilbringe tid i haven? Vi
er en familie med to energiske drenge og hundeejere til 2, så vores have
bliver brugt flittigt. Derfor vil vi være rigtig kede af, at skulle
blive forstyrret af larm fra vogne og biler.
 Brian arbejder natarbejde, og sover derfor om dagen. En Netto lige op til
vores soveværelse, vil være til store irritation for Brian, og det vil
på ingen måde være til gavn.

Et andet problem der vil opstå er øget trafik:
 Den private fællesvejen fra Teilgårdsvej og til Netto bør lukkes. Der vil
igen opstå en masse trafik i beboelsesområdet som vil komme til at
genere

beboerne.
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gennemkørselsvej for fx knallertkører.
 Rema1000 er blevet offer for en hyggekrog for druk. Dette falder ikke i
god jord hos os. Det har vi ikke ønske om at høre på.
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 Til dagligt er Roskildevej en yderst trafikkeret vej, hvor det kan tage
utrolig lang tid at komme ud. Personligt har vi erfaringer, hvor det har
taget op til 8 min for os at komme ud på Roskildevej. Når folk er
færdige i Netto og skal mod byen vil det blive svært for dem at komme
over vejen. Dette vil skabe store problemer for trafikken. Når man
kommer fra Roskilde af, og ønsker at dreje ind til Netto, vil hele
trafikken gå i stå.

Bygning og vedligeholdelse:
 Hegnet – Der er blevet skrevet, at der kommer til at stå et 1,8 meter
højt træhegn. Er det tilfældet at der SKAL bygges en Netto, forventer
vi, at der kommer et hegn på min. 2.1 meter. Ved et hegn på 1,8 vil det
være muligt for folk i varevogne at se ned i vores have, hvilket vi
finder utrolig forstyrrende.
 Selve byggeriet vil blive forstyrrende og generende. Der vil være en
masse støj og dertil vil der komme masser af støv.
 Hvad bliver arbejdstiderne for byggeriet?
 Hvordan skal det fungerer med skrald omkring Netto?
 Hvem skal vedligeholde hegnet? Vi har ikke interesse i at skulle sidde i
haven og se på et slidt træværk.

Dertil skal det nævnes, at vi føler os ført bag lystet, at vi først at
fået kendskab til dette projekt, så sent i forløbet. Da vi kontakter jer
for at høre mere, får vi at vide, at det har vi som borger pligt til,
selv at søge information i Lokalavisen, hvilket vi ikke har vidst noget
om. Problemet er nu, at vi står og ikke kan få en ordentlig pris for
huset?

Vi håber, at I vil tage dette til eftertanke!
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Med Venlig Hilsen
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