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Jeg har modtaget et brev fra jer ang, en høring til udendørsservering ved ZWEI
Grosse Bier Bar på silkeborgvej.
Jeg vil meget gerne skrive en kommentar til dette. Da støjniveauet er meget højt fra
dette sted på nuværende tidspinkt, og jeg vil være utroligt ked af det, hvis der skal
komme mere støj derfra, grundet udendørs servering.
Jeg bor lige klods op af baren og er utroligt ked af det høje støjniveau derfra. Jeg bor
med mine to døtre, som må sove med høreværn på både torsdag fredag og lørdag.
Da der kommer så meget larm derfra af fulde mennesker, som råber og skriger
udenfor baren og ofte er der slåskampe og politiet må tilkaldes..
Det kan ikke være rimeligt at vi skal fordrives fra eget hjem på grund af støj fra dette
sted. Det kan ikke være rimeligt at støjniveauet skal til at blive højere både i
hverdage og weekenden på grund af udendøresservering. Hvor skal vi så være?.
Jeg har to børn, som har brug for deres søvn og som skal tidligt op og være klar til
dagens udfordringer båden med hensyn til skole og til indlæring. Hvordan skal de
kunne det, hvis de ikke får deres daglige søvn på grund af, at de bliver vækket og er
bange for alle de mennesker som larmer fra baren. Det virker skræmmende for dem
- de vågner og er bange og græder. Det kan man da ikke byde børn.
Det kan ikke være rimeligt, at man er tvunget til at flytte fra eget hjem - for at få
husfred.
Jeg vil modsætte mig denne dispensation da støjniveauet er alt for højt fra baren i
forevejen og mere støj fra baren vil medvirke til at vi må flytte fra eget hjem. Hvilket
jeg mener ikke er rimeligt, da vi også har ret til at være her...
Venlig hilsen
Camilla Mortensen
Silkeborgvej 3, st
7400 Herning

