Fra: Frank [mailto:sweet-voice@mail.tele.dk]
Sendt: 20. december 2017 21:22
Til: Torben Nøhr <torben.noehr@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>; Susan Bladt
<susan.bladt@koege.dk>; Torben Haack Byråd <torben.haack@Koege.dk>; Poul Erik Jensen
<poul.erik.jensen@koege.dk>; Erling Larsen (Byråd) <erling.larsen.byraad@koege.dk>; Lars Have
Christensen <lars.have.christensen@koege.dk>; Mette Jorsø <mette.jorsoe@koege.dk>; Niels Rolskov
<niels.rolskov@koege.dk>; Søren D. Brask <soeren.d.brask@koege.dk>; 'Niels Erik Quist Krüger'
<nqk@mailreal.dk>; Paul Christensen <paul.christensen@koege.dk>; 'Jan Winther'
<jandewinther@mail.tele.dk>
Emne: Vedr. Bækgårdsvej 14.
Til Torben Nøhr.

Tak for et behageligt møde d. 18/12.
1:
Ved mødet, foreslog jeg at der kunne sættes kontakter på dørene. Dvs når dørene åbnes, vil der gå en
alarm i gang. Hvis ikke dørene bliver lukkede, så bliver strømmen afbrudt til musikken. - Det indbefatter alle
døre ud til det fri.

Ved alle døre ud til det fri i dag, er der støjsluser. Dvs. at det vil være enten inder - eller yderdør der vil være
mulighed for at komme regulering på.
2:
Der afholdes ikke deciderede ungdomsfester.
3:
Jeg ønsker ingen begrænsninger i antallet af arrangementer, da det ellers ikke vil være en rentabel
forretning set i lyset af de investeringer der er foretaget.
4:
For orientering er der lavet rigtig mange tiltag for at tilgodese "naboer".
5:
Ift. parkeringspladser, overholder jeg Køge kommunes lovgivning omkring parkeringspladser.
6:
Bygningen er støjisoleret.
I rummet hvor der er musik, er alle porte lukket af og støjisoleret.
Der er muret op og støisoleret, samt sat nye isolerede/støjdæmpende vinduer i som ikke kan lukkes op.
Ud over det, er der lavet et støjisoleret rygerum.
Sidst - men ikke mindst, er der - i et samarbejde med Køge kommune, lavet en akkrediteret støjmåling, som
viser, at der i selve "musik-rummet", må spilles op til 100 db i dagtimer, og 90 db i aften og narttetimer.
Dvs. støjmålingen viser, at jeg overholder reglerne.

Jeg ønsker meget hurtigt at få en afklaring samt en tidshorisont ift. efterspørgslen på benyttelse af
forsamlingshuset.

Hvid der evt. ønskes yderligere, er i velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen:
Frank Poulsen.

