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Høringsuttalelse om nye skjenketider

Som beboere i Sandvika Sentrum uttaler vi oss på bakgrunn av erfaringer. Det går såvel på støy, som
på trygghet i gatene og på kollektivterminalen i forhold til rusede og aggressive personer.
Både som beboere, brukere av tog og buss, og på bakgrunn av kommunestyrets vedtak 31/5 om
omfattende boligutbygging, er vi imot utvidete skjenkeregler som foreslått i pkt. 1 og pkt. 2. Vi slutter
oss til pkt. 3.
Med vår beliggenhet er vi ofte plaget av slik nattestøy fra Rådm. Halmrasts vei og fra Otto Sverdrups
Plass. Vi oppfatter skjenkestedene ved Musikkflekken/Prammen, og Baracoa ved stasjonen, som et
økende problem. Det gjelder mest i helgene, men også andre ukedager. Reglene bør heller strammes
inn, med mer politi, vektere og skjenkekontrollører.
Vi oppfatter utviklingen som utrygg for beboere. Men også som reisende, mellom bolig og på
kollektivterminal. Noe som ikke burde være ukjent.
Det finner nå sted en utglidning på Baracoa med kraftig bassdunking og annen støy også etter kl 24.
Enkelte netter i sommer helt til kl 05.
Videre antar vi at det er Musikkflekken/Prammen som er årsak til et lite hyggelig innslag i Sandvika
nattestider. Ved 3-4-tiden natt til lørdag og natt til søndag høres regelmessig sterkt rusede personer
med voldsom skriking, banning, slåssing, trusler, smell fra velting av skilt, og annet som er egnet til å
vekke og skremme både sovende beboere og andre.
Et nytt fenomen er skoleungdom godt under skjenkealder som sent på høstkveldene løper berusede
og skrikende rundt i sentrum fra Flekken/Prammen, og urinerer, spyr og forsøpler langs husvegger,
portrom og biler. Det ville vel neppe blitt godtatt i deres egne boligstrøk?
Seriøse politikere og partier vil forhåpentlig ta inn over seg at Sandvika også er et boligstrøk. Som
man altså nå har vedtatt å utvide sterkt.
Vi håper denne uttalelsen blir tatt på alvor - ikke bare av hensyn til oss beboere, men av hensyn til
Sandvikas og Bærums omdømme.
Mvh. Erik og Carine Evensen Strandenæs

