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21 05 19
 
 
 
Jeg har - med tak – modtaget jeres naboorientering om landzoneansøgning
Sag nr. 02.34.00-P19-105-19
 
Som jeg har forstået det, skal der opsættes en tipi med plads til 130
personer – både til brug for campingpladsen samt til udlejning. Der vil
i tipien være mulighed for levende orkester eller streamet musik.
 
Jeg er her dog bekymret for, hvor megen støj der vil være fra den anførte
Tipi og hvor skal alle disse mennesker skal parkere deres bil.
 
Så vidt jeg kan se på tegningen vil tipien blive placeret øverst på camping-
pladsen – tæt på servicebygningen. Dette vil være til mest gene for flest
personer.
 
Et forslag fra min side, vil være at etablere en bro over åen fra bunden af
campingpladsen og over til arealerne derovre. Her kunne tipi etableres.
 
Der er væsentlig længere afstand til beboelse, og dermed til mindre
støjgener.
 
I forvejen er der placeret en stor grim container, som jeg har fornøjelsen
af at have udsigt til, så jeg syntes der her kunne tage lidt hensyn
til de omkringboende.
 
 
Med venlig hilsen
 
Birgit Therkildsen
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Vedrørende: Naboorientering om landzoneansøgning - Tørring Camping, Bredgade 67A-D, 7160 Tørring

Merete Harbo,
 
Tørring Camping har ansøgt om tilladelse til opstilling af en tipi til anvendelse i campingsæsonen og enkelte ekstra arrangementer.
 
Dette initiativ kan vi ikke bakke op omkring set ud fra nedenstående kriterier:
 

·         Skæmmer området omkring Gudenåen.
·         Imødeser et forhøjet støjniveau
·         Hvad påtænkes tipien anvendt til i campingsæsonen?
·         Hvad forstås ved ekstra arrangementer?
·         Skal forhåbentligt ikke anvendes til en form for festlokale.
·         I forvejen har vi været generet af musik ved allerede afholdte musikarrangementer.

 
Vi bor i et naturmæssigt roligt og pænt område. – Vi vil jo gerne kunne nye sommerdagene på vores terrasser uden vedvarende støj, og hvor vi ikke
er nødt til at gå ind for at få lidt ro.
 
Endvidere har Grønnevej 20 og Grønnevej 22 kommentarer til shelter-pladsen:
 

·         Shelter er placeret alt for tæt på Grønnevej 22 – praktisk talt lige i baghaven.
·         Når shelter anvendes er der alt for højt støjniveau og til meget sent til gene for både nr. 20 og nr. 22.
·         Vi er ligeledes generet af røgen fra bålpladsen især når der er vestenvind til gene for både nr. 20 og 22.
·         Shelter er placeret i en tæt bevoksning og med høje træer. Ikke noget godt scenarie specielt i tørre perioder.
·         Der er regler for placering af et shelter set i forhold til afstand til naboer og det samme for bålplads.

 
Er der udarbejdet ordensregler for pladsen?
På store 4- og 5 stjernet campingpladser står der, at der skal være ro kl. 23.00.
Det burde man måske overveje.
 
Ellers fremstår campingpladsen pæn og ordentlig med nye bygninger og træterrassen ned til Gudenåen. Og vi anerkender, der er lagt et stort stykke
arbejde i at forskønne campingpladsen.
 
Det er godt med fornyelse men dog indenfor rimelighedens grænser.
 
Denne mail fremsendes på vegne af:
 
Anny Kjær Pedersen
Grønnevej 10, 7160 Tørring
 
Jens Simonsen og Kirsten Munk-Andersen
Grønnevej 22, 7160 Tørring
 
Susanne Skaarup Lybek Andersen
Grønnevej 20, 7160 Tørring
 
 

Susanne S. L. Andersen
Mobil: +45 25522949
Mail: skaaruplybek@gmail.com
 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com

2

2 - Naboorientering om landzoneansøgning - Tørring Cam


	Høringssvar fra Birgit Therkelsen.pdf
	Naboorientering om landzoneansøgning - Tørring Cam

