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Jochums Pubs Inge Kjørrefjord
mener at fri bar skaper mer bråk
ved utestedene i Farsund.
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Tips oss: 38395024
På tråden: 38397526 Bestill vår nye e-avis      Webkamera Søk  

Logg deg inn med
ditt brukernavn

og passord for å
lese dagens avis

Brukernavn

•••••••
Logg inn

Ikke abonnent?
Glemt passord?

Bestill vår nye e-avis

 Forsiden

 Nyheter

 Farsund

 Lyngdal

 Hægebostad

 Lister

 Andre

 Sport

 Kultur

 Lister

 Meninger

 Leder

 Lokal

 Småstoff

 Folk og familie

 Temastoff

 God helg

 Baksida

Kundeservice

Abonnements-
service

Annonse- service

Redaksjonelle
tjenester

Om Farsunds Avis

Lyngdalskontoret

Framsiden

Linker

Pakkhuset har testet et nytt konsept med servering inkludert i billettprisen.
 

Pubvert 1: — «Fri» bar skapte trøbbel  Pubvert 2: — Fei for egen
dør 

Pubvertkrangel i Kaperbyen
Pubverten på Nytorvet i Farsund mener at konkurrenten nede i

gata legger opp til skjenkekaos og bråk når han lar folk drikke på
inngangsbilletten.

AV ØIVIND RÅNES

— At vi skal få problemer med
overstadig berusede personer på
grunn av dårlig dømmekraft når det
gjelder skjenking ved andre utesteder
kan vi ikke tolerere, skriver daglig
leder ved Jochums Pub på Nytorvet,
Inge Kjørrefjord i det som må
oppfattes som en klage til Farsund
kommune.

Ekstra vakter
Arrangementet hos konkurrenten i
utelivsbransjen som utløste denne
reaksjonen fra pubverten på Nytorvet
fant sted i begynnelsen av
julemåneden vi er inne i. Lørdag 5.
desember var det konsert på
Pakkhuset og gjestene ble ifølge
klagen servert drikke på
inngangsbilletten.
— Jeg var i utgangspunktet skeptisk
til konserter med fri bevertning, selv
om det visstnok er lovlig, men ikke
anbefalt å gjennomføre slike, sier Kjørrefjord.
Som daglig leder ved Jochums Pub på Nytorvet mener han at de på
grunn av denne skjenkepraksisen fra konkurrenten måtte ta ekstra
forholdsregler for å unngå bråk.
— Det ble en unormalt høy andel av personer under 20 år, og også
unormalt mange overstadig berusede personer som forsøkte å
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unormalt mange overstadig berusede personer som forsøkte å
komme inn på Puben denne kvelden.
— Vi hadde satt inn en ekstra dørvakt på grunn av arrangementet på
Pakkhuset og heldigvis ble det ikke noe bråk hos oss, hevder han.
Som pubvert vektlegger han egne erfaringer når det gjelder gjester.

Bekymret
— Det kan til tider være vanskelig nok å holde oversikt og kontroll
under kontrollerte serveringsforhold. med fri bar og raskere
alkoholinntak kan jeg garantere at kontrollen ikke overholdes, skriver
han.
— Hvis Pakkhuset har tenkt til å gjenta stuntet med fri bevertning, vil
jeg være tidlig å uttrykke sterk bekymring over slike arrangement.
Det ligger utenfor det som kan kalles all normal serveringspolitikk og
må kalles uansvarlig tankegang fra daglig leder på Pakkhuset,
avrunder Kjørrefjord.
(Publisert 19.12.2009 - 13:55)
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