
Hedensted i':0:Iimune 
Til Michael Bo Rasmussen. 	 Hedensted den 2/1/7 - 2015 

Efter modtaget brev ang. Natcafe i den gamle posthusbygning og telefonisk 
samtale med jer, fremsender vi dette brev, da der er punkter, vi sætter 
spørgsmålstegn ved og bliver bekymret over. 

Der er mange" Hvis & Såfremt" skrevet i det fremsendte brev, så det bliver lidt 
skjult, hvad der 100 % ønskes at åbne og evt, udvide med tiden. 

Selve konceptet, mener vi, er positivt . 
Foredrag - stor skærm samt spisested er jo til at føle på og forholde sig til. 

Det som vækker bekymring ,er udendørsservering og musik samt åbningstider. 

Kan jo ikke undgås at vi som beboere her i området vil blive forstyrret af folk 
som skal hjem eller med taxi videre til Vejle/Horsens midt på natten eller kl. 5 
om morgenen. 
Kan folk udover det også sætte sig udenfor vil det give megen larm. 

Vi kender jo alle til den uro, der var udenfor Hedensted kro - da den var her 
- så ingen grund til at pakke det ind. 

Sætter spørgsmål ved åbningstiden til kl. 5, da en enkelt solo artist eller lidt Irisk 
musik ,som nævnt i brevet - jo ikke spiller på de sene timer ? Så fornemmer lidt, 
det er skrevet som ønske nu ,men bliver det godkendt, er det så også en 
godkendelse til større musik arrangementer såsom band og discjockey ? 

Udover det - er det få år siden, kommunen valgte at bygge lejligheder til 
Psykisk/Fysisk Handicappet her på Vesterbrogade/ Stationsvej. 
Vi havde dengang dialog med jer, hvor I lagde stor vægt på, at det ville blive rigtig 
godt for dem, at komme ind til byen samt være et sted med ro og trykhed - 

Det har de nu og det går virkeligt godt - så dejligt. 

Hvordan det hænger sammen med jeres holdning, til nu at give godkendelse til 
et spise/spille sted, på den anden side af vejen, undrer os. 

Mon I selv har været forbi og kender afstanden fra posthuset til dem og så 
sandelig også til andre private borgere på disse veje i Hedensted.? 
Der er nemlig langt fra tegning på papir til den virkelig afstand - 
Vi går selvfølgelig ud fra, I har lagt vejen forbi Stationsvej + Vesterbrogade 

På skitsen er der lokaler, hvor der står til øvrige lejemål? Evt. Hvilke? 

Vi har både butik, bageri og cafeteria her på Vesterbrogade og arbejder aften ,nat 
og tidlig morgen ,men det kræver så sandelig, at vi får vores søvn , hvis vi skal 
kunne fuldføre vores arbejde. 



Så håber I vælger og prioriterer også at sætter pris på vores virksomhed i 
Hedensted by 

Så ganske kort : 

Vi ser positivt på fornyelse fremfor en tom bygning. 

Vi ønsker, der skal reduceres i åbningstiden, så det evt, kun er åben til kl. 24.00. 

Arrangement udenfor, med musik eller andet, skal ikke være tilladt. 

Vi forventer en tilbagemelding med jeres svar samt holdning til projektet og vi 
møder gerne op til et evt. Informationsmøde. 

Med venlig hilsen 

Forretninger samt naboer på Vesterbrogade/Stationsvej 8722 Hedensted. 
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