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Esbjerg, 19-08-2014 

Ansøgning om dispensation til ny pylon ved Sunset Boulevard afkørsel 58 Hedensted  
 
I forlængelse af behageligt samtale med erhvervs kontakt Morten Christensen, søges der hermed om tilladelse 
til opsætning af 16 m. Pylon ved Sunset Boulevard beliggende Kildeparken 10 Hedensted. jf. vedlagte bilag.   
 
Formålet hermed er at vi ønsker at gøre opmærksom på vores tilstedeværelse overfor potentielle gæster som 
kommer kørende af E 45 i sydgående retning, der ikke allerede er bekendte med placeringen af vores 
restaurant i Hedensted.  
Som det er i dag, er vi ikke synlige for de gæster som kommer nord fra, og man når desværre at kører forbi 
afkørslen inden restauranten er synlig. Men en forhøjelse af pylonen fra de i dag 8 meter til 16 meter vil vi være 
i stand til at fange gæsterne inden de når afkørsel 58.  
Vi har i en periode haft banner placeret før afkørsel 58, og det har i den grad givet dokumenteret øget 
omsætning. 
Sekundært er formålet at minde øvrige potentielle gæster om vores placering. 
 
Denne opmærksomhed har markant betydning for restaurantens omsætning. Sammenligner man således 
omsætningen med vores andre restauranter landet over af samme beliggenhed, efter en sådan pylon 
opsætning, så vises der en omsætningsfremgang på op til 1 mil. Kr om året.  
 
En omsætningsfremgang af denne størrelsesorden vil som en tommelfingerregel medføre oprettelsen af to nye 
25-30 timers (ugentligt) stillinger. Tilsvarende vil en omsætningsnedgang alt andet lige resultere i 
nedlæggelsen af samme stillinger. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at pointerer, at for en virksomhed som vores, hænger omsætningen 
fuldstændig sammen med behovet for medarbejder. Det ved jeg ligger kommunen på sinde.  
 
Det er vores opfattelse, at den ansøgte pylon skiltning på ingen måde er voluminøs eller har karakter af 
”overskiltning”. Det er heller ikke vores opfattelse, at skiltningen kan virke generende for naboer eller trafikken. 
Desuden er skiltningen tilpasset bygningens arkitektur og størrelse.  

Skulle overstående give anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig, eller endnu bedre vil vi 
gerne invitere udvalget som skal træffer beslutning ud til vores restaurant, for at uddybe sagen.  
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