Hej Britt.
Hermed vores umiddelbare kommentarer til kommentarerne, som egentlig godt må sendes ud til vores
naboer, så de ved hvad vi reelt har planer om.
Først om fremmest så en kæmpe tak til alle de positive tilkendegivelser vi har fået, når vi har mødt folk på
vejen, eller luftet hunden. Vi har kun hørt positive ting om planerne. Også dejligt med positive
tilbagemeldinger via nabohøringen.
Til de heldigvis meget få negative tilbagemeldinger, den må vi jo også forholde os til og her er nogle af
vores tanker, som måske kan give lidt bedre forståelse for vores planer.
Først og fremmest ér Listevej 1a i forvejen en erhvervsgrund/bygning – senest med tømrervirksomhed, som
medførte en hel del støj og trafik af store lastbiler til og fra virksomheden. Så det er altså ikke nyt med
erhverv i bygningen og dertilhørende ”støj”. Et erhverv der i den gældende lokalplan kan etableres igen.
Med vores planer om et museum og spillested vil der selvfølgelig komme mere trafik, hvortil vi selvfølgelig
anlægger mulighed for parkering på grunden. Dette er jo også et krav fra teknisk forvaltning, som vi
selvfølgelig lever op til.
Spillestedet bliver henvendt især til ældre mennesker, da det er det publikum Bo og hans far Jodle Birge
primært henvender sig til. Konceptet vil blive ”koncert og kaffebord” for det modne publikum. Det vil typisk
være eftermiddagsarrangementer. Vi vil annoncere og forsøge at etablere samarbejde med nogle
busselskaber, som arrangerer ture for pensionister. Det vil være en attraktiv bustur at besøge nogle
seværdigheder og afslutte dagen med museumsbesøg, kaffe og kagebord, samt koncert med Bo. I nogle
tilfælde kan der være mulighed for koncert med spisning, hvis det passer bedre ind i arrangementer med
nogle busselskaber. Her vil vi etablere et samarbejde med Tina og Jens Levorsen fra Oue Køkkenet i
Rosengårdscentret om at levere maden. De er vores private rigtig gode venner og bakker 100 % op om
vores planer og de synes det er et godt tiltag for byen. En by som nogle rigtigt skriver, er en
”soveby/transfer by”, hvilket vi med dette tiltag kan være med til at ændre lidt på. Bo har i forvejen et
månedligt arrangement med handicappede på Rosengårdscentret, som forbliver i det regi. Så der er ingen
konkurrence problemer eller ”sure miner”, tvært imod stor opbakning.
Selve spillestedet vil kunne rumme ca. 70 – 90 gæster, så det vil betyde 2 busser der skal parkere. Vi vil som
før nævnt etablere p. pladser til både busser og biler til disse besøg.
Vi indretter selvfølgelig sal og” køkken” (til bolle- og kagefremstilling samt opvaskemaskine) efter de
gældende veterinære regler, hvilke der er generelt godt opsyn med fra fødevarestyrelsens side. Vi ønsker
selvfølgelig at leve op til den gældende standard på området.
Så det drejer sig IKKE om ungdoms arrangementer, men tværtimod koncerter for det modne publikum.
Museumsdelen vil have åbningstider efter aftale.
Jeg tror denne beskrivelse er dækkende for vores planer, som vil gøre noget godt for vores lille gode
”soveby”. Måske sover byen slet ikke så meget, jeg har i hvert fald mødt rigtig mange enormt flinke og
interesserede mennesker på min ”hundelufte vej”.
Vi ved endnu ikke helt hvornår vi går i gang med at sætte lokalerne i stand, forudsat, men forventeligt, at vi
selvfølgelig får tilladelse, - men så snart vi har fået søgt nogle fonde (med stor hjælp fra Bente Hansen)
samt private midler, vil vi gå i gang.
På mine og Bo´s vegne: Venlig Hilsen Bessie Schmidt Lønquist Hønning

