
Folkebladet Sydjylland - fredag 15. oktober 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændrede planer for ny ejendom: 

Indretter fire klublejligheder i stedet for hotelværelser 

VEJEN: KS-Centerbyg, der er ved at opføre den ny store forretningsejendom i stedet for den 

nedrevne sal på Hansens Hotel, har ændret planer med hensyn til indretningen. I stedet for 

som oprindelig planlagt at indrettet nogle ekstra hotelværelser i bygningen, indrettes der fire 
klublejligheder med minikøkken, toilet og bad. 

- Vi har fået at vide, at der er et stort behov for boliger til unge i Vejen, siger Tony Andersen 

fra KS Centerbyg. Så vi regner med, at vi sagtens kan leje klubværelserne ud. Det er straks 

mere kompliceret med hotelværelser. I sommer har der været rigelig kapacitet. Og selv om 

der om vinteren nok kan være behov for ekstra værelser, kan man ikke indrette hotel efter 
spidsbelastningen 

Tony Andersen siger, at man trods de store regnmængder nok skal få den del af bygningen, 

der er lejet ud, klar som lovet til 1. november. Men det er muligt, at man ikke bliver helt 

færdige med klubværelserne, den lille butik, der skal udskilles fra discountforretningen og de 

endnu ikke udlejede kontorlokaler, men såvel Bonus Dagligvarer som Arbejdsformidlingen 

skulle kunne tage imod i de ny lokaler 1. november. Tony Andersen siger, at Bonus allerede på 
næste fredag begynder at indrettet butikken. 

Kommunen har netop nu opgravet pladsen foran den ny butik for at foretage en nødvendig 

omlægning af kloakken. Men Tony Andersen udtrykker skuffelse over, at kommunen øjensynlig 

endnu ikke ved, hvordan man vil lave fortovet foran butikken. Den store omlægning af 
pladsen, man havde regnet med, er skrinlagt af sparehensyn. 

Formanden for teknisk udvalg, Peter Elsgaard, afviser denne kritik. Han siger, at det ikke er 

den store videnskab at lægge et fortov, og at man nok ved, hvordan det skal gøres. Han lover 

også, at det nok skal blive klar til forretningsåbningen, men at man ikke har villet gå igang, så 

længe der blev rodet med tunge maskiner og materialer. 

Palle Skov Jensen fra Bonus Dagligvarer siger, at der allerede er ansat en forretningsleder og 
at man derudover skal have et personale på fem. 

-haj 

 


