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1. Spørgsmål i forbindelse med infomøde for 

erhvervslivet 
 
Bliver der opsat rottespærrer i Vestergade? 
 
Ja det gør der, der sidder allerede rottespærrer i brøndene til side-
gaderne. Hvis man har problemer med rotter, skal man kontakte sit 
sikringsfirma, eller anmeld det på Hedensted Kommunes hjemme-
side. 
 
Bliver renovation besværliggjort i udførelsesperioden? 
 
Nej, der bliver lavet en aftale med entreprenøren som indsamler 
skraldespande fra husene og placerer dem på et opsamlingssted for 
renovationsarbejderne, og stiller dem på plads efterfølgende. 
 
Bliver der spærret for trafik? 
 
Der bliver spærret for gennemkørsel i Vestergade i hele udførelses-
perioden, men det vil i hele perioden være muligt at tage alternati-
ve ruter til Vestergade. Gennemkørende trafik og busser vil i hele 
udførelsesperioden ledes udenom Vestergade via Jernbanegade og 
Frederiksgade. Skolebussen får et midlertidigt stoppested på  
Juelsbovej. Der vil i hele perioden være adgang for fodgængere. 
Der vil være meget fokus på god kommunikation og dialog med 
borgerne vedrørende trafikafvikling. 
 
Er det muligt at arbejde udfor bageren kan udføres i uge 30? 
 
Det kan ikke garanteres at der udføres arbejde på bestemte lokali-
teter på bestemte tidspunkter, men det tilstræbes at der vil være 
nem adgang for handlende. 
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Bliver parkeringsmuligheder ændret i udførelsesperioden? 
 
Det tilstræbes at der fortsat vil være gode parkeringsmuligheder, og alternative parke-
ringsmuligheder undersøges. 
 
Hvem er ansvarlig for skiltning? Og vil der blive opsat ekstra skiltning ift. handels-
liv? 
 
Hedensted kommune er som vejmyndighed ansvarlig for skiltning på Vestergade. 
Det undersøges om der kan opsættes ekstra skiltning til f.eks. bager, pizzaria, kiosk og lig-
nende. 
 
Bliver der lukket for vand, varme og kloak? 
 
Kloakken kan bruges under hele perioden. Der vil blive lukket for vand og varme i kortere 
perioder, dette vil blive varslet i forvejen. 
 
Er det muligt at få adgang til skilteplaner til f.eks. upload på facebook? 
 
Ja det vil være muligt, kontakt venligst Hedensted kommune hvis man er interesseret i det. 
 
Er der fokus på at beplantning ikke kommer til at give gener, som det tidligere har 
været tilfældet på Jernbanegade? 
 
Der er meget fokus på at den beplantning der udføres på Vestergade ikke vil give anledning 
til gene i form af plantestøv eller andre former for gener. 
 

2. Spørgsmål i forbindelse med infomøde for grundejere på Vestergade 
 
Kommer der nærmere informationer om mulighed for at etablere faskine på egen 
grund? 
 
Ja, der vil blive informeret omkring etablering af faskine på egen grund til at løse evt. pro-
blemer med afledning af regnvand. Der er ligeledes information omkring etablering af faski-
ne på egen grund på Hedensted kommunes hjemmeside, og der kan med fordel allerede nu 
ansøges om etablering af faskine hos Hedensted kommune. 
 
Hvilke ledninger skal udskiftes? 
 
Alle ledninger i Vestergade udskiftes, størstedelen af fjernvarmenettet er af nyere dato og 
vil derfor ikke blive udskiftet. Der vil efter alt sandsynlighed også blive etableret fiberbred-
bånd i Vestergade. 
 
Er det overvejet at ensrette Vestergade? 
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Nej, Vestergade vil ikke blive ensrettet. 
 
Er der krav på at man kan parkere udenfor sit hus på Vestergade? 
 
Nej, det er der ikke krav på. 
 
Bliver der ikke mangel på parkeringspladser på Vestergade? 
Der vil blive etableret omtrent samme antal parkeringspladser på den nordlige del af Ve-
stergade som der er i dag, mens der på den sydlige del ikke vil være parkeringsrestriktio-
ner. 
 
Jeg ved ikke om jeg har ”døde” kloakstik på min grund, hvad gør jeg? 
 
Hedensted Spildevand har lavet en TV-inspektion af alle kloakledninger i Vestergade og har 
en ide om, evt. ”døde” kloakstik på din matrikel. Du er meget velkommen til at henvende 
dig til Hedensted Spildevand vedrørende spørgsmål omkring din kloak. ”Døde” kloakstik 
øger risikoen for rotter og Hedensted Spildevand vil meget gerne være med til at hjælpe 
med rottebekæmpelse på Vestergade. 
 
Hvordan foregår kommunikation mellem myndighed og borgere? 
 
Der vil blive udsendt breve til borgerne og oprettet nyhedsbreve på Hedensted Kommunes 
og Hedensted Spildevands hjemmesider. Der vil også være mulighed for at blive informeret 
på e-mail. Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand er meget interesseret i at have 
en god dialog med borgerne i og omkring Vestergade, så kontakt os venligst med spørgs-
mål. 
 
Er byforskønnelsesprojektet finansieret? 
 
Der arbejdes på i samarbejde med en byforskønnelsesgruppe, at få projektet finansieret, 
der kan dog forekomme mindre nedskæringer i forhold til materialer og lignende. Der arbej-
des hårdt for at få helhedsplanen for Vestergade fuld finansieret. 
 
Skal jeg selv betale for at få etableret regnvandsledninger fra nedløbsrør hvis de 
står i skel mod Vestergade? 
 
Hedensted Spildevand betaler for etablering af ledningerne fra nedløb i skel, og derefter 
overtager boligejeren ledningerne og vil være ansvarlig for driften. 
 
Hvorfor udføres der 2-strengssytem i Vestergade, når resten af kloaksystemet ikke 
er klar til det. 
 
Det er fordi at kloakken i Vestergade er så ringe at den akut skal udskiftes og så fremtids-
sikres systemet til at resten af kloaksystemet i Løsning bliver et 2-strengssytem.  
 
 


