Ny café har fået varm modtagelse

Ikast Avis på

Det er gået over al forventning for Café Nohr, der er Ikasts nyeste café
AF JACOB HOVE
jah@ikastavis.dk

IKAST I starten af april åbnede

Fra bank til café

Café Nohr i Danske Banks tidligere lokaler ved Strøgcentret over
for Rådhuset. Det har været en
travl opstart, men det er gået over
al forventning, fortæller ejer Mustafa Acar.
- Vi har fået en rigtig god velkomst. Der er mange besøgende,
og jeg har fået flere klap på skulderen fra kunder, som siger, at
Ikast har manglet sådan et sted,
siger Mustafa Acar.
Netop det med at skabe noget,
som byen ikke havde i forvejen,
har været en drivkraft for caféejeren.
- Jeg synes, at Ikast manglede
sådan et sted, men ingen turde
satse på det. Når jeg snakkede
med venner og familie om, at jeg
drømte om at åbne sådan et sted
her, så var flere af dem skeptiske,
men jeg tror på, at der er et behov,
og indtil videre er jeg rigtig glad
og taknemlig for, at jeg tog chancen, siger han.

Eventyret startede for mere end
to år siden, fortæller Mustafa
Acar, og i hele perioden var omdrejningspunktet den tidligere
bank.
- Når jeg kørte forbi Danske
Banks gamle lokaler, så kiggede jeg på den flotte bygning
og tænkte, at det var synd, den
var til leje.
Det blev starten på en lang periode med forhandlinger med
udlejeren.
- Det lykkedes efter to år med forhandlinger, siger Mustafa Acar.
Næste udfordring var at omdanne stedet fra bank til café, hvilket
blandt andet krævede en række
tilladelser.
- Der har været det samme arbejde og de samme udgifter, som
hvis jeg skulle have åbnet en café
i en større by som Aarhus.
Men det har været det hele værd,
og Mustafa Acar fortæller, at han
flere gange om ugen oplever, at

gæster fortæller, at de enten plejede at arbejde i banken eller kom
her som kunder.
- Folk kommer ind, og så siger
de, »hvad er der sket her«, og
»jeg plejede at stå der«. Jeg hører
mange historier, og folk er overraskede over, at stedet nu er en
café.
Også udeserveringen er der blevet taget rigtig godt imod.
- Jeg skal dog have skaffet nogle
større markiser, der kan dække
ordentligt for solen, siger Mustafa Acar.

Mustafa Acar i Café Nohr, der ligger i lokalerne, hvor Danske Bank Ikast tidligere hørte hjemme. Foto: Jacob Hove
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