
ledninger til de yderste områ-
der i Tamdrup og Oens.

Penge til opførelse af et
forbrændingsanlæg er afsat på
budgettet for dot år, som indle-
des 1. april, sagde Holger So-
rensen. Han omtalte desuden
projektet til omfartsvej, som
skulle være afsluttet om ca. 11/2
år og opførelsen om 5-6 år af et
nyt værk ved Rugballegård.

- Vi ser gerne Husodde-områ-
det lagt op i et højere plan,
således som der nu er lagt op til
i en skitseplan, og således som
formanden for ejendomsudval-
get, Erling Jensen, nu har fact
deft startet. Der kan hoc skabes
et virkeligt godt fritidsområde
med fine bademuligheder. Om
knap et år far vi desuden
svømmehallen ved Idrætspar-
ken, og vi håber så, at
fjordbadeanstalten kan holde også den-
ne sommer. Han understregede
desuden nødvendigheden af, at
man begynder at planlægge en
samling af den kommunale ad-
ministration. - Der bar nok
årligt henlægges et beløb til dette
formal, sagde Holger Sorensen.

Den østlige bydel
savner en ny skole

Formanden for dot kommuna-
le tekniske udvalg, Henry Ja-
cobsen, oplyste, at kommunens
teknikere har indstillet, at
fjordbadeanstalten nedrives al-
lerede i dette forår, og udvalget
har netop været på besigtigelse
af anstalten.

Man onsker den gerne be-
varet i denne sommer, men
den ostlige del af herreaf-
delingen er i en så elendig
forfatning, at man ikke tor
lade mennesker færdes der,
og den vil derfor blive helt

afspærret.
Blandt deltagerne i debatten

var Thorkild Grand, Willy Niel-
sen, Wagner Sorensen, Soren
Vestergaard, Reiner Jensen og
Dora Christensen.

I bevarelsen af spørgsmålene
sagde Holger Sorensen, at der
er behov for skoler såvel i den

Viceborgmester Holger Soren-
sen

sydlige coin den østlige bydel.
Mange med skolesøgende born
er flyttet fra bykernen til yder-
distrikterne, og desværre har
man ikke kunnet sætte de eks-
isterende skoler på hjul og lade
dem flytte med. I dot kommen-
de finansår indledes første eta-
pe aft en ny skole ved Banka-
gervej, og den vil, hvis økono- I
mien tillader dot, blive udbyg-
get i de følgende år. Men det er
en kendsgerning, at der i den
sydlige bydel kun er parcelhu-
se, hvor børneantallet nok vil
være væsentlig lavere om 12-15
år, og dot er da også et
spørgsmål, om vi ikke fortrinsvis bur-
de placere skolerne i områder
med etageejendomme. I alle
til-fælde er behovet for en ny
skole i den østlige bydel mindst
lige så stort som ved Bankager-
vej.

Tunnel under
Bakkesvinget

Formanden for ejendomsud-
valget, Erling Jensen, tilføjer,
at hale sydområdet er skabt for
kommunesammenlægningen og
for størstepartens vedkommende
i forbindelse med private ud-

Fjordbadeanstalten faldefærdig
herreafdelingen lukkes delvis

Byplanlægningen i forgrunden ved Socialdemokratiets beretningsmode - skal drøftes ved specialmøde
på rådhuset i nær fremtid

Interessen for den kommende
byplanlægning er så stor, at So-
cialdemokratiet i Horsens i nær
fremtid vil arrangere et specielt
mode, hvor medlemmerne kan
få lejlighed til at gennemdrofte
sagen med byrådets medlemmer
og med stadsingenior Harry Ar-
num. Modet tænkes holdt på
rådhuset - og der ventes ved
den lejlighed adskilligt flere til-
horere end til det kommunale
beretningsmode i aftes i For-
samlingsbygningen.

Der var kun ca. 30 deltagere i
mødet, som ellers plejer at
samle op mod det firedobbelte.

Årsagen var nok, at der var for
hard konkurrence med TV, og
at beretningsmødet ikke havde
det fjerneste med fodbold eller
anden sport at gore, men nok

så meget med kommunale pla-
ner for den kommende tid -
heriblandt altså den byplanlæg-
ning, som Iægges from i fuld

I offentlighed.
Mødets leder var amtsråds-
medlem Evald Christensen, og
 den socialdemokratiske byråds-gruppes beretning blev aflagt af
viceborgmester Holger Soren-
sen, Borgmester Ove Jensen var
optaget af sygehusforhandlinger
i Vejle.

Holger Sorensen sagde, at de
administrative problemer i for-
bindelse med

kommunesammenlægningen nu er ved at være
overvundet efter snart to års

forløb. Det første regnskabsår
prægedes i nogen grad af, at
flare af de tidligere omegn-
skommuner for sammenlægnin-
gen havde haft travlt med at få
en del planer realiseret.

Administrationen
bør samles

Om centralrenseanlægget sag-
de han, at af anlægsprogram-
mets første etape er foreløbig
maskinstationen og klaringstan-
kene opført, og to rådnetanke
har været i licitation. Ialt ko-
star denne del af arbejdet 15,6
mill. kr. I anden etape, hvor
der skal bygges biologisk an-

regnes der med en udgift
på ca. 16 mill. kr., og denne del
af arbejdet vil strække si• over
5-6 år. Den største kloakledning
i forbindelse med anlægget er
budgetteret til 5,5 mill. kr. Des-
uden bliver der tale em en øst-

kloakledning til V/2 mill. kr., og
 ledninger '41 henholdsvis Hat-
ting og Lund-Vinten vil koste
lignende beløb. Pa længere sigt
skal der desuden laves kloak-

stykninger, hvor der ikke var
taget hensyn til fællesfaciliteter.
I nye udstykningsområder ska-
bes der sti-systemer, og ved op-
førelsen af „Beringsvænget" er
der f. eks. taget hensyn til
børnenes færden til skole og skøj-
tebaner, idet der laves tunnel
under Bakkesvinget og stier til
f. eks. skøjtebanen og til Nørre-
strand. For dette område gæl-
der, at byrådet gerne ser det
som et vildtreservat. Denne sag
kan sikkert klares, når vildt-
nævnet i nær fremtid kommer
til Horsens. Hidtil bar dot ikke
været muligt at gennemføre en
sådan plan, forth Nørrestrand
betragtes som et havomrade, så
dot er tilladt at skyde fra bade
ude i vandet.

Rotterne flyttet ind
i det gamle sygehus

Formanden for socialudvalget,

Elva Jensen, aplyste, at bolig-
ministeriet afgør, om Horsens
kommune kan få tilladelse til at
leje og indrette hovedbygningen
på dot gamle sygehus som sær-
lig plejeafdeling for 32 ældre og
svagelige. Socialstyrelsen og
sundhedsstyrelsen har givet til-
ladelsen, og Vejle amt har god-
kendt, at bygningen udlejes. En
ombygning vil koste ca. 700.000
kr. og den årlige driftsudgift
bliver 26-28.000 kr. pr. seng.

- Lad os få den taget i brug,
led det fra salen - rotterne er
allerede flyttet ind

Holger Sorensen kunne oply-
se, at der nok skal forhandles
med „Odinsgård" om mulighe-
derne for udlejning af 20 tom-
me rækkehuse i „Sundparken",
og Elva Jensen tilføjede, at der
sættes lid til, at boligministe-
rens forslag om bedre rentesik-
ring vil lose dette problem.

jeffer
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