- Enighed om

lukketider
eller anarki

mæglerrolle
HK patager sig
Af Lene Tingleff
HORSENS - HK
påtagersinuol m

formidler of et samarbejde og en fælles holdning til åbningstider
mellem de handlende i
Horsens.
- Vi lægger op til, at de

handlende i Horsens sammen
finder frem til fælles
åbningstider, og så snart loven er vedtaget, indbyder vi til et
fællesmøde, hvor disse ting kan
drøftes.
Det siger formanden for
HK-Horsens, Svend Aage
Hansen, til Horsens Folkeblad.
Med baggrund i den uro, der
har vret især i Horsens om
den kommende nye lukkelov,
mødtes HK-Horsens i gar med
repræsentanter fra byens
handel i en slags
"optaksmø-de«ilrtpåHosen
Handelsskole i aften.
I mødet deltog Jørgen Hoppe, der er formand for HKHandel i Danmark, Svend Aage Hansen samt flere lokale
fra HK. Fra de handlende deltog Ole Jensen, nstformand
i Horsens Handelsstandsforening, Peter Nielsen fra Cityforeningen samt Børge Faber
fra Nørregade-Kattesund foreningen.
Lukkeloven har i de seneste
uger været til heftig debat i

Horsens, hvor ca. 300 HK'ere
har protesteret over for industriminister Jan Trøjborg og
HK-Horsens. Flere har truet
med at melde sig ud of forbundet, og de butiksansatte har
fået stor opbakning fra butiksejerne.
- Den nye lov er en
v.rDaetmgldnu-o åi
enighed om nogle åbningstider, som alle kan gå ind for, og
det vil vi i fællesskab prove på
at gore, sagde Svend Aage
Hansen efter mødet til Horsens Folkeblad.

Uændret
Ole Jensen mener ikke, at
der blandt de handlende i
Horsens er de store problemer
i at nå til enighed.
- Jeg tror ikke på to gange
lang lørdag om måneden samt
&bent til klokken 20.00 hver
aften. Det gar vi ikke ind for
her i Horsens, og det er der
slet ingen problemer i at nå til
enighed om.
- Nej, vi skal stort set bevare
de åbningstider, vi har i dag,
siger Børge Faber.
- Vi har så været lidt inde på
måske at holde &bent til klokken 18.00 torsdag og fredag,
hvilket betyder en time lngere torsdag og en time mindre fredag, hvor vi har &bent
til 19.00. Men det er altsammen noget, vi skal snakke
nærmere om, siger Burge Faber.
Svend Aage Hansen oplyser, at de store supermarkeder i Horsens også vil blive inviteret med til samarbejdet.
- Om de kan gå med på de
ting, der lgges op til fra specialbutikkerne, det ved jeg ik-

ke. Men på længere sigt tror
jeg, de vil finde en åbningstid,
der passer til forbrugernes
øn-sker, og det er ikke klokken
20.00.
- Men vi må nok samtidig
acceptere, at dagligvare-butikkerne har &bent lidt længere end detail-butikkerne.
Jørgen Hoppe erkender, at
fagforeningen har et forklarings-problem overfor medlemmerne.
- Og netop derfor er det
godt, vi har stormødet i morgen. Vi må der fortælle noget
om, hvem det er, der vil det
her, hvorfor vi gar ind på det
og hvad alternativet er.
- Realiteten er jo den, at der
i dag er et flertal i Folketinget,
der ønsker at liberalisere loven langt kraftigere. Jeg mener, der er tale om et velafbalanceret og fornuftigt forslag,
som ikke behøver få konsekvenser for de ansatte, hvis
butikkerne blot star sammen.
Svend Aage Hansen var i
den forbindelse glad for at
hø-re,atdnl er
nået langt med hensyn til en
fælles holdning.
- Er der ikke enighed, far vi
anarki, og det kan blive belt
forfærdeligt, lød det fra Svend
Aage Hansen.
Jørgen Hoppe har drøftet
lukkelov i et halvt hundrede
byer rundt i landet.
- Ingen andre steder har der
været den uro, som vi oplever
her i Horsens, siger Jørgen
Hoppe, der ser frem til mødet
på Horsens Handelsskole i aften. Mødet starter klokken
18.00, men det understreges,
at butiksansatte, der far senere fri, er velkomne til at komme efter mødet er begyndt.

