
- Enighed om
lukketider
eller anarki
HK patager sigmæglerrolle

Af Lene Tingleff

HORSENS - HK
påtager sig nu rollen som
formidler of et samar-
bejde og en fælles hold-
ning 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 ved-
taget, indbyder vi til et
fællesmøde, hvor disse ting kan
drøftes.
Det siger formanden for
HK-Horsens, Svend Aage
Hansen, til Horsens Folke-
blad.

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

"optaktsmø-de« til stormødet på Horsens
Handelsskole i aften.

I mødet deltog Jørgen Hop-
pe, der er formand for HK-
Handel i Danmark, Svend Aa-
ge Hansen samt flere lokale
fra HK. Fra de handlende del-
tog Ole Jensen, nstformand
i Horsens Handelsstandsfore-
ning, Peter Nielsen fra Cityfo-
reningen samt Børge Faber
fra Nørregade-Kattesund for-
eningen.

Lukkeloven har i de seneste
uger været til heftig debat i

Horsens, hvor ca. 300 HK'ere
har protesteret over for indu-
striminister Jan Trøjborg og
HK-Horsens. Flere har truet
med at melde sig ud of forbun-
det, og de butiksansatte har
fået stor opbakning fra bu-
tiksejerne.

- Den nye lov er en
ramme-lov. Det glder nu om at nå til
enighed om nogle åbningsti-
der, som alle kan gå ind for, og
det vil vi i fællesskab prove på
at gore, sagde Svend Aage
Hansen efter mødet til Hor-
sens 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 klok-
ken 18.00 torsdag og fredag,
hvilket betyder en time ln-
gere torsdag og en time min-
dre fredag, hvor vi har &bent
til 19.00. Men det er altsam-
men noget, vi skal snakke
nærmere om, siger Burge Fa-
ber.

Svend Aage Hansen oply-
ser, at de store supermarke-
der i Horsens også vil blive in-
viteret med til samarbejdet.

- Om de kan gå med på de
ting, der lgges op til fra spe-
cialbutikkerne, 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-bu-
tikkerne har &bent lidt længe-
re end detail-butikkerne.
Jørgen Hoppe erkender, at
fagforeningen har et forkla-
rings-problem overfor med-
lemmerne.

- Og netop derfor er det
godt, vi har stormødet i mor-
gen. 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 lo-
ven langt kraftigere. Jeg me-
ner, der er tale om et velafba-
lanceret og fornuftigt forslag,
som ikke behøver få konse-
kvenser for de ansatte, hvis
butikkerne blot star sammen.

Svend Aage Hansen var i
den forbindelse glad for at

hø-re, at de handlende allerede 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 af-
ten. Mødet starter klokken
18.00, men det understreges,
at butiksansatte, der far sene-
re fri, er velkomne til at kom-
me efter mødet er begyndt.
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