
Supermarkederne og de store varehuse trækker det længste strå med den nye lukkelov, mener specialbutikkerne i Horsens.
(Arkivfoto: Lars Juul)

Vi ma i fodslaw
om åbnings-tider
Handelsstands-
formand ikke
glad for ny lov

HORSENS - Nu gælder
det om, at specialbutik-
kerne i Horsens kan
finde fælles fodslaw om
de nye åbningstider,
som vi med den kom-
mende nye lukkelov bli-
ver nødt til at tage stil-
ling til.

Formanden for Handels-
standsforeningen i Horsens,
Ole Jensen, ”Møbler og Tæp-
per« i Amaliegade, er bestemt
ikke glad for det forslag til ny
lukkelov, der i dag ligger pa
bordet.

- Mit håb og min opfordring
er, at detailhandelen i Hor-
sens kan blive enige om de nye
åbningstider. Ellers ender det
hele i kaos og forvirring.

- Hvis vi f. eks. er enige om,
at vi ikke skal køre med lang

lørdag mere end en gang om
måneden, tror jeg, det bliver
vanskeligt for de store super-
markeder at trkke folk til en
død by pa disse lørdage. De fle-
ste mennesker vil da gerne ha-
ve, at der er liv i byen, når de
kommer.

- Det er derfor meget vig-
tigt, at vi star sammen om det
her. Ikke bare for vores egen
skyld, men også for persona-
lets og ikke mindst for kun-
dernes skyld, fastslår Ole Jen-
sen. Man gar virkelig super-
markedernes og de store vare-
huses ærinde med den nye lov,
og det er helt givet, at det vil
betyde en stor udskillelses-
proces inden for de mindre de-
tailhandlende.

- Mange af de mindre vil fal-
de fra, det er jeg slet ikke i
tvivl om. De har i forvejen ri-
geligt med timer og kan ikke
tage mere.

- De store varehuse kører pa
prisen, men vi kører pa servi-
ce, og det bliver der ikke plads
til fremover.

Ikke mere handel
Formanden for Horsens Ci-

tyforening, Peter Nielsen,
"Legeland", finder det belt
urimeligt at forlange to gange
lang lørdag pa en måned.

- Det hører inden steder
hjemme, og der er grund til at
understrege, at det ikke er
kunderne, der ønsker det. Vi
har jo menneske-tomme for-
retninger hver eneste fredag
fra 18.00 til 19.00.

- Selv om vi holder åbent
dobbelt så lang tid, far vi ikke
mere handel.

- Vi far derimod enorme
problemer med hensyn til vo-
res personale, og pa længere
sigt kan man spørge, hvem
der overhovedet vil stå i butik.

- Jeg tror virkelig, vi far
svrt ved at fa kvalificeret ar-
bejdskraft under disse for-
hold.

- Men det er utroligt vigtigt,
at vi her i byen far harmonise-
ret vores lukketider, så kun-
derne ved, head de har at rette
sig efter, siger Peter Nielsen.

Godt signal
Mens utilfredsheden er

markant blandt specialbutik-

kerne i Horsens, hilses forsla-
get velkomment af de store
supermarkeder og varehuse.
Direktør Poul Dam fra Obs!
er ismr glad for at fa en ekstra
lørdag med lang åbningstid.

- Det har vret et problem,
at den lange lørdag den ene
gang ligger pa den 1. og næste
gang pa den 7. i måneden, så
vi vil vre glade for at have
mulighed for at have lang
lørdag f. eks den 30. i måneden.

- Gar forslaget igennem, vil
vi have åbent fra kl. 9.00 til
20.00 i ugens første fern dage,
pa de pa de lange lørdage fra
8.00 til 17.00 og ellers til 14.00
de øvrige lørdage.

- Jeg tror ikke, at der vil
re megen handel tirsdag og
onsdag i aftentimerne, men
det er et godt signal at give til
kunderne, at vi hver dag har
åbent til Id. 20.00.

- Som den eneste forretning
i byen har vi haft åbent til kl.
20.00 om mandagen, og her
kan vi se, at folk er mindre
stressede, når de handler.

- Alle ved, at der er et par

timer hver dag, hvor der er
pres pa, og det betyder flere
minutter i køen for kunderne,
og med længere åbningstider,
vil der også blive mulighed for
at give en mere personlig ser-
vice, siger Poul Dam, som er
sikker pa, at kunderne nok
skal finde ud af at handle pa
andre tidspunkter.

En rolig rytme
Forretningsfører i
Løv-bjerg, Poul Christensen, er pa
linie med Poul Dam.

- En ekstra lang lørdag er
bestemt noget, vi ser positivt
pa. Der har jo vret enkelte
gange, hvor nogle forretnin-
ger gerne ville have lang lør

dag en anden uge, men jeg sy-
nes, forslaget nu giver nogle
klare regler.

- Hvordan vi vil forholde os
pa hverdagene, har vi endnu
ikke drøftet, siger Poul Chri-
stensen.

Hos Føtex pa Bankagervej
håber man også pa, at den nye
lukkelov bliver en realitet, og

faktisk mener man, at lukke-
loven belt bør ophves.
Forretningsfører Carsten
Pedersen siger, at det vil give
en meget roligere rytme i bu-
tikken.

- Vi har endnu ikke beslut-
tet os for, hvordan vi vil be-
nytte os af den nye lov, det
overvejer vi stadig. (leg/cip)
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