
Der skal ikke holdes Iængere åbent i Kattesund (billedet) og Nørregade, hvis de forretningsdriven-
de i de to gader alene kan bestemme. (Arkivfoto)

Gadeforening
imod Iængere
åbningstider
Norregade og
Kattesund
bakker op om
HK'erne

HORSENS - De forret-
ningsdrivende i
Nørre-gade og Kattesund bak-
ker deres HK-personale
op i protesten mod de
foreslåede øgede åb-
ningstider.

- Det er et godt initiativ,
HK'erne her har taget, siger
formanden for
NørregadeKattesund foreningen, Børge
Faber Christensen, Bog & Pa-
pir.

- En udvidet åbningstid til
kl.17,30 til hverdag, som Hor-
sens Cityforening arbejder
henimod, er et tilbageskridt
til tiden omkring, da jeg var i
lære, siger Børge Faber Chri-
stensen. Det er vi i vores fore-
ning med omkring 50 med-
lemmer meget strkt imod,
og vi vil allerede inden Hor
sens Cityforenings general-
forsamling i næste uge hen-
vende os til dens bestyrelse
med vores protest.

- Med de nuværende
åb-ningstider har vi om fredagen
&bent til kl.19, men den sidste
time har vi bogstavelig taget

Formanden for
Nørregade-Kattesund foreningen, Børge
Faber Christensen: - Det er et
tilbageskridt at fa mindre fri-
tid.

ikke kunder i butikkerne. I
Nørregade-Kattesund fore-
ningen vil vi i stedet foreslå, at
man flytter den sidste time
fredag til om torsdagen, sale-

des at der torsdag og fredag
holdes &bent til kl. 18, mens vi
pa ugens tre første dage luk-
ker kl. 17.

- Vi mener i vores forening
heller ikke, at det er nogen
god ide at have to lange lørda-
ge om maneden. Derimod kan
vi se en fordel i, at vi kunne
væ lge mellem to lørdage om
måneden, hvor der kan holdes
abent længe. I så fald ville det
kræve enighed blandt de
handlende omkring hvilken af
lørdagene, der skal vre

- Burde I ikke were medlem
af Horsens Cityforening for
herigennem at gore jeres ind-
flydelse gældende?

- Vores medlemmer føler ik-
ke, at de far nok ud af at vre
medlem af Horsens Cityfore-
ning i forhold til kontingen-
tets størrelse, siger Børge Fa-
ber Christensen. Mange af os
er medlem af Horsens Han-
delsstandsforening, og det er
trods alt den "overordnede"
forening. De fleste af cityfore-
ningens aktiviteter er koncen-
treret omkring Søndergade,
og dem har vi ikke megen
glde af i Nørregade og Katte-
sund.

- Vi vil ikke stiltiende sidde
og se pa, at Horsens Cityfore-
ning bestemmer, at

åbningstiden udvides til kl. 17.30. Vi
synes, det er et tilbageskridt
at fa mindre fritid. (can)
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