Banker har halveret
filial-tallet i Horsens
sterede, var der 39 bygninger i
kommunen, hvor et bank- eller sparekasse-skilt prydede
facaden.
I dag er der 19 steder tilbage. Og om få måneder reduceres tallet til 18 , Unibank
lukker sin afdeling i Jessensgade.
De Cider, hvor alle frygtede,
at specielt Horsens midtby
skulle blive total-domineret af
bankerne, er fori ngst slut.

HORSENS - 39 bank-afdelinger og -filialer er
blevet reduceret til 19.
Et par hundrede arbejdspladser er forsvundet. Og så er det ikke engang sikkert, at
det er slut med lukningerne og afskedigelserne.
Det er de barske fakta om
de sidste seks år udvikling hos
pengeinstitutterne i Horsens
kommune.
Ved årsskiftet 1986/87, da
de lokale pengeinstitutter
Horsens Sparekasse, Den
Østjyske Egnssparekasse og Horsens Landbobank stadig eksi-

Men udviklingen har også
æret hard ved kommunens
landbyer. I 1987 var der filialer i Egebjerg, Sejet, Lund og
Hatting - det sidste sted endda
to. I dag er de alle lukket.
Og så er det langtfra sikkert, at udviklingen er slut.
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Dette foto er kun et par måneder gammelt. Alligevel er det
fortid. Den Danske Bank lukkede i november denne afdeling på
Søndergade 24 og afdelingen Søndergade 13. Tilbage er nu kun
Søndergade 34 - en udvikling, som flere andre banker også har
været igennem. (Arkivfoto: Martin Ravn)

Direktørerne i de lokale
banker er enige om, at lige her
og nu sker der nppe mere i
kommunen. Men den teknologiske udvikling gar hurtigt.
Flere og flere kunder kan ekspederes via automater. Og det
kan i løbet af fa år fore til flere
filial-lukninger.
Nogle banker kan ikke
re mere ned i Horsens. Det
glder f. eks. Den Danske
Bank og Unibank, som fremover kun vil we re
imrepdæsntklafg
kommunen. Men Bikuben og
Aktivbanken har med henholdsvis syv og fem afdelinger
stadig en forholdsvis kraftig
dækning i Horsens. (ch-r)
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