Mellem 40 og 50 beboere fra Gasvejkvarteret var mødt op i Indre Missions hus til officielt slutmøde for projekt Gasvej.

Farvel til et forsøg
Projekt Gasvej er slut - nu skal aktiviteterne køre selv
Et beboerhus er en
betingelse for, at aktiviteterne, som er kommet igang som led i Projekt Gasvej, kan
fortsætte . Beboerforeningen skal fore arbejdet
videre og ma have mere
opbakning blandt beboerne.
Det var et par af konklusionerne på et mode i gar aftes,
der officielt afsluttede Projekt
Gasvej.
Projekt Gasvej er led i Sund
By Projektet og et forsøg på at
inddrage beboerne i et helt
kvarter, når der skal
byplanlægges .
Ferm beboergrupper har siden starten i april 1989 været i
arbejdstøjet og sammen med
en kontaktgruppe, er der blevet udarbejdet en plan for
kvarteret, der rummer beboernes ønsker for fremtiden.
Om to år skal Horsens kommuneplan vre
,færdigevt og det er meningen, at beboernes forslag i så vidt omfang som muligt bliver indar-

bejdet i kommuneplanen.
- Jeres gule rapport kom-

mer ikke bare til at samle
støv, lovede Erling Jensen (S),
formand for miljø - og teknikudvalget beboerne på mødet
i aftes.

Beboerhuset
Foruden Erling Jensen var
tre andre medlemmer af byrådet til stede, nemlig Jytte
Holm (S), fmd. for skoleudvalget, Karsten Bjerregård (S),
fmd for sundheds- og socialudvalget samt Jakob Ravn
(miljølisten ).
Alle fire lovede beboerne, at
de i byrådet vil arbejde for et

beboerhus.
- Et mødested er en betin-

gelse for, at de positive ting,
der er kommet i gang i kvarteret kan fortstte og blive
udbygget, sagde Jytte Holm,
der selv bor i kvarteret og er
med i beboerforeningens bestyrelse.

Aktiviteter
En af de aktiviteter, der er
kommet i gang - og germ skulle forts tte i et beboerhus - er
en seniorgruppe. Omkring 20
ældre fra området modes en

høj, blev fra en del af beboerne
besvaret med et ja.
Der kom endog forslag om
at droppe kontingentet helt i
første omgang for at få flere
med.
Forslaget blev fra andre i
salen mødt med bemærkningen:
- For ingenting far man nu
engang ingenting - så kontinggent må der være.
Nogen enighed om kontingentets størrelse nåede forsamlingen dog ikke.

Byfornyelse
Kontaktgruppen og beboerforeningens bestyrelse holder en vis
kontakt i hvert fald til omkring nytår selv om forsøgsperioden er
slut.
gang om ugen i et lejet lokale,

Cafeen, i øjeblikket .

En anden af de aktiviteter,
der er igang, er
.fæBlebsoprinøgk
d
esuden, at beboerhuset kan blive rammen om forskellige
hobbyaktiviteter, huse en ældresagsbehandler, sundhedsplejerske og blive samlingssted for kvaterets
odagplejsmørv.
På spørgsmålet fra salen
om, hvornår beboerhuset er
klar, blev politikerne dog svar
skyldig.
Men det haster, Cafeen med
seniorgruppen har ikke lokaler fra årsskiftet , og til den tid
er det også slut med projektets

penge.

Barnepigen gået
Projekt Gasvej har Met penge fra Socialministeriets Udviklingsmidler - populært kaldet SUM. Over tre år er det
blevet til knapt en halv mill.
kroner. De mange penge er
blevet forvaltet af beboerforeningen, der fremover selv skal
skrabe penge ind.
For pengene har der bl.a.
vret ansat en projektmedarbejder som bindeled mellem
beboerne og kommunen. Projektmedarbejderen sluttede 1.
juli.
- Barnepigen har sluppet
Minden nu, nu må I gå selv,
sagde Erling Jensen.
Der bliver dog en blød overgang for beboerne. Projektets

kontaktgruppe, med medarbejdere fra kommunens forskellige forvaltninger, forbliver frem til årsskiftet.

Meget få medlemmer
For at få råd til at videreføre
og udbygge aktiviteterne har
beboerforeningen fastsat et
kontingent på 150 kr. per husstand om året - pensionister
og studerende slipper dog med
det halve.
- Det er skuffende at beboerforeningen har haft så ringe
tilslutning blandt beboerne.
80 til 85 medlemmer ud af
1400 til 1500 mulige, kan ikke
siges at være mange, sagde
formanden for foreningen Aase Krogh.
- Nogle siger, vi har vret
for usynlige, jeg synes nu, vi
har haft meget travlt, sagde
hun:
- Men det er muligt, at ikke
alt, hvad vi har fået op at stå,
er lige synligt. Det netværk, vi
har Met for eksempel.

Fremstød for
Beboerforeningen
Hun oplyste videre, at der
er planlagt et fremstød fra beboerforeningen til efteråret ,
for at skaffe flere medlemmer
og aktive til de forskellige aktiviteter.
Hendes spørgsmål til salen,
om kontingentet på 150 kr.
om året per husstand er for

Projekt Gasvej har, som
nævnt, ogsa arbejdet med beboernes ønsker for de fysiske
rammer i kvarteret.
- Lidt er nået, men jeg synes
det er for lidt, sagde Erling
Jensen, der indrømmede at
årsagen for en stor del er for
tr g sagsbehandling i teknisk
forvaltning.
- Men politikere og embedsmænd har også skullet vænne
sig til denne made at arbejde
på, sagde han.
Det er bl. a. blevet til et enkelt gavlmaleri, en skateboardbane i Lunden og en legeplads på en privat grund på
hjørnet af Fredericiagade og
Sølvgade .
Boligstyrelsen har åbnet
mulighed for, at et
pratomil.kebøugs
til, at de private friområder
kan sættes i stand og blive til
gavn for alle beboere i området. Pengene skal tages af et
samlet beløb ph 140 mill. kr.,
der er afsat til byfornyelse i

Horsens.

ældreboliger
og trafik
I rapporten og på tidligere

møder er et stærkt ønske om
ældreboliger i området fort
st rkt frem - ud fra ønsket
om at de ældre kan blive i
nærmiljøet.
De fire tilstedevrende politikere lovede at arbejde videre med det forslag i byrådet.
Beboernes ønsker om trafiksanering er ved at give resultater.
Foreløbig er der forsøgsvis
foreslået et miljøkryds i området, nemlig krydset Emil Bojesensgade og Bredgade.
Miljøkrydset skal til afstemning i byrådet om 14 dage.(gs)

