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Borgergade vil
være strøgets
forlængede arm

De handlende i Borgergade markerer genåbningen af gaden med flaghejsning og 
underholdning fredag og lørdag

Borgergade er igen klar til at tage imod bilisterne, men de har fået lidt mindre plads, hvorimod der er blevet mere plads 
til fodgængerne. Flagalléen er allerede på plads.(Foto Martin Ravn)

Efter godt tre måneder, 
hvor kunder kun med stør-
re besvær kunne komme 
frem til butiksdørene i

Borgergade, står gaden nu 
klar og mere indbydende 
end nogensinde.

- Det har været tre hårde 
måneder, og jeg tror ikke, der 
er ret mange forretninger i ga-
den, der vil sige, at de ikke har 
kunnet mærke det på omsæt-
ningen, siger formanden for 
de handlende i Borgergade 
Henning Reinholdt, fra Rein-
holdt Radio-TV.

Strøgets 
forlængede arm

- Det var imidlertid et arbej-
de, der skulle gøres, og jeg me-
ner virkelig, at de personer, 
der har stået for gravearbej
det og nedlægning af kloakrør, 
har vist en utrolig hjælp-
somhed, når der skulle dæk

kes noget til eller lignende, 
der gjorde det lidt nemmere 
for vore kunder at komme ind 
i butikkerne.
- Man siger jo, at det skal 

være skidt, før det bliver godt, 
og vi tror på, at vi nu får en 
aktiv forretningsgade, hvor vi 
bliver strøgets forlængede 
arm.

Fest i weekenden
- Vi vil nu kigge fremad, og 

glæde os over, at gravearbej-
det er overstået, og det marke-
rer vi her i week-enden, hvor 
der virkelig vil være tilbud og 
underholdning til byens bor-
gere, siger Henning Reinholt.

I morgen starter man med at 
indvie den nye flagalle. - Vi 
blev kontaktet af kom-
munen, der tilbød at betale 
soklerne og monteringen, hvis 
vi selv ville betale for flag-
stænger og flag.

Har investeret 
i flag og
flagstænger
- For at vise, at vi ønsker, at 

få en større sammenhæng 
med Søndergade, er det de 
samme stænger og flag, som 
man i dag kan se på Sønderga-
de.
Flagalleen omfatter 12 flag-

stænger, 14 flag med byvåbnet 
og 6 dannebrogsflag.
- Det har kostet godt 40.000 

kr., og da vor nye flagalle kun 
omfatter stykket fra Torvet og

til Badestuestræde, har det 
ikke været muligt for os at 
lave det i vor forenings regi, 
men kun forretninger, der 
ligger på det stykke af 
Borgergade, har været med 
til finansieringen.

Henning Reinholdt har været 
primus motor i arbejdet med 
at få de to festdage op at stå.

Lørdag bliver 
den store
festdag
Lørdag skulle gerne blive den helt

 den helt store festdag, og hvis 
vejret  ellers er 
med, er der in-

gen tvivl om, at mange Hor-
sens-borgere vil møde op i 
gaden.
Denne dag går det løs lige 

fra morgenstunden, hvor de 
medvirkende forretninger by-
der på morgenkaffe med 
rundstykker på det brede for-
tov foran Løvbjerg.
- Der bliver smurt op til 

2000 rundstykker, og det er 
medarbejdere fra Hårtoppen, 
Pegani Magic, Løvbjerg og 
Reinholdt Radio-TV, der sør-
ger for , at der kommer smør 
på rundstykkerne, og 
Løvbjerg har fundet en 
sponsor til kaffen.

Går på line
m e l l e m  
flagstængerne - Senere
på dagen kommer der rigtig 
gang i gaden, med gøgl og 
torvestemning.
- Vi har allieret os med gøg-

leren David Skunk, der blandt 
andet vil vise linedans mellem 
gadens nye flagstænger.
Men der er også tænkt på 

børnene, og fra forretninger-
ne vil der blive uddelt 500 
dannebrogsflag til de yngste 
medborgere.
Med hele arrangementet 

håber vi, at få forklaret, at vi 
nu efter tre måneders kaos er

klar til at tilbyde kunderne en 
spændende forretningsgade.
Bredere fortove
Det store vejarbejde har dog 

også givet nogle fordele for bu-
tikkerne.
- Tidligere tænkte man me-

re på bilisterne end på fod-
gængerne, men ved ombyg-
ningen har vi fået bredere 
fortove, og det vil helt klart 
være en fordel, som vi må 
forsøge at udnytte på bedste 
vis, siger Henning Reinholdt.
- Vi vil forsøge at skaffe en 

form for torvestemning på ga-
den, så kunderne kan lide at 
komme i gaden.
For forretningerne betyder 

det også, at man kan 
synliggøre varerne noget 
mere, blandt andet ved at 
stille varerne ud på fortovet.
- Og det vi ske allerede fra i 

morgen, hvor der vil være for-
skellige slagtilbud rundt om-
kring i butikkerne, slutter 
Henning Reinholdt.
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