
Mangler millioner
til bro-byggeri

Vejanlæg til Horsens Hus-
grund dyrere end ventet

Af Birte Kongshaug

HORSENS - Politikerne ved ikke,
hvor de skal finde ekstra penge til
det store vejanlæg til Horsens Hus-
grundensom bliver betydeligt dyre-
re end ventet.

Planlgningen af de veje, der skal fore
ind til Horsens Hus-grunden, er så langt
fremme, at arbejdet nu kan udbydes i lici-
tation.

Det drejer sig om bade bro-byggeriet

over Bygholm A, rundkørslen ved Ove
Jensen Allé og Niels Gyldings Gade, samt
vejene ind til og på selve grunden.

På dette års budget er der afsat 13 mill.
kr. til arbejdet, men nu viser det sig, at det
langt fra er nok.

Udgifterne løber op i 18,5 mill. kr., og i
forvejen er der brugt ca. 2,5 mill. kr. af
pengene til projektering, det betyder, at
der mangler seks mill. kr. til det store
anIægs-arbejde.

I udvalget for teknik og miljø har sagen
netop vret på dagsordenen, og derfra
beder man nu økonomiudvalget og deref-
ter byrådet om at bevilge otte mill. kr. i år
og 10,5 mill. kr. næste år til arbejdet.

Som nvnt er der på forhånd sat penge
af til bro-byggeriet, men politikerne kan

ikke pege på en kasse, hvor de manglende
seks millioner kan hentes.

- I første omgang havde vi ikke så meget
vejanlæg med i beregningerne, derfor er
projektet blevet dyrere, forklarer udvalgs-
formand Erling Jensen (S).

På teknisk forvaltning er man klar til at
stte gang i det omfattende

anlægs-arbejde allerede til august, men det krver, at
finansieringen er på plads.

Derimod ser det ud til, at kommunen vil
bygge broen - uanset om Bilka-planerne
bliver ændret og måske flyttet til CN
Bør-ma-grunden.
Ifølge de oplysninger Folkebladet har,
vil man ikke opgive Horsens Uddannelses
Center, og derfor skal der under alle
omstændigheder bygges veje til grunden.
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