
Mar med bro til
Horsens Hus-grund
Lokalplan er
snart på plads

Af Birte Kongshaug 

HORSENS - Bro-bygge-
riet til Horsens Hus-
grunden er Mar til
start. Lokalplanen ven-
tes snart vedtaget i
byrådet, ogpengene er sat
til side.

- Når lokalplanen er på
plads, skal vi blot have fri-
givet de penge, der er afsat
i budgettet, så kan arbej-
det meget hurtigt gå i
gang, siger udvalgsfor-
mand Erling Jensen (S).

Han mener dog, at man
vil afvente afgørelsen fra
Naturklagenævnet, inden
bro-byggeriet fysisk gar i
gang. Alene fordi der ikke
er grund til at bygge en bro
til Horsens Hus-grunden,
hvis de planlagte byggerier
ikke realiseres.

- Men ellers skal broen
vre frdig til august
1998, siger Erling Jensen
(S).

På budgettet er afsat 13
mill. kr. til broen og det
vejanlæg, der følger med.

Lokalplanforslag 145,
der skal bane vejen for bro-
en og den store rundkørsel
ved Ove Jensens Allé og
Niels Gyldings Gade har
netop vret til høring
blandt borgerne, og kun få
har gjort indsigelser over
for planerne.

Indsigelser
Bedre Bymiljø i Horsens

mener ikke, at en rundkør-
sel på det sted er den rigti-
ge løsning. Foreningen vil i
stedet have et såkaldt T-
kryds på stedet, og man fo-
reslår at bevare Flaskesti-
en og bygge en bro midt
mellem Niels Gyldings Ga-
de og Høegh Guldbergsga-
de.

Dansk Cyklist Forbund

har gjort indsigelser mod
udformningen of rundkør-
slen, fordi man ikke me-
ner, den er tilfredsstillen-
de rent sikkerhedsmsigt
for cyklisterne.

Endelig har købmand
Carsten Løvbjerg gjort
indsigelser, fordi han me-
ner, rundkørslen er

særdeles problematisk for svage
trafikanter, og Carsten
Løvbjerg foreslår, at der
kommer en bestemmelse i
lokalplanen, som sikrer, at
der tages størst mulig hen-
syn til svage trafikanter.

Sådan bliver det, men i
øvrigt henviser udvalget
for teknik og miljø til, at
Vejdirektoratet har god-
kendt rundkørslen, som
den er planlagt.

Udvalget har nu også i
enighed sagt god for lokal-
planen, der sendes videre
til byrådet, som giver det
endelige tilsagn til planen
og dermed det omfattende
vejanlæg og bro-byggeri.
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