
Vær-Nebel kommune faar
by til 10.000 indbyggere

Dispositionsplan godkendt — Stensballe skole faar maaske frilufts-
bad 1 1968

Her ses dispositionsplanen for Vær-Nebel kommune. Ved nr. .1 ligger Grif fenfeldsparken. Nr. 2 viser
skolens placering og nr. 3 den plads, hvor den paatænkte skole skal placeres. Nr. markerer det gam-
le Stensballe centrum.

Vær-Nebel kommune har nu ved-
taget en dispositionsplan for Sun-
det og Stensballe med et sammen-
hængende byomraade fra Sundet
til Stensballegaard til ca. 10.000
indbyggere. Dispositionsplanen skal
nu til boligministeriet, som skal
give den endelige godkendelse. Det
kan formentlig ske uden alt for
mange ændringer.

I det ny byomraade vil der ikke
mindst blive taget hensyn til fod-
gængerne, da de forskellige omraa-
der er forbundet med stiforbindel-
ser. Beboerne kan derfor frit be-
væge sig til fods fra byomraade til
byomraade uden at komme I for-
bindelse med den kørende trafik.

I den ny dispositionsplan er der
bl. a. afsat plads til en paatænkt
skole. Man har ganske vist forny-
lig eksproprieret jord til udvidelse
af den gamle skole, men kommer
der en gang med tiden til at bo
10.000 i det ny boligomraade, vil
der ogsaa blive brug for en ny
skole. Der er afsat talt 12.000 kva-
dratmeter til skole og idrætsanlæg.

Der er endvidere beregnet et om-
raade til motel og butikstorv. De
grønne omraader er placeret langs
Nørrestrand, men der er desuden
sat et antal grunde af til legeplad-
ser i hver afdeling af byen. De nye
gader har allerede fa aet navne, og
der er opsat gadeskilte. •

Friluftsbad til 70.000 kr.
Vær-Nebel kommune har netop

haft budgettet til 1. behandling, og
det balancerede med 2.589.100 kr.
Det er en stigning paa 16 pct. eller
ca. 400.000 kr., oplyser kæmner fru
Søe-Eriksen.

I forbindelse med planerne
om en udvidelse af den gamle
skole arbejder sogneraadet og-
saa paa at faa et friluftsbad,

der skal placeres ved skolen.
Hvis planen realiseres, kan ar-
bejdet sættes i gang I løbet af

1968. .

— Det er de alt for daarlige
svømmeforhold omkring Horsens,
der ligger til grund for vore over-
vejelser, oplyser næstformanden,
adjunkt Ole Samuelsen, Sundet.
Faar skolen friluftsbadet, er det
meningen, at alle elever fra 4. klas-
se og opefter skal lære at svømme.

Svømmebassinet regner man
med at kunne bygge for ca. 70.000
kroner.

Kommunen har netop overtaget

Stensballe Byvandværk, der tidlige-
re var privatdrevet.

— Naar vi faar gennemført et
stort moderniseringsarbejde, skulle
der være chancer for, at vandfor-
syninger kan blive effektive, oply-
ser sogneraadsformanden, gdr. Leo
Munch, Meldrup.

Paa sit sidste møde vedtog
Vær-Nebel sogneraad, at køre-
banen paa Stensballe Strandvej
skal udbygges til 8 meters bred-

de. Desuden er det meningen at

anlægge fortove, som lodsejer-
ne skal betale. Tyge.
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