
"Profil-grød"  kalder butikschef Carsten Stern-Møller byporten, der forleden blev flyttes  hen lige foran blandt andet Holst Sko.
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- Profil-grød. Arkitek-
tonisk profil-grød.

Med dette ord, der beskri-
ver grel smags- og stil-forvir-
ring, beskriver en af de hand-
lende placeringen af byporten,
som han forleden fik plantet
lige uden for den sko-butik,
hvor han er butiksbestyrer.

Passer ikke ind
Butikschef Carsten Stern-

Møller fra Holst Sko mener, at
byporten slet ikke passer ind i
gadebilledet - og da slet ikke
ud for hans butik:

- Den stod heller ikke godt
foran det gamle rådhus, men
her er det endnu værre. Vi må
blot se frem til, at den forhå-
bentlig kommer væk om fem

å r. Indtil da er det eneste lys-
punkt, at mange familier afta-
ler at mødes ved byporten, og
vi har da ikke noget imod, at
de i ventetiden står og kigger
lidt på vores vinduer, siger
Carsten Stern-Møller, der an-
erkender, at byporten er
skænket i en god mening:

- Den burde bare stå et helt
andet sted, for eksempel ved
indgangen til Rådhustorvet,
siger han.

Oven på - hos design-firma-

et Cisaro på anden sal - er Kir-
sten Strandbygaard direkte
chokeret:

- Jeg er flyttet ind for bare
en måned siden. Jeg var me-
get omhyggelig med valget af
lokaler, fordi jeg arbejder med
design af tøj i sarte, naturlige
nuancer. Hver gang jeg kigger
ud, får jeg øje på denne gang
skrækkelige acryl-kunst med
grusomme farver. Byporten
tager også al udsigten til de
mange kønne bygninger, der
ligger i denne ende af gaden,
siger Kirsten Strandbygaard.

Hun mener, at byporten og-
så fratager ejendommene med
butikker som "Regent" og
" AH" al facade-effekt fra disse
bygninger.

Mødested og vartegn
Ejeren af "Regent"-bygnin-

ger han tidligere klaget til
kommunen over byrådets be-
slutning om - midlertidigt for
fem år - at flytte byporten til
den nuværende placering.

Bente Mikkelsen, "Mr.":
- Jeg har aldrig syntes, at

byporten var særlig pæn,
vi må håbe på en gavnlig ef-
fekt af porten som mødested
og vartegn. Min eneste frygt
er, at porten i vådt  vejr bliver
samlingssted for byens su-
spekte elementer, siger Bente
Mikkelsen.

På den anden side of gaden
er Carl Erik le Fevre fra
"Hansen & Nissen" nærmest
ligeglad med, at byporten har
holdt flyttedag:

- Den generer mig ikke.
Faktisk er jeg ret ligeglad.
Men kan folk, måske især fra
oplandet, hvor vi har mange
kunder, bruge den som sam-
lingssted, er det da helt fint,
siger le Fevre.

Hos Synoptik synes optiker
Stig Hansen, at byporten er
grim:

- Men den generer mig
egentlig ikke. Faktisk tager
byporten med den nuværende
placering lige netop det gene-
rende sollys, som vi har i for-
retningen på denne årstid. Så
lidt positivt har den da med-
ført, siger Stig Hansen.

Møde med
kommunen

Kommunen holdt i formid-
dag møde med de handlende
for at tilrettelægge detaljerne
i de kommende måneders vej-
arbejde på Søndergade.

Ifølge Folkebladets kilder
skulle spørgsmålet om bypor-
tens placering være rejst på
dette møde - men beslutnin-
gen om at flytte byporten blev
truffet allerede i slutningen af
oktober i fjor. (hj) Firmaet Cisaro har - med et slag - få et denne udsigt fra vinduer-

ne på anden sal over Holst Sko på Søndergade.
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