Grunde til flygtninge valgt
Stensballe og Tyrsted
star øverst pa listen
Af Birte Kongshaug
HORSENS - Et stort flertal i Horsens
byråd satte i gar adresse ph tre grunde, kommunen stiller til rådighed
for opførelse af flygtninge-landsbyIndenrigsministeriet bad allerede i december Horsens kommune om at udpege

mindst et sted, men for en sikkerhedsskyld har man peget pa tre grunde.
Det er kommunens grund pa Krokusvej
i Tyrsted, Brådhusvej i Stensballe og endelig Torsted Vest, og de vil blive brugt i
nvnte rækkefolge.
Horsens skal sammen med Vamdrup,
Vejle og Juelsminde tage imod 700
iasyl1nø9ger4.
Kommuneforeningen for Vejle amt har
tidligere besluttet, at Horsens kun skal
have et asylcenter, men Horsens kommune er nu blevet bedt om at forberede plads
til to centre.
Som udgangspunkt for fordelingen af

asylcentre har Indenrigsministeriet sagt,
at man vil rette sig efter enige indstillinger fra de enkelte kommuneforeninger.
Byrådsmedlem Thrine Jepsen (V) gik
som den eneste imod udpegningen af
grundene.
Thrine Jepsen bor selv pa Ulfeldtsvej
27 og vil i givet fald blive genbo til en
flygtningelandsby pa Bradhusvej.
- Det har intet med sagen at gore, og det
kan godt være , at Brådhusvej er en god
løsning . Men jeg blev forst mandag aften
informer om udpegningen, og derfor
bar jeg ikke haft tid nok til at s aute mig
ind i sagen, og jeg synes heller ikke, at jeg

er informeret tilstrækkeligt , sagde Thrine Jepsen.
- Der er ikke så meget at sige om sagen,
for kommunen har kun fern grunde af
vælge imellem. To af dem ligger i Lund og
den ene i et industrikvarter, derfor blev
der kun disse tre tilbage som mulige emner, svarede borgmester Vagn Ry Nielsen
CS).
Han tilføjede, at formændene for
grundejerforeningerne i gar havde fået
skriftlig meddelelse om udpegningen, og
indenfor den næste maned vil beboere og
foreninger i områderne blive indkaldt til
informationsmøder .

