Fredning kan
stoppe
flygtninge
Ansøgning med i
vurdering
af Toldboden
Af Torben Rohde
HORSENS - Den
fred-nings-ansøgning , der
ligger pa Toldboden,
kan stoppe ideerne om
at lave flygtningecenter i bygningen.
Det siger Nina Koch,
underdirektør i Direktoratet
for Udlændinge , som har
kig på Toldboden i Horsens som muligt flygtningecenter.
- Jeg ved godt, der er en
fredningsansøgning på
bygningen, og det kan gå
hen og få betydning i sa-

gen. Men i øjeblikket er der
ingen begrænsninger på
Toldboden, siger hun.
Nina Koch siger, at fredningstankerne vil indgå i
vurderingen, når et konsulenthold om kort tid vil se
på, om Toldboden er anvendelig som flygtningecenter.
- Men en fredning af
Toldboden må vel gå på det
udvendige, da det indvendige allerede er bygget om i
flere omgange, siger
un-derdirektøren .
Det er foreningen Bedre
Bymiljø i Horsens, der har
bedt Skov- og Naturstyrelsen om at starte en fredningssag. Ansøgningen
blev sendt i oktober, og fra
styrelsens side venter man
at have en afgørelse til
sommer.
- I mellemtiden kan vi jo

ikke hindre andre i at se på
bygningen. Men jeg håber
da, der vil blive taget hensyn til vores ansøgning .
Man kunne jo gore sig nogle tanker om, hvordan
Toldboden kom til at se ud
bagefter, hvis den blev
brugt som flygtningecenter, siger Poul Wagner
Sø-rensen , som er formand
for Bedre Bymiljø i Horsens.
Han mener, at en evt.
fredning af Toldboden skal
omfatte bade det udvendige og det indvendige.
Det er Det Særlige Bygningssyn, som skal afore,
om Toldboden skal fredes.
En fredningsansøgning i sig
selv har ikke nogen opsttende virkning på brugen
af en bygning. (tr.)

Det Særlige Bygningssyn har det afgørende ord i sagen om fredningen af Toldboden på
havnen i Horsens. (Arkivfoto)

Frygter ikke uro
Politi-inspektør
beroliger
HORSENS - Selvom et
evt. flygtningecenter i
Toldboden kommer til
at ligge klos op ad flere
lokale værtshuse , kan
uroligheder undgås.
Det mener
politiinspektør Leif Hansen Hoy, som

ikke ser nogen grund til at
frygte "fredericianske" tilstande, hvis et flygtningecenter bliver placeret på
havnen.
I Fredericia blev et flygtningecenter placeret bed
havnen midt i et minefelt
af vrtshuse, og det har
medført en lang række
konfrontationer mellem
flygtninge og
Vvæedrtshuilfgb

centret simpelthen stormet af gster fra et nærliggende vrtshus.
- Hvis sådan et center
bliver beboet af enlige unge mænd, bliver der ballade. Men hvis det er familier, der kommer til at bo
der, sker der ikke noget.
Det wiser alle erfaringer,
siger Leif Hansen HO.
(tr.)

