
Til Trøjborg efter hjælp
Forbrugerkontoret for Horsens og Omegn giver sig selv frist till. oktober

Telefonen glødede,
da Horsens og Omegns
Forbrugergruppe i af-
ter holdt

ekstraordinær generalforsamling
om en mulig lukning af
Forbrugerkontoret.

Efter et indslag i TV-Syd
om lukningstruslen ønskede
flere forbrugere at tilkendegi-
ve deres sympati og udtrykke

håb om, at det ikke vial gå så
galt.

Det fortæller Gruppens for-
mand, James Arbøl, der end-
videre oplyser, at Forbruger-
kontoret i Smedegade 60

op-hører med at eksistere fra den

Formanden for Horsens og
Omegns Forbrugergruppe,
James Arbøl.

1. oktober, hvis ikke en red-
ningsaktion lykkes.

Der er simpelthen ikke
øko-nomi - hverken frivillige bi-
drag eller offentlige penge - til
at fortsætte driften af konto-
ret.

- Jeg ved godt, at borgme-
ster Henning Jensen af princi-
pielle grunde har afvist til-
skud til os fra Horsens kom-
mune, men lad os nu se...

- Det kan vre, at der ska-
bes så meget røre om sagen, at
beslutningen ndres, så vi al-
ligevel far økonomisk støtte.

- Vi henvender os snarest til
industriminister Jan

Trøj-borg for at få bans state til at

lose problemerne, siger James
Arbøl.

Ikke kun Horsens
Horsens og Omegns For-

brugergruppe tanker i den
forbindelse ikke kun på sit
eget forbrugerkontor, men på
de tilsvarende økonomiske
problemer for forbrugergrup-
per i mange andre byer.

Horsens-gruppen håber, at
der på initiativ af industrimi-
nistren vil kunne skabes et so-
lidt økonomisk fundament for
den fortsatte drift af disse
kontorer.

Forbrugergruppen i Hor-
sens har eksisteret siden 1975

og har drevet rådgivningskon-
tor - for bade telefoniske og
personlige henvendelser - de
sidste 16 år.

I den tid er antallet af hen-
vendelser fra forbrugerne ste-
get væsentligt, hvilket har
haft den uheldige følge, at om-
kostningerne til sagsbehand-
ling og drift af kontoret har
overskredet, hvad budgettet
tillod. (BJe-.)
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