Torvehandel i Fugholm det maa da give trængsel
Skepsis blandt de forretningsdrivende i den ende af gaden, der staar
for at skulle modtage torvehandlen
Skal man tro de handlende i den del af Fugholm, der staar for at
skulle modtage torvehandelen, er de ikke ligefrem vilde med tanken.
Anderledes i den anden ende af gaden, hvor man ikke vil faa stade
pladser og følgelig heller ikke den koncentrerede trængsel, der følger
med torvehandelen.
Som den ene af slagtermestrene i Fugholm sagde:
Vi har snakket om det og kan kun være tilfredse med, at der
kommer folk i Fugholm. Og det skal der nok gøre. De skridt mere
betyder ikke noget for den, der ønsker at købe paa torvet.
leren er betænkelig ved tilkørselsforholdene. Han faar varer hjem
onsdag og lørdag og ser i øjnene, at
det kan blive besværligt for lastvognene at komme af med deres
gods, eftersom deres ankomsttidspunkt kolliderer med den tætteste
tilslutning til torvehandelen.
Fugholms købmand er heller ikke
ligefrem begejstret. — Der er saa
praktisk et problem som vand. Skal
de handlende være venlige, eller har
kommunen tænkt sig at sætte en
hane op, som torvefolkene kan benytte?
Egentlig glad er kun den ene af

Keramos' indehavere, som finder,
torvet kan blive et charmerende
indslag i Fugholms gaagadebillede.
Men ogsaa hun frygter trafikalt
kaos.

Den tomme P-plads

Kunsthandleren
Andre Fugholm-handlende er ikke
helt saa optimistiske. Møbelhand-

Flere af gadens handlende
spørger undrende, hvorfor torvehandelen ikke i stedet flyttes til den store parkeringsplads ved Aaboulevarden. Der
er altid plads, og til lettelse

Møbelhandleren

Slagteren
for kunderne rig lejlighed til at
finde et sted at parkere bilen,
saa de ikke behøver at skulle
gaa langt med deres nyindkøbte
varer.
Ingen er kede af, at der kommer
kunder til Fugholm. Tværtimod giver flere udtryk for, at der indimellem er noget stille i gaden. Men
man er betænkelig ved stadernes
placering. Vil de komme til at dække forretningsfacaderne og hindre
kunderne til gadens egne forretninger i at komme frem?
Ifølge de foreløbige planer — byraadet skal have tarvets fremtidige
placering til behandling i mødet paa
tirsdag — bliver der sat plads af til
20 stadepladser, hvilket er flere,
end der normalt er paa Torvet i
øjeblikket. I særligt travle perioder
er det meningen at „dreje" torve-

handelen rundt om Aaboulevarden.
Men saa er det, trofaste torvekunder spørger:
— Hvordan skal vi kunne være
der allesammen? Man bliver jo
mast ned mellem to rækker handlende og deres kunder?
Der skal nok blive debatteret
torvehandel paa det kommende byraadsmøde, men vente nogen deputation fra Fugholms handlende skal
de vise fædre foreløbig ikke. I gaagaden vil man lige se, hvad det udvikler sig til, før man reagerer —
om man overhovedet gør noget. For
det kunne jo ogsaa tænkes, at det
blev en gevinst, alle var tilfredse
med.
Jacqueline.

