
orsens
>>Grøn Br<

Vejle, Kolding og Fredericia lukker Horsens ind i samarbejdet

Horsens vil være
»Grøn i samarbejde
med Vejle, Kolding,
Fredericia og Middel-
fart.

I dag skal byrådet tage stil-
ling til, om byen skal prove at
komme med i projekt »Green
City«, som er startet af Indu-
striministeriet og

Miljømini-steriet.
Fra okonomiudvalget ligger

der en enstemmig indstilling
om at sige ja, så alt tyder pa, at
det bliver byrådets beslut-
ning.

Om Horsens og de andre by-

er så rent faktisk udnævnes til
grønne byer, er endnu uvist.
Det afhænger af den

dommer-komité, som de to ministerier
har nedsat.

Målet med hele "Green
City"-projektet er dels at slå et
slag for miljøet i byerne, dels
at markedsføre dansk miljø-
teknologi internationalt.

Da planerne blev offentlig-
gjort i december, fandt Vejle,
Kolding, Fredericia, Middel-
fart og en række virksomhe-
der i de fire byer hurtigt sam-
men om i fællesskab at søge
optagelse i projektet.

Det var på tale at tage Hor-

sens med, men det blev ved
tanken, bl.a. med henvisning
til den geografiske afstand.

Blandet sig
Siden har Vejle Amts Ud-

viklingsråd blandet sig.
Erhvervsfolk i rådet og

amtsborgmester Erling Tie-
demann har kraftigt opfor-
dret til, at Horsens kommer
med, så amtets fire store byer
kan trade frem i fællesskab.
Og derfor er sagen nu havnet
på byrådets bord.

- Vi kan fuldt ud opfylde de
krav, som er stillet fra Indu-

striministeriet og
Miljømini-steriet, siger borgmester Hen-
ning Jensen. Og samtidig kan
vores deltagelse demonstrere,
at samarbejdet mellem de sto-
re byer i Vejle amt ikke kun er
prone ord på et stykke papir.

Udgifterne til annoncering
og personale løber op i 1,6 mill.
kr., nogenlunde ligeligt for-
delt over i år og næste år. Pen-
gene fordeles efter indbygger-
tal i de fem byer, så Horsens'
andel vil blive 387.000 kr.

Økonomiudvalget foreslår,
at beløbet hentes fra de mid-
ler, som er afsat til erhvervs-
fremme. (ch-r)
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