
I morgen indvies
de nye gågader

Grønnegade-Thonbogade vil stå på den anden ende 
ugen ud efter den officielle indvielse ved 
borgmesteren

Der bliver fest i gaderne i morgen i 
Horsens. Fest i de to nye gågader, 
Grønnegade og Thonbogade, som nu 
indvies officielt. Selve den højtideli-
ge ceremoni begynder kl. 16 I over-
værelse af byens officielle repræsen-
tanter plus sikkert tusinder af hor-
sensianere. Borgmester Ove Jensen 
holder den officielle indvielsestale 
og  k l ipper  dere f te r  en  udspændt  
snor over. Dermed skulle de to gå- 
gader  være  indv i e t  på  den  måde »  
som sig hør og bør, men der vil na-
turligvis ske en hel masse andet.

Horsensgarden giver musikalsk' 
underholdning, og senere afgår gar-
dens medlemmer til dørvogtere uden 
for gadens forretninger og bliver der 
til lukketid. Kl. 18,15 samles gåga-
dernes forretningsfolk med enkelte

indbudte gæster til middag i Palæ-
restauranten.

Lidt godt for 
ganerne

Både børn og voksne skal mærke, 
at  der  er  fest .  Ved boder  f ra  Hor-
sens Andelsmejeri bliver der gratis 
uddeling af ispinde ti l  børnene, og 
for voksne bliver der 
demonstrationer og smagsprøver, 
og hvis nogen skulle gå hen og 
blive tørstig i  varmen, v i l  der 
være mulighed for at  købe et glas 
forfriskende fadøl.

Alle butiksvinduer vil selvfølgelig 
være ekstra fint pyntede i 
gågaderne, der er festligt 
udsmykkede med flag. Samtlige 
forretninger har end

v idere  opst i l l e t  smukke 
b lomsterkummer.

Nymalede facader
I det hele taget har forretningsfol-

kene g jort  meget  ud af  
begivenheden. Ikke alene i 
morgen, men også de  fø lgende  
dage  ugen ud v i l  der  være liv og 
fest i Grønnegade-Thonbogade i 
byens centrum. Grundejerne har i 
stort omfang malet og repare re t  
husenes  facader ,  så ,  d i sse  
fremtræder så pyntelige som aldrig 
f ø r .  Man har  f o rbered t  s i g  på  en  
formelig invasion af bysbørn og 
turister i det gågade-miljø, der nu 
er skabt. Fra gågaden Graven kan man 
p r o m e n e r e  v i a  M æ l k e t o r v e t  t i l  
Grønnegade og Thonbogade og 
opleve  den  hygge l i ge  og  
a f s lappende  stemning, der nu er i 
disse gader.

Det kan forøvrigt bemærkes, at 
gadeforeningerne for de tre gågader 
har indledt et vist samarbejde, også 
med hensyn ti l  fremtidige 
arrangementer, udsmykning og 
varetilbud.

De handlende i de nye gågader gi-
ver udtryk for deres taknemlighed 
over  fo r  borgmester  Ove  Jensen,  
som har været primus motor i be-
stræbelserne for at få gaderne gjort 
til gågader i stedet for at nøjes med 
sanering, som tidligere har været på 
ta le .  Nu er  der  som sagt  skabt  et  
gågade-miljø, som Horsens og dens 
borgere har grund ti l  at glæde sig 
over.
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