Ingen penge i
1991 til
opvisningshal
Byrådet vedtager anlægsbudget for 1991 pa tirsdag
Kulturudvalget har
ikke fundet penge til en
ny opvisningshal i Horsens i 1991. Det fremgår
af det forslag til anlgsbudget, som byrådet på tirsdag skal tage
stilling til. Og meget tyder på, at der heller ikke i 1992 bliver penge
til den højt ønskede opvisningshal.
I sportskredse har en opvisningshal længe stet øverst pa
ønskesedlen. På skift har man
ønsket en placering ved enten
Parkhallen pa Langmarksvej
eller Torstedhallen i sydbyen.
Formanden for kulturudvalget, Hans Jakob Larsen
(S), håber stadig, at det snart
vil lykkes at få bygget hallen.
- Alle havde håbet, at der
ville blive råd i 1991. Men
kommunens økonomi gør, at
der ingen penge er. Og jeg har
i dag svrt ved at fa øje pa en
hal lige nu. Jeg tror ikke, at
kommunen far råd til den investering de første par siger Hans Jakob Larsen.
- Vi har fra
økonmiudval-getMrnsijfo
anlægsbudgettet. Vi skulle
undgåyberio
anlægsudgifter, der giver store driftsudgifter. Og hvis vi skal holde
den linje, er der ikke plads til
en opvisningshal.
Hans Jakob Larsen forstår,
hvis der er skuffelse.
- Vi har tophold, der burde
have bedre forhold. Men pa
den anden side er tilskuerkapaciteten i Torsted pa 1500, og
jeg tror kun, at det bliver i
spidsbelastninger, hvor håndbolddamerne skal spille om
medaljer, at der kan bliver
problemer med at fa plads til
alle tilskuere.

- Men det er kedeligt, at vi
ikke far en hal, der kan tage
store stævner. Og hvis der
kommer en lysning i
økonmi-e,blvrhapoite
meget højt, siger kulturudvalgsformanden.
Han mener dog, at
amatørmusikken og den rytmiske
musik skal prioriteres endnu
Mere. Den er nemlig heller
ikke blevet tilgodeset pa
anlægsbudgettet for 1991, men
her håber Hans Jakob Larsen,
at der meget hurtigt kan findes en alternativ løsning.

35 mill. i alt
Den skattefinansierede del
af hele kommunens
anlægsbudetrpiakn35ml.
kr. i 1991. Dertil kommer en
lane- og takstfinansieret del
på næsten 60 mill. kr.
I 1991 vil kommunen desuden lobe arealer for 15 mill.
kr. Den del betales af en tilsvarende indtgt pa salg af
andre ejendomme.
Byrådet har haft store problemer med at skaffe penge
nok til et tilfredsstillende
anlægsbudget. Som bekendt skal
der i 1991 spares 15 mill. kr. pa
driften. En del af disse penge,
ca. 10 mill. kr., skyldes en
overflytning fra drift til anlæg
for netop at styrke
anlægsbudgettet. Dertil kommer, at
der tages 13 mill. kr. af kasAsen.
f
den skattefinansierede
del gar 2,8 mill. kr. til fritid og
kultur, 7,3 mill. til born og unge, 9,2 mill. til ldre, 0,4 mill.
til miljø, 6,7 mill. til trafik, 7,5
mill. til administration og 0,8
mill. til andet.

Omklædningsrum
På fritidsområdet er der en
mill. kr. til omklædningsrum

til FC Horsens, 432.000 kr. til
omklædningsrum til HIS,
250.000 kr. til klubhusudvidelse til Horsens Boldklub og
200.000 kr. til omklædningsrum til Horsens Freja. Desuden bevilges en mill. kr. til en
generel renovering af bygninger.
Pa born og unge-området
bruges 4,5 mill. kr. til renovering af skolelokaler, 1,3 mill.
kr. til tagkonstruktion pa
Bankagerskolen, en mill. kr.
til etablering af skolefritidsordninger og en halv mill. kr.
anlægsarbejder pa daginstitutioner.
På ældreområdet er der 7,6
mill. kr. til renovering af Kildebakken, 186.000 til kloakering Reballegård, en halv mill.
kr. til anlægsarbejder pa plejehjem, 842.000 kr. til
ældreboigSøstnHuma
Stiftelse og Møllegade 53 samt
100.000 kr. til planlægning pa
eksisterende plejehjem.
På trafik- og miljø-omradet
er 6,6 mill. kr. til
færdiggørelse af den indre ringvej den store klump. Desuden 70.000 kr.
til skilte i forbindelse med
Margeritvejen og 425.000 kr.
til diverse arbejder.
I administrationen er der
fem mill. kr. til edb og 2,5 mill.
kr. til nyt økonomisystem.
Desuden 500.000 kr. til en
pulje til beskftigelsessekretariatet, 200.000 kr. til renovering af øvelsesanlæg ved
brandvæsen og civilforsvar
samt 100.000 kr. til CF-materiel.
Dertil kommer den store
andel af og takstfinansierede anlgsarbejder. Her er
også Kildebakken,
ældreboig,nspared
foranstaltninger på skoler og byfornyelse. Det store beløb er
knap 40 mill. kr. til kloakering
og centralrenseanlæg. (asg)

