Horsens
får ikke
ny politistation
Den nuværende bliver udvidet
HORSENS - Justitsministeriet hamrer nu en
pad gennem alle forlydender om flytning af
politigården i Horsens.
I stedet planlægger ministeriet en istandsættelse af politigården i
Rådhusgade med mulighed for at indlemme
det gamle Horsens Arresthus.
Politiet i Horsens har i
mange år ønsket sig mere
plads og bedre til- og frakørselsforhold, og der har vret
forlydender fremme om, at
politigården skulle flytte til
det tidligere Kvickly pa Søndergade eller Løvbjerg i Borgergade, nar Løvbjerg flytter
til sit nye center i Høegh
Guldbergsgade.
Justitsministeriets planer
er kommet frem, efter at en
lokal investor har tilbudt Justitsministeriet at bygge en ny
politigård pa Dieselhus-grunden pa hjørnet mellem Høegh
Guldbergs Gade og Jyllandsgade.
- Grunden ligger centralt i
Horsens. Med 6000 kvm. og
med mulighed for udvidelse,
mente jeg, det var en god ide
at bygge politigården og derefter leje den ud til Justitsministeriet, siger investoren, Niels
Jørn Tandrup, Silkeborg.
For 14 dage siden fik han
imidlertid en pænt nej tak for
tilbuddet fra ministeriet.
Embedsmændene præciserede i
svarbrevet, at Justitsministeriet ikke ønsker at leje sig ind
hos private.

Ingen flytning
inden år 2000
I øvrigt arbejder Justitsmi-

nisteriets folk nu pa en renovering af politiets nuvrende
lokaler, stod der i brevet.

- Med flytningen af Horsens
Arresthus til fængslet star vi
pludselig med de tomme lokaler, som politiet mangler. Derfor kan jeg godt nu afsløre, at
der ikke pa denne side af
årtusindskiftet bliver tale om at
flytte politigården , fastslår
kontorchef Niels Pallesen, Justitsministeriets 1. kontor.
- Vi har ikke bundet os til
nogen bestemt løsning endnu,
men resultatet bliver formentlig, at domstolene, som
også mangler plads, og politiet
ma dele lokalerne i det gamle
arresthus, siger kontorchefen.
Han understreger dog, at
det igen bliver pengene, som
afgør omfanget og hastigheden af politistationens istandsættelse.

Møde i Horsens
Blandt politifolkene er man
tilfredse med, at der endelig
bliver taget stilling til, hvad
der skal ske.
- Vi har nu ventet i
efterhånden 10 år pa en afgørelse,
og i mellemtiden er lokalerne
blevet stadig mere elendige.
Hver gang et varehus er flyttet ud af deres lokaler i Horsens midtby, er det jo blevet
nvnt som en mulighed for en
kommende politigard, siger
betjentenes tillidsmand, politiassistent Ernst Karlsson.
Formanden for politiets
byggeudvalg, kontorleder Ib
Hansen, Horsens Politi, siger,
at en renovering af detentionen og en bedre beliggenhed
for ekspeditions-lokalerne bl.a. motorkontor og pas- og
kørekort-kontoret - star
øverst pa ønskesedlen.
Den 10. september kommer
rigspolitichefen og repræsentanter fra Justitsministeriet
til Horsens for at diskutere
planerne om renoveringen
nrmere. (g-vald)

