
Ny plan om
politigård
HORSENS - Kvickly-
bygningen på

Søndergadei Horsens er atter
inde i billedet som mu-
lig ny politigård .

Arkitekt Poul Schwarz og
ingeniør  Kai Pedersen fra fir-
maet Oluf Jørgensen  A/S har -
stærkt støttet af politiet -
skabt et nyt projekt for en
politigård i den tidligere super-
markeds-bygning.

En lokal delegation med re-
præsentanter fra politiet,
kommunen og

arkitekt/ingeniørvar onsdag i København
for at præsentere  det nye for-
slag for  rigspolitichefen. For
nogle år siden strandede pla-
nerne om en ny politigård , på
penge-problemet. Horsens
står først til at skulle have ny
politigård i næste årtusinde -
og den prioritering er ikke æ-
dret.

Derfor har »
projektmager-nemåttet finde en ny finan-
sierings-formel. Og i denne
forbindelse har Schwarz/Pe-
dersen kastet øjnene på de ak-
tiverings-midler, regeringen i
øjeblikket  planlægger  at kaste
ud i nye anlægs-opgaver for at
styrke beskftigelsen.

Ledende politikere i Hor-
sens har derfor indledt en in-
tens kampagne for at få en del
af disse midler kanaliseret
over i en ny politigård.

Projektet er langt billigere
end de bygge-planer, der blev

lanceret i sidste halvdel af
1980'erne. Af tre grunde:

- Kvickly-bygningen er fal-
det til en tredjedel af det,
Mackler-koncernen gav for
huset i 1990 - nemlig fra 30
mill. til 10-12  mill. kr.

- Licitations-tilbuddene
ligger  i dag meget lavt.

- Endelig er der nu i planer-
ne indarbejdet muligheden for
et mageskifte, så Kreditfore-
ningen Danmark i forbindelse
med salget af Kvickly kan
overtage den gamle politigård
- hvis der er ønske  om det.

Sidste chance
- Det er absolut sidste mu-

lighed for at få placeret en ny
politigård centralt i Horsens.
Løsningen vil were optimal,
made med hensyn til lokaler,
kunde-betjening, parkering
og udkørsels-forhold , siger
Kaj Pedersen.

- Men vi skal have en hurtig
afklaring, og jeg forventer
svar i løbet  af senest 14 dage
på, om vi skal arbejde videre
med planerne. Bliver svaret et
nej, har KD andre planer med
bygningen.

- Ved at vælge
Kvickly-løs-ningenunder politiet at rea-
lisere planerne om at købe
nogle tilstødende ejendomme
til den eksisterende

Det vil kun kunne blive
en lappeløsning , tilføjer Kai
Pedersen. (hj)
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