
Politiforening jubilerede
Med lune frikadeller og fadøl  fejrede Horsens Politiforening i gar sit 75 års  jubilæum. Pensionere-
de medlemmer af foreningen dukkede op og hyggede sig med de nye kolleger i faget. Politi-assi-
stent Preben Duch og Jørgen Jacobsen får sig her en snak med borgmester Henning Jensen ved
gavebordet. (Foto: Povl Klavsen)

Flyt politigården til
Løvbjerg, når super-
markedet forlader de
store lokaler i Borger-
gade engang næste år.

Denne mulighed fremlagde
lokale politikere og

embedsmændi går for fem lokale fol-
ketingsmedlemmer under et
møde på Christiansborg.

Baggrunden er, at Løvbjerg
i går offentliggjorde planer om
at flytte sit supermarked fra
de velkendte lokaler i Borger-
gade til et helt nybygget cen-
ter pa Høegh Guldbergs Gade.
Der er endnu ikke truffet be-
slutning om anvendelsen af de
mange kvadratmeter, der bli-
ver ledige i Borgergade, og
som rummer både erhvervslo-
kaler og en stor

parkeringskælder.
- Vi var i Kobenhavn i anden

anledning, og sa bad vi yore
folketingspolitikere om at ga
til justitsministeren med den-

ne ide. Politigarden kunne få
en fremragende beliggenhed i
Borgergade, siger viceborgme-
ster Erling Jensen (S), Hor-
sens.

Politiet og politikerne har
tidligere arbejdet med tanker
om at flytte politigården til
Kvicklys lokaler, der snart
står ledige pa Søndergade . Der
blev lavet et detaljeret forslag
herom, men planerne måtte
opgives, fordi justitsministeri-
et ikke har penge til at indret-
te en ny politigård  i Horsens i
øjeblikket .
Især  ordenspolitiet i Hor-
sens plages af pladsproble-
mer, og kunde-betjeningen i
den gamle politigård er langt
fra ideel. Dertil kommer pro-
blematiske til- og

frakørselsforholdi Rådhusgade- for-
hold, der strammer til, nar
Søndergade en dag omdannes
til gå-gade .

- Forslaget er helt nyt for
mig. Jeg har ikke hørt om det

tidligere, men tanken lyder da
fornuftig, siger politimester
Troels Jørgensen, Horsens.

Han har dog ikkke store
forhåbninger  om, at der denne
gang skulle kunne findes
økonomiske midler til en sådan
flytning.

- Bliver en sådan løsning  re-
alistisk, er vi formentlig med
på den. Men foreløbig indstil-
ler vi os på at blive, hvor vi er,
og det vil trafikalt betyde, at vi
skal til at køre mere frem og
tilbage over Rådhustorvet .
Det er næppe det store pro-
blem, for torvet er jo ikke så
"livligt" , siger Troels Jorgen-
sen.

Netop som delegationen fra
Horsens i går var i København
for at lave "ben-arbejde"  for
lokale problemstillinger,
holdt Horsens Politiforening
75 års jubilæum - hvorunder
der, atter en gang, lød  kritik
fra foreningen af blandt andet
lokale-forholdene. (hj)

- Politigård
til Løvbjerg
Lokale politikere og MF'ere peger på denne løsning
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