Storcenter ind
på privat grund
Ø konomiudvalg godkendte forkert plan
HORSENS - Da et
flertal i Horsens kommunes økonomiudvalg på et møde mandag godkendte en ny
byggeplan for Horsens Storcenter, sagde de fejlagtigt god
for en plan, der rager
ind over to privatejede grunde, som slet
ikke er med i centerplanerne.
Først dagen efter den politiske behandling af byggeplanen, opdagede kommunens teknikere, at der var
fejl i den nye byggeplan for
Horsens Storcenter.
Samtidig så en beboer på
Lundvej tilfældigt byggeplanen og opdagede, at man
havde placeret en tankstation i hendes have.

- Og da jeg fik at vide, at
økonomiudvalget havde
godkendt byggeplanen, forstod jeg ingenting.
- Vi har ikke solgt til kommunen, tværtimod har vi
netop fået brev om, at vi ikke berøres af Horsens Storcenter, siger den ene af to
grundejere, Lilly Mortensen, Lundvej 26 i Horsens.
Efter at have opdaget fejlen kontaktede Horsens
kommune omgående bygherrerne og gjorde dem opmærksom på, at den nye
byggeplan skal justeres, fordi den inddrager jord, der
ikke hører til planerne.
Hele centerbyggeriet er
på byggeplanerne vendt 45
grader, og dermed er man
altså kommet længere mod
vest, end man havde jord til.
- Der er sket en fejl, som
nu stille og roligt bliver rettet, og det vil ikke kræve en

ny behandling i økonomiudvalg, siger borgmester Henning Jensen (S).
- Det er forkasteligt, useriøst og en kraftig bommert,
at vi i økonomiudvalget
forelægges en forkert byggeplan. Og jeg mener ikke, at
byggeplanen kan justeres,
uden at økonomiudvalget
igen skal tage stilling til ,
den, siger Lone Bach fra SF.
Det samme mener den
konservative Jørgen Bang,
der ikke vidste noget om fejlen, før Folkebladet ringede
ham op.
- Vore teknikere har haft
meget kort tid til at kigge på
planen, og det kan forklare,
hvordan fejlen har sneget
sig ind, siger Jørgen Bang,
der mener, at det ville være
nok, hvis økonomiudvalget
kort før det næste byrådsmøde kaster et blik på den
rettede byggeplan. (birte)

