
Storcenter og bymidte
prægede handels-møde
Horsens Handelsstandsforening imod storcenter i Lund

Centerdannelse og
bymidte - det var de to
emner, der prægede be-
retningen ved Horsens
Handelsstandsfore -
nings generalforsam-
ling i aftes på Hotel Da-
nica. Foreningens for-
mand, Jens Bebe, meld-
te helt klart ud: Han-
delsstandsforeningen
går ikke ind for center-
dannelse i Lund, og
man har direkte bedt
borgmester Henning
Jensen og byrådet om
at undlade at godkende
lokalplanen for områ-
det - et ønske, som ikke
er blevet opfyldt, idet
politikerne sagde ja til
planen på byrådsmødet
i tirsdags.

- Men vi ønsker ikke at del-
tage i debatten om gadens ud-
smykning. Den er mere eller
mindre følelsespræget. Vi me-
ner, at det er vigtigt at sikre
en bebyggelsesform på gåga-
den, som kan ændres, hvis ud-
viklingen om f.eks. 25 år stil-
ler andre krav til bymidten.
Det opnår vi ikke, hvis der er
gravet 4 1/2 meter ned i jorden.

- I Handelsstandsforenin-
gen mener vi, at det er vigtigt
at knytte eksperter udefra
med forstand på detailhandel
og centerplanlægning, som
rådgivere for en optimal ud-
nyttelse af Søndergade og by-
midten. Derved opnår vi de
bedste handelsvilkår for midt-
byens butikker, og derfor har
vi bedt Horsens Kommune om
at tilknytte detailhandelseks-
perter udefra med det formål
at få analyseret, hvor mange
centerdannelser, Horsens kan
bære.

ved Bluemersgade og ved den
gamle Børma fabrik? spurgte
Jens Bebe.

Han opfordrede byens er-
hvervsrelaterede foreninger
og organisationer til samar-
bejde og til en fælles holdning
til centerdannelsen i Lund
med det formål at styrke byen,
dens virksomheder og dens
indbyggere. Horsens har
bedst af, at vi får fælles fods-
lag, og vi har alle muligheder
for en stærk og sund udvik-
ling af byen, sagde Jens Bebe.

Mette Kofoed

Foreningens kasserer,
Frank Andersen, oplæste
regnskabet, der viser et un-
derskud på 8.524 kr. og en for-
mue på 459.887 kr. General-
forsamlingen vedtog bestyrel-
sens forslag om en mindre
kontingentsforhøjelse på 30
kr. for det første medlem i en

virksomhed og på 20 kr. for
efterfølgende medlemmer.

Fem bestyrelsesmedlem-
mer var på valg, og de blev alle
genvalgt.

Efter generalforsamlingen
talte lektor, cand. polit. Mette
Kofoed Bjørnsen over emnet
Danmarks økonomiske pro-
blemer - og hvorfor det er så
svært at løse dem. Hun gjorde
sit foredrag meget levende og
inspirerende og svarede un-
dervejs på adskillige spørgs-
mål fra tilhørerne.

Under middagen talte vice-
amtsborgmester Vagn Ry
Nielsen (S), der sagde, at der
vil komme et årti - 90'erne -
som vil fylde mere end andre i
Horsens historie.

- Når man f.eks. om et halvt
hundrede år spørger, hvad var
Landsstævne 90, vil svaret
være, at det var noget, Hor-
sens var stolt af. Horsens har
et potentiale, der kan udbyg-
ges gennem samarbejde. Man

skal ikke kæmpe mod noget,
men sammen om noget, sagde
Vagn Ry Nielsen, der mente,
at 1990 var året, hvor horsen-
sianerne var stolte over at væ-
re horsensianere.

På etatens vegne talte chef
for told- og skatteregion Hor-
sens, Otto Jensen, og sagde, at
det var dejligt og spændende
at være med ved Horsens
Handelsstandsforenings ge-
neralforsamling. Han under-
stregede vigtigheden i sam-
spillet mellem borgerne og
etaterne.

Formanden for Horsens
Turistforening, Birthe Chri-
stiansen sagde, at Turistfore-
ningen og Handelsstandsfore-
ningen kan gøre mange ting
sammen og trækker på sam-
me hammel i bestræbelserne
på at få flere mennesker til
byen og på at gøre Horsens til
en glad by. (can)

- Horsens Handelsstands-
forening siger ikke nej til cen-
terdannelse, sagde Jens Bebe i
sin beretning. Vi mener blot,
at placeringen i Lund er for-
kert, og at den vil være kata-
strofal for Horsens midtby.
Analyser andre steder fra vi-
ser, at centerdannelser-tæt på
bymidten styrker både centret
og midtbyen.

Handelsstandsforeningens
formand pointerede, at fore-
ningen går ind for en gågade
på Søndergade. Ønsket er en
unik gågade, som adskiller sig
fra andre byers gågader. Det
skal være en gade, som vil give
de mange besøgende i byen en
oplevelse, som gør, at de kom-
mer igen.

Detailhandel-

- Vi koordinerede vore øn-
sker med både Turistforenin-
gen og Horsens Erhvervsråd,
sagde Jens Bebe. Den politi-
ske beslutning blev en gågade
i dagtimerne og en sivegade
om aftenen. Denne løsning er
vi tilfreds med.

Lund-centret en
overraskelse

Jens Bebe sagde, at medde-
lelsen om Horsens Storcenter
i Lund kom som en overra-
skelse for Horsens Handels-
standsforening og for mange
andre.

- Vi havde hele tiden regnet
med, at vi i kommuneplanen
havde et klart politisk ønske
om at styrke midtbyen han-
delsmæssigt. Vi undrer os sta-
dig over byrådets kovending.
Vi har svært ved at se en for-
nuftig begrundelse for at pla-
cere et storcenter udenfor by-
en. Vi frygter også, at kommu-
nen for at skaffe økonomi til
gågade-projektet risikerer at
sælge den grund, hvor Hor-
sens-huset var påtænkt op-
ført, til ny centerdannelse.
Der er her tale om et jordstyk-
ke, som ligger udenfor bymid-
te-zonen og derfor kræver am-
tets godkendelse.

- Hvordan vil kommunen
forsvare en sådan disposition
overfor de investorer, som i
tillid til kommuneplanen har
investeret i centerdannelse

Fem bestyrelsesmedlemmer var på valg, og de blev alle genvalgt. Her ses den samlede bestyrelse.
Det er fra venstre Hans Jørgen Løvbjerg, Frank Andersen, Claus Løwe Rasmussen, Lyster
Poulsen, Jens Bebe, Ole Jensen, Lars Them og Poul Erik Honum. (Foto: Lars Juul)
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