
180.000 kroner skal i o

bruges paHusoddeplan
Unge, der har vanskeligt ved at blive indpasset i erhvervslivet, tager fat pa indledende
arbejder - Stadsingenioren projekterer bygning med vaske- og toiletfaciliteter

Det kan ventes, at Hor-
sens kommune umiddel-
bart efter påske gar i gang
med forste del af de om-
fattende arbejder, som i de
kommende år skal gore
Husodde til et virkeligt at-
traktivt omrade. Et hold
af unge vil ga i gang med
at lave de faskiner, som
skal anvendes til

inddæmning af hele det store om-
rade, og desuden kan det
ventes, at stadsingeniør
Harry Arnum far tilladel-
se til at starte pojekterin-
gen af vaskerum og toilet-
ter pa campingpladsen.

Oplysningen gives af forman-
den for det kommunale ejen-
domsudvalg, Erling Jensen.
Økonomiudvalget, hvori alle
byrådets grupper er
repræsenteret, har givet planen sin vel-
signelse, og det kan ventes, at
byrådet i sit mode i nste uge
gør det samme.
Byrådet gav allerede i begyn-
delsen af februar principiel til-
slutning til et skitseforslag fra

stadsingeniør Harry Arnum om
skabelse af et stort og meget
attraktivt fritidsområde ved
Husodde. I øjebiikket dispone-
rer kommunen pa .dette sted
over et område pa 120.000 kvm,
men ved inddmning af et lay-

Formanden for det kommunale
ejendomsudvalg, Erling Jensen.

vandet område af Horsens fjord
lige østherfor, vil området in-
denfor en årrække kunne for-
dobles. I byrådet var der enig-
hed om, at planens første etape
burde indledes snarets muligt,
og nu kommer det altså til at
ske endnu tidligere, end de fle-
ste havde forestillet sig.

Unge optrænes
til erhvervsindsats

- De første arbejder kommer
til at foregå under stadsgartner

Aage Eriksens domæne, siger
Erling Jensen til Horsens Fol-
keblad. - Ved flere lejligheder
har vi drøftet, hvad der kom-
munalt kunne gores for de for-
holdsvis mange unge, der har
haft vanskeligt ved at indpasse
sig i erhvervslivet. Adskillige af
dem skaffer sig til livets opret-
holdelse gennem den sociale
forsorg, men vil meget gerne
gang med at arbejde. Det ved
jeg fra min gerning pa Ar-
bejdsformidlingen, men det har
været svært at skaffe dem eg-
nede opgaver. Der er virkelig
gode muligheder for dem ved
starten af Hudsoddeprojektet.

I første omgang skal et min-
dre hold af unge i gang lige ef-
ter påske, og vi regner med, at
de kan blive optrænet til at gå
ind i det almindelige erhvervs-
sliv efter et par måneders ar-
bejde ved Husodde, hvorefter et
nyt hold unge kan sttes i
gang. Der er til dette formal i
økonomiudvalget bevilget
180.000 kr., og denne del af ar-
bejdet i Husodde kan ventes
sluttet hen pa efteråret.

Store planer
for området

De unge far til opgave at
fjerne ris og flette dem til fa-
skiner, som skal anvendes til
sikring af strandkanten og
yderligere inddæmning af visse
mindre fjordområder. Desuden
vil stadsingeniøren gennemføre
projekteringen af nye vaske- og
toiletfaciliteter, som er meget
hardt tiltrængt pa den eksiste-
rende campingplads, og der skal
skabes en indhegning, som er
forudsætningen for, at camping-
pladsen igen kan opnå en

m

placering i fortegnelsen over
danske campingpladser.

Efter stadsingeniørens skitse-
forslag skal der desuden skabes
nye vej- og stiforbindelser i det
vidtstrakte område, idet man
dog ved denne planlægning
bygger pa eksisterende

vejanlæg, og der skal mellem selve
camping-omradet og stranden
skabes P-plads til 88 biler. Des-
uden skal der foretages omfat-
tende beplantning, og i senere
etaper af anlægsarbejdet tan
kes opført cafeteria, som skal
erstatte den nuværende „Fjord-
kro", kontorbygning med kiosk
samt bolig for campingpladsens
leder.
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