
Gågade kan lukke hotel
Kommunen vil
ikke lempe
trafikregler

Tekst: Birte Kongshaug
Foto: Lene Sorensen

HORSENS - De nye
gågade-regler pa Søndergade
truer Jørgensens Hotel,
som ma sige nej til konfe-
rencer og store møder pa
grund af manglende par-
keringspladser.

- Horsens Kommune er
godt i gang med at lukke ho-
tellet. Jeg far ingen

forståelse fra kommunens teknis-
ke udvalg, og det er simpel-
then en katastrofe, siger eje-
ren Anne Kathrine

Koed-Jørgensen.
Pa et mode i gar i udval-

get for teknik og miljø sagde
politikerne blankt nej til at
efterkomme et ønske fra
gensens Hotel om at fa 30

faste parkeringspladser pa
Søndergade og fire korttids-
pladser til af- og pålæsning
af bade gster og bagage.

- Vi lemper ikke pa de
nuværende regler, somjo blot er
en af bestræbelserne pa af
bilerne vk fra midtbyen -
ligesom i alle andre byer, si-
ger udvalgsformand Lillian
Sorensen (S).

- Men vi skal leve af ser-
vice, og den kan vi ikke yde,
og konsekvensen kan vre,
at jeg ma finde pa noget helt
andet, siger Anne Kathrine
Koed-Jørgensen.

- Da jeg købte hotellet, var
der ca. 30 p-pladser i Teater-
garden forbeholdt hotellets
gster. De er vk nu.

- Det samme er p-pladser-
ne pa Søndergade, og de 20
p-pladser vi har fået til over-
nattende gster er umulige
af administrere.

- Desuden har yore over-
nattende selskabsgæster
svrt ved at forstå, at de skal
tidligt op og fjerne deres bil
inden kl. 9.00 søndag mor-

gen hvor der ikke even sjæl
pa Søndergade. M sådan
er reglerne.

- Jeg bliver også ntak-
tet af lokale

virksomhedsledere, som har svært ved at
forstå, at de ikke kan køre
ind pa Søndergade og hente
deres gster, men man ma
kun lore ind for at læsse bag-
age af, det siger reglerne og
politiet, siger Anne Kathrine
Koed-Jørgensen.

Hun klandrer samtidig
udvalgsformand Lillian So-
rensen for at sige, at hun ik-
ke Bider hoe mere om

Søndergade.
- Ikke gider, j amen detkan

man da ikke sige. Nar noget
ikke fungerer, er man da
nødt til at tage det op igen,
siger Anne Kathrine Koed-
Jørgensen.

Lillian Sorensen mener
ikke, det gar så galt, og hun
siger, at kommunen er villig
til at kigge pa andre parke-
ringsmuligheder for hotel-
let. Hvor det skal vre, ved
udvalgsformanden ikke.

Anne Kathrine Koed-Jørgensen: Vi kan ikke yde den
nødvendige service.
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