Postkort
mod Alm.
Brand
Bedre Bymiljø
udgiver kort
med truet hus
Af Birte Kongshaug
HORSENS - Lokale politikere og ledelsen i
forsikringsselskabet Alm.
Brand vil den kommende
tid få mere post end
sædvanligt.
Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens har netop
fået trykt et postkort med
en tegning af Mogens
Christiansen, der viser
hjørneejendommen
på
Torvet/Kattesund, som
Alm. Brand vil rive ned og
erstatte med et nybyggeri.
- Jeg forestiller mig, at
kortene bruges til at sende
til politikerne og til direktøren i Alm. Brand, siger
formanden for Bedre Bymiljø i Horsens, Poul
Wagner Sørensen.
Siden planerne i november 1995 blev offentligt

kendt, har mange borgere
protesteret mod Alm.
Brand's planer og mere
end 4000 underskrifter er
samlet ind for at redde
bygningen.
Borgernes protester har
dog ikke påvirket politikerne i Horsens Byråd.
På det sidste byrådsmøde inden sommerferien den 25. juni - skal sagen til
den afgørende behandling,
og det ventes, at et klart
flertal siger ja til, at Alm.
Brand må gennemføre
nedrivningen og opføre et
nybyggeri i fem etager.
Trods den politiske
holdning fortsætter borgerne med at samle
underskrifter, og bl.a.
medlemmerne af Bedre
Bymiljø har nu meldt sig
som aktive indsamlere.
- Vi kan ikke give op, siger
Poul
Wagner
Sørensen.
- Jeg har netop deltaget i
vores landsforenings årsmøde, hvor jeg talte med
embedsfolk i både bolig- og
miljøministeriet.
- Også de har meget

Bedre Bymiljø sælger postkort med den truede hjørneejendom og foreslår, at kortet sendes til bl.a. politikere.
svært ved at forstå, at en
så initiativrig kommune
som Horsens kan gå ind
for nedrivningen af sådan
en ejendom, siger Poul
Wagner Sørensen.
Han tilføjer, at der lovmæssigt allerede til efteråret vil komme noget ud,
som skal afhjælpe den lovløse situation, som bevaringsværdige huse er i.

Samtidig er Grundejernes
Investeringsfond klar med
en pulje på 50 mill. kr. til
huse med tårn og spir.
- Kommunen kunne have
undgået denne situation,
hvis den i tide havde lavet
en bevarende lokalplan
for midtbyen og dens
gamle huse, men sådan
kan stadig laves, mener
Poul Wagner Sørensen.

