Alm. Brand vil
ingenting gøre
i Kattesund
Opgiver alle
planer efter
kommunalt nej
til supermarked
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HORSENS - Alle planer
om byggeri og renovering i Kattesund og på
Torvet er skrinlagt.
Alm. Brand har meddelt Horsens kommune, at man ikke vil ofre
flere projekt-penge.
Den ellers fordragelige
tone fra sensommerens
forhandlinger mellem
Horsens Kommune og
Forsikringsselskabet Alm.
Brand er skærpet.
Sagen om Kattesund-

Fremtiden er uvis for
Alm. Brand's hjørnebygning ved Torvet.
Selskabet vil ikke ofre
flere penge på projektet.

planerne er gået i hårdknude, og Horsens er måske endt i den værst tænkelige situation nemlig, at
der intet sker, og bygninger og parkeringsplads
fortsat står som en skændsel for bymidten.
Selvom parterne tidligere var enige om, at hjørnebygningens facade ved
Torvet skulle bevares,
Kattesund skulle nybygges og gården renoveres,
så ser det nu til, at der intet vil ske.

Brev til kommunen
Årsagen er kommunens
nej til, at der indrettes et
supermarked i nogle af
Alm. Brand's planlagte
bygninger i Kattesund.
Politikerne begrunder bl.
a. afslaget med, at trafikken ikke kan bære et supermarked på det sted, og
det vil kræve ny lokalplan.
Det vil man ikke.
I et brev til kommunen
har administrerende direktør Bent Knie-Andersen skrevet, at Alm. Brand
ikke vil ofre flere penge på
projekter i Kattesund, fordi man ikke få noget gennemført.

- Det er ikke korrekt, siger teknisk direktør i Horsens Kommune, Knud Andersen.
- Alm. Brand var i høj
grad været med til at bestemme ordlyden i den nye
lokalplan 127 for Kattesund, og politikerne vil ikke så hurtig igen lave ny
lokalplan.
- Og selvom Alm. Brand
mener, vi kan nøjes med at
dispensere fra lokalplanen, så mener vi, at et supermarked og nye byggelinier kræver ny lokalplan,
siger Knud Andersen.

Overvejer sit svar
Kommunen overvejer
nu sit svar til Alm. Brand.
Ingen ønsker, at området skal fortsætte med at
ligne en militær-øvelsesplads, og kommunen har
mulighed for at kræve
ejendommene genudlejet,
det vil i sig selv medføre en
vis istandsættelse.
Vi ville gerne have hørt
administrerende

direktør

Bent Knie-Andersens
kommentar til sagen, men
det var i dag ikke muligt at
komme i kontakt med
ham.

