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HORSENS - I de næste to
måneder har borgerne i
Horsens mulighed for at
se nærmere på de
byggeplaner, som forsikringselskabet Alm.
Brand har i Kattesund
og på Torvet.

Horsens Kommune har
netop fremlagt lokalplanforslag nr. 127, som nøje
beskriver de fremtidige
planer for en stor del af firkanten Torvet, Kattesund,
Havnealle og Borgergade.
Lokalplanforslaget stiller
store krav til det byggeri,
som forsikringsselskabet
ønsker at opføre på
hjørnet til Torvet og på
den sydlige side af Kattesund.
Fra politisk side er der
sat krav om en høj kvalitet i
såvel materialer som i

Forsikringsselskabet Alm. Brand vil rive ned og fylde hullerne ud i Kattesund og på hjørnet af Torvet. I rådhusets
forhal er der mulighed for at nærmere på en model af det planlagte byggeri.
den arkitektoniske udformning, og ifølge lokalplanforslaget har arkitekterne bag det planlagte
byggeri forsøgt at tilpasse
nybyggeriet ind i det eksisterende bybillede bl.a. ved
igen at lave et tårn.
Allerede
inden
lokalplanforslaget kom på gaden, skrev 1400 borgere i

Horsens under på, at de ikke
vil have den gamle hjørneejendom Torvet/Kattesund revet ned.
Protesterne var ventet af
kommunen, som flere
gange har afvist at lade
ejendommen rive ned, men
alligevel endte med at bøje af
overfor et ultimatum fra Alm.
Brand, der enten ville

have hjørneejendommen
revet ned - eller slet ikke
ville bygge.
Men ligesom der er mange
protester
mod
nedrivningen, er der også mange
borgere, som synes, det er
godt, at der nu sker noget i
Kattesund, der i flere år
har været præget af forfald og laden stå til.

Lokalplanforslaget
er
fremlagt indtil den 24.
marts, og i det tidsrum kan
borgerne komme med både
ris og ros til planerne, der
først kan realiseres, når
indsigelserne er behandlet, og byrådet derefter
træffer den endelige afgørelse.

