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Underskrift-indsamlerne kaldte det en halv sejr, da borgmester Vagn Ry Nielsen (S) udsatte byrådets behandling 
sagen om hjørnejendommen til efter sommerferien. Billedet er fra protestmødet på Paddy's og fra venstre er det 
Bente Skovgaard, Jane Topp og Vagn Ry Nielsen.

Nedrivning udsat
- Vi vil forklare
Byfornyelse 
af hjørnehus 
et teoretisk 
alternativ
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HORSENS - Byrådets 
beslutning om nedriv-
ningen af hjørnejen-
dommen på Torvet blev i 
sidste øjeblik udskudt. 
Men byrådets holdning er 
ikke ændret.

Et stort flertal af politi-
kerne i Horsens Byråd har 
markeret,'at de går ind for 
lokalplanen med Alm. 
Brand's byggeplaner, og at 
de ikke har ladet sig påvir-- 
ke af de mere end 6000 un-
derskrifter, der er samlet 
ind i protest mod nedriv-
ningen.

Derfor var der lagt op til

både demonstration og 
protestmøde, da byrådet 
tirsdag skulle have be-
handlet sagen.

Men sent mandag be-
sluttede økonomiudvalget 
at udsætte beslutningen 
til det første møde efter 
sommerferien, som holdes 
den 13. august.

Den mellemliggende tid 
vil borgmester Vagn Ry 
Nielsen (S) bruge til at for-
klare om sagen og alterna-
tiverne til en nedrivning.

Teori eller ...
- Jeg skylder borgerne 

en forklaring på, hvilke 
midler jeg har til rådighed i 
denne sag, og hvad der er 
gjort.

- Hvad er alternativerne 
til en nedrivning, når Alm. 
Brand afviser at sælge el-
ler byforny ejendommen?

Enten kan jeg tage lo-
kalplanen af bordet, eller 
jeg kan laveen karré-sane-

ring. Det vil koste 10 mill. 
kr. nu og derefter årligt 
store beløb, og de penge 
har vi ikke.

- Har byrådet ændret 
holdning til lokalplanen? 
- Nej, det er jeg ikke be-
kendt med.

- Er der så ikke teoreti-
ske alternativer, der reelt 
ikke eksisterer, vi taler 
om?

- I teorien kan det lade 
sig gøre at lave en karrésa
-nering, men jeg tror ikke, 
der er mulighed for det.

- Men jeg vil gerne for-
tælle borgerne, at meget er 
forsøgt i denne sag, og der 
har været en jævn strøm af 
møder, telefonsamtaler og 
brevveksling mellem Alm. 
Brand og Horsens kom-
mune, men det har ikke 
været muligt at få Alm. 
Brand til at ændre hold-
ning i denne sag.

- Til gengæld tror jeg, at 
det er muligt at tale med 
dem om arkitekturen. Men

vi kan ikke afvige ret me-
get fra det projekt, som lo-
kalplanforslaget 
beskriver. Det ville 
kræve en ny lokalplan.

- Hvorfor vil I først nu 
in fo rmere  om sagens  
gang?

- Fordi vi forhandlede li-
ge indtil mandag kl. 16.30.

Forklaring vigtig
- Hvis flertallet ikke har 

ændret holdning til lokal-
plan 127, og der ikke er 
penge til en karrésanering, 
har I så ikke bare udskudt 
beslutningen om at rive 
ejendommen ned?

- Jeg synes, det er vig-
tigt, at borgerne får en 
grundig forklaring. Det 
skylder vi dem.

- Underskrifts-indsam-
lerne kaldte det en halv 
sejr, da du udsatte sagen 
til efter sommerferien?

- Det var deres ord - ikke 
mine.
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