Frank Panduro og hans »kunstværk" ved
"KuliseLagrtfånopbkigraeuvnt .Didlger
børnebyråd trader i aktion til fordel for den usædvanlige
udsmykning. (Arkivfoto: Lars Juul)

Børnenes
byråd vil
bevare
flyvraget
Panduros fly er
frisk og
anderledes

delse til de voksne politikere for at fa ændret
beslutningen.

Af Niels Christensen

- Jeg har været i kontakt
med de fleste, og de bakker
alle op om aktionen. Jeg
ved ikke belt, hvordan vi
skal gribe det an, om vi
eventuelt skal modes, eller
vi skal lave en skrivelse,
som alle skriver under pa,
fortller
børneogmst-.
Han mener, at flyvraget
er flot, frisk og anderledes
og noget man ikke finder
andre steder. Derfor skal
det bevares.
Flyvraget blev sat op
som blikfang for vrtshuset >>KulisseLageret<<, der
drives af Frank Panduro.
Han betegner selv vraget
som et kunstværk. Det er
udført af
Århus-knteSoHard.
Flyvraget blev sat op
uden at indhente tilladelse
fra de kommunale myndigheder. Teknisk udvalg
har siden vurderet at vraget overskrider de regler,
der er for reklamering og
lignende, og har forlangt
det taget ned, men forst
om seks måneder. Nu vil
ungdommen i Horsens
havde det bevaret for eftertiden.

HORSENS - Selvom
Børnebyrådet formelt
sluttede sit virke i december, træder det nu
aktion for at bevare det
flyvrag, som bruges til
blikfang for værtshuset
"KulisseLageret".
Flere af medlemmerne i
Børnebyrådet finder det
forkert, at teknik- og
miljøudvalget i Horsens kommune har krvet flyvraget
fjernet inden seks maneder.
- Det, som medlemmerne af byrådet slog pa, var,
at der skulle skabes mere
liv i Horsens. Der skal satses pa kultur, og derfor er
det forkert at forlange
flyvraget pillet ned, siger
Soren Juul Baunsgaard,
Egebjerg, der er
børneyådtsogmr.
- Formelt er
Børnebyrådet nedlagt, men medlemmerne holder kontakt med
hinanden, og i denne sag er
jeg ved at tage kontakt til
alle medlemmerne om at
sta. bag en samlet henven-

Opbakning

