Sydlandsk
stemning
i bymidten
Boder og festtelte erstatter bilerne i totalt lukket midtby
Der bu y er sydlandsk
stemning i midtbyen i Horsens i de dage Landsstvne 90 star pa. Fra boder og

telte vii man sørge for, at
ingen behøver hverken at
suite eller taste, og far
man lyst til en svingom til

levende musik bliver der
ogsa rige muligheder for
det - festteltene ligger tæt
og pa Rådhustorvet er der
asfaltbal under åben Kimmel.
Detailhandelen vil I* grad
være med til at skabe den sydlandske stemning. Horsens
Handelsstandsforening har
på detailhandelens vegne fået
tilladelse til at butikkerne må
holde åben til klokken 23, og
de åbne butikker er med til at
skabe en levende by.

Opfordrerr til
at bruge fantasien
- Vi ved, at mange forretnin-

ger forbereder sig på at
udnyt-echa,drliget
kunne holde &bent til langt ud
på aftenen, siger
møbelpoi-strOJn,medlaf
Horsens Handelsstandsforenings bestyrelse.
- Mange har købt varer ind
specielt til
vnlaedgs,otmælkerdgo
tilbud til udsalgspriser. Vi opfordrer de handlende til at
bruge fantasien og finde de
varer frem, som landsstvnedeltagerne kan tænke sig at
have brug for og lyst til at kø be.

Møbeipolstrer, medlem af Horsens Handelsstandstforenings bestyrelse, Ole Jensen, præsenterer her landsstævne-bæreposen,
der er lavet i 125.000 eksemplarer, (Foto: Lene Sorensen)

- Forretningerne skal ikke
forvente at kunne slge pelse
eller habitter, og for mit eget
vedkommende far jeg nok heller ikke solgt møbler til
landsstævnedeltagerne, men hver
især må som sagt bruge fantasien, så skal der nok blive en
handel.
- Landsstævnet vii pa mange måder komme til at gribe
ind i horsensianernes hverdag, siger Ole Jensen videre.
Vi tror ikke, at det er alle, der
er lige begejstret for, at midt-

Kortet viser, hvilke gader, der bliver lukket for kørende trafik under Landsstævne 90, samt hvor
der er placeret festtelte og boder.
byen bliver afsprret for
kørende trafik. Men vi appellerer til folk om at overholde de
afspærringer og ensretninger,
der bliver etableret i de få dage. Hvis ikke man gør det bliver det hele et stort kaos.

125.000 bæreposer
- Vi håber, at folk vii tage
det med godt humor og som en
oplevelse og indrette sig og tage hensyn til de gster, byen
har inviteret. - I Handelsstandsforeningen gør vi meget
for - og forventer os meget af
Landsstævne 90, siger Ole
Jensen. Byen bliver pyntet
med flag og bannere, som gadeforeningerne har indkøbt.
125.000 breposer med
landsstævnets logo på den ene side
og et bykort på den anden side
er en anden ting, som vii komme til at præge gadebilledet.
Alle poserne er solgt til byens
forretninger, der midlertidigt
lægger deres egne breposer
vk for at bruge
landsstævne-poserne.
- Den reklame, der er på poserne, er turistkontorets telefonnummer. Det har vi sat på,
fordi vi tror, at breposen også vii blive et samlerobjekt
blandt stævnedeltagerne. Og
gør vi det rigtigt i Horsens, vii
mange få lyst til at komme tilbage til byen som turister og
eventuelt få brug for at få kontakt til byen. Og hvad vii være
mere nærliggende i en sådan
situation end at kontakte det
lokale turistkontor.
- Vi tror, at Landsstævne 90
vii blive et mægtigt loft for
Horsens og for byens industri
bl.a. på grund af den store
dækning i presse, radio og
fjernsyn. Det vii være endnu

en fjer i hatten for byen ovenpå byfornyelsespris og erhvervspris.

Ingen behøver
at suite
Planlægningen af
nLvea90hdrsimtægl
stået på i lang tid. Horsens
Kommune er naturligvis en af
de instanser, der har været
draget ind i arrangementet lige fra starten. Kommunens
koordinator til landsstævnet
er Henning Nørbæk.
- Der er to spørgsmål, der
har interesseret os specielt fra
starten, nemlig hvordan midtbyen klarer at modtage så
mange mennesker, og hvordan vi skal servicere dem med
mad og drikke, siger Henning
Nørbæk.
- For at være så gæstfrie
over for yore gæster som muligt, lukker vi totalt midtbyen
og udbygger restaurationsfaciliteterne ved at lave stande
rundt om i midtbyen, hvor
landsstævnedeltagerne og
sterne kan slukke tørsten og
stille sulten. Der er foreløbig
givet tilladelse til 40 stande eller udbygninger af restauranter ud i garde eller på fortove,
så ingen behøver at gå sultne
fra Horsens midtby, mens
landsstævnet star på.
- Der er kun givet tilladelse
til stande med fødevare eller
drikkevarer. Vi har sagt nej til
en række ansøgere, der har
villet sælge diverse varer eller
håndarbejde.

Alle kan deltage
i festlighederne
- Der ligger naturligvis et
stort problem i at lukke midt-

byen for trafik, siger Henning
Nørbæk videre.
- De gader, der bliver lukket
for kørende trafik fra natten
til torsdag den 28. juni til midnat mellem søndag den 1. og
mandag den 2. juli er: Jessensgade, Hospitalsgade, Hestedamsgade, Søndergade, Rådhusgade, Torvet, Kippervig,
Badstuestræde, Fugholm og
Borgergade. Følgende gader
vil i samme tidsrum være forbeholdt busser i rute: Rædersgade, Nørregade, Kattesund,
Amaliegade og Havnealle.
- Al varetransport til og fra
de lukkede gader skal ske mellem klokken 4 og 7 om morgenen. Der har vist sig meget
stor forståelse blandt de handlende for disse restriktioner,
og den eneste instans, der kan
give tilladelse til kørsel i de
omtalte gader ud over tidsrummet 4-7, er politiet.
- Som noget nyt for
landsstævnet i Horsens er, at en del
af festerne holdes i bymidten,
mens det ved tidligere
landsstævner har været udenfor
bykærnen - enten på
dyrskuepladser eller
kaserner, siger Henning NorMen vi har sagt, til
arran-gørerne af Landsstævne 90, at
denne form ikke var gæstfri
over for stævnets vrter.
- Derfor er festerne blevet
decentraliseret, og alle landsstævnedeltagere, publikum og
byens egen befolkning - er velkommen til at deltage. Der bliver festtelte ved bl.a.
Østergade Stadion, bag Horsens Teater på Allégade, ved Vor Frelser Kirke, i krydset
Søndergade-Jessensgade og på
Rådhustorve.Kag:Dbliver
fest i byen torsdag, fredag og
lørdag under Landsstævne
90. (can)

