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HORSENS - Med sved
på panden forsøgte
borgmester Vagn Ry
Nielsen (S) i aftes at
fortælle en protesterende
folkemængde,
hvorfor der skal bygges
luksusboliger på Langelinie.
- I skal ikke give det område væk til paradis for
velhavere!
- Hvorfor ødelægge
grønne områder for kapitalen?
- Hvorfor lefle for kapitalen?
- I sælger ud af arvesølvet!
- Ta' dig sammen Vagn
Ry!
Sådan lød det bl.a. fra
borgerne til en trængt
borgmester, der med høj
og lav stemmeføring forsøgte at overbevise mængden om, at der bliver lyttet,
svaret og handlet som aldrig før i Horsens Kommune.
Langt flere end rammerne tillod, og det vil sige omkring 300, var mødt op til
borgermødet i aftes på
Horsens Rådhus, hvor lokalplan 148 og Langeliniebyggeriet stod på dagsordenen.

Gruppen var tavs
Modstanderne fyldte
mest, men ind imellem sad
eller stod også tilhængere
og medlemmerne af Langelinie-gruppen, der fortrinsvis er en gruppe af
særdeles tunge skatteyde

Sjældent har foredragssalen på rådhuset været så stoppet som i aftes, da der var møde for både modstandere og tilhængere af boligbyggeriet på
Langelinie, hvor en gruppe private borgere vil opføre ca. 34 store ejerlejligheder.
re i Horsens, som vil bygge
og bo på Langelinie.
De forholdt sig tavse,
mens borgmesteren forsøgte at returnere de adskillige angreb, som kom
fra salen.
- I siger, bebyggelsesprocenten kun må være 40
procent, men så skal grunden jo være større!
- I kan jo sagtens få det
til at passe, når I lægger
både Langelinie og børnehavens legeplads til!
- Hvad mener I med at
Langelinie stadig er uhindret trafikforbindelse, den
bliver jo til en blind stillevej, hvor du kun kan køre
ind og vende!

- I siger, byggeriet skal
højne indkomstgrundlaget
og trække skatteydere til.
Men de, der vil bo der,
kommer jo her fra
Horsens!
- Hvorfor holder I borgermøde, når sagen er afgjort?
- Hvorfor skal der absolut bygges på det sted?
- Kan I ikke forstå, at vi
ikke vil ha' det!
Protesterne var flere og
fortalerne hverken mange
eller så højlydte, og kommunen blev flere gange
klandret voldsomt for den
rækkefølge, tingene omkring Langelinie er sket i
-med beslutningerne først

og borgermødet til sidst.
Borgmesteren forsvarede sig hver gang med, at
den endelige beslutning
først træffes, når lokalplanforslaget, der skal bane vejen for Langeliniebyggeriet, bliver behandlet
på byrådsmødet tirsdag
den 14. april kl. 16.00.
Men trods det, og selvom
protesterne i går var mange, og underskrifts-indsamlingen fortsætter, så
blev ordene fra den sidste
kommentar hængene i luften:
»Kan I da ikke forstå, at
de er ligeglade med, hvad
vi gør eller siger. De bygger
alligevel».

Borgmester Vagn Ry Nielsen (S) var flere gange trængt
af den massive protest, som borgere i Horsens i aftes
viste i forbindelse med byggeplanerne på Langelinie.

