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Park og sø
i vestbyen
Byfornyelses-
projekt med 
fælles friareal i 
Lille Nygade

Af Birte Kongshaug

HORSENS - Politiker-
ne vil have et grønt ån-
dehul i vestbyen, og der 
peges på et område ved 
Lille Nygade, som skal 
være et parkagtigt fæl-
les-areal for beboerne.

Det er Byfornyelsessel-
skabet Danmark, der er 
kommet med forslaget, og i 
udvalget for teknik og mil-
jø går men ind for ideen, 
som skal have grønt lys fra 
byrådet, inden det gen-
nemføres.

Ifølge planen skal by-
parken placeres i gårdom-
rådet i den nordligste del 
af karreen Nygade, Lille 
Nygade og 
Houmnannsgade, og det 
er arkitektfirmaet Birch & 
Svenning A/S sammen 
med landskabsarkitekt 
Paul le Fevre Jacobsen, 
der har lavet selve an-
lægs-planen.
Sø og lysthus

Ideen er, at der med 
træer, plæner og buske 
skabes en parkstemning, 
som yderligere understre

ges med et søområde, hvor 
vandstanden hele tiden 
holdes lav.

Desuden vil man bygge 
et lysthus med en fælles te-
rasse, som kan benyttes af 
de husejere og andre bebo-
ere, der er involveret i pro-
jektet.

De private ejendomme 
får alle adgang til det grøn-
ne område, og det adskilles 
fra de private arealer af 
espalier med slyngplanter 
eller hække, samt bede 
med bærbuske og frugt-
træer.

De betaler
Fællesarealet vil blive 

anlagt af Horsens Kom-
mune med Byfornyelses-
selskabet Danmark som 
forretningsfører, men det 
bliver de berørte ejen-
doms-ejere, der fremover 
skal vedligeholde området.

Det kommer til at koste 
1,8 mill. kr. at anlægge det 
grønne område, og det er 
kommunen og staten, der 
betaler. Hvordan fiansie-
ringen skal foregå, er der 
ikke taget stilling til.

En del baghuse, have-
mure og udhuse skal rives 
ned og følgende reparatio-
ner gennemføres, inden 
selve anlægs-abejdet kan 
gå igang. Men man regner 
med, at arbejdet kan gen-
nemføres næste år i perio-
den april til oktober.
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