Kærlig hånd til Nørretorv
Politisk vilje
men endnu
ingen penge
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HORSENS • Nørretorv
trænger voldsomt til en
renovering, og Horsens
Byråd har besluttet, at
torvet skal ombygges,
men det koster penge.
- Jeg skal bruge små fem
mill.
kr.,
siger
overingeniør J. Visbye
Laursen fra teknisk
forvaltning.
- Vi arbejder med planer
og skitser, men der er intet
konkret vedtaget endnu,
måske bliver der mulighed
for at gøre noget i forbindelse med de penge, der er
afsat til Nordby-projektet,
ellers må vi lade hatten gå
rundt, hvis vi skal gøre noget ved Nørretorv, siger
overingeniøren med et
glimt i øjet.
Selvom en stor rødbøg
lyser op på torvet, og der
både er springvand og
kunst, så er både politikere
og embedsmænd på Horsens kommune enige om,
at Nørretorv bør laves om,
så borgerne får større glæde at den store plads, og
trafikken samtidig kan glide lettere forbi.

Grønnere by

1 dag indbyder Nørretorv ikke til en pause på en
bænk, og det grønne ind

- Jeg skal bruge fire eller fem mill. kr., så skal Nørretorv blive rigtig flot, siger overingeniør J. Visbye Laursen fra Horsens Kommune.
tryk er yderst sparsomt,
men det er der altså planer
om at gøre noget ved.
Horsens Kommune har
netop udgivet en Kommuneplanberetning »Agenda
21«, der bruges i forbindelse med den offentlige de

bat omkring revideringen
af kommuneplanen.
Også i den tales der om
en tiltrængt omlægning af
Nørretorv, og »Bedre Bymiljø« foreslår, at det meste af torvet gøres bilfri, og
det f.eks. kan ske ved, at

Østergade følger den
sydlige husrække i stedet
for at skære midt ind i
Torvet.
På kommunens byplanafdeling er der arbejdet
med flere forslag bl.a. en
rundkørsel, men intet er
besluttet - kun at man vil

gøre noget.
Det politiske mål er en
grønnere og kønnere by, og
i den forbindelse peger politikerne på en række ømme punkter, der trænger
til »en kærlig hånd» for at
bliver grøn og køn.

Ud over Nørretorv, er
det bl.a. Vitus Berings
Plads, indfaldsvejene til
Horsens, Nordhavnen og
de mindre byer i kommunens landsdistrikter.

