
Afliver drøm
om multihal
Undersøgelse wiser behov for stor idrætshal

Horsens har ikke
brug for en »multihal«
til messer konferencer
og store koncerter.
Men en idrætshal, der
med plads til minimum
2200 siddende tilskuere
og tv-dækning, kan bli-
ve blandt de store hai-
ler i Danmark.
Sådan konkluderer den rap-
port fra det rådgivende
inge-niørfirma Hundsbk & Hen-
riksen i/s, som Horsens byråd
har bestilt for at få klarlagt
behovet for en udbygning af
Parkhallen på Langmarksvej.
Undersøgelsen peger på en
hal, der bade i størrelse og pris
ligger imellem de to forslag for
udbygning, som bygherrerne
er kommet med til kommu-
nen.

Blandt de store
Kort fortalt siger rappor-

ten, at Parkhallen skal udbyg-
ges til at tage ca. 2200 sidde-
pladser plus presseloge, en
mindre udbygning vil ikke på
længere sigt bringe hallen op
blandt de førende opvisnings-
haller i Danmark.

Halgulvet skal udvides fra
de nuværende 1290 kvadrat-
meter til 2900 kvadratmeter,
og det er nødvendigt med flere
omklædningsrum, mode og
depot-rum, samt flere toilet-
og garderobefaciliteter, hvis
hallen også skal bruges til

møde- og koncertsted.

For 16,8 mill. kr.
Prisen for denne udbygning

vii blive på 16,8 mill. kr.
Rapporten konkludere

og, at Parkhallen aldrig vii
kunne udbygges til en euro-
pisk tophal, men den kan
blive en regional opvisnings-
hal, og i en del år fremover
være blandt de store opvis-
ningshaller i Danmark.

Til gengæld vil den ikke
re egnet som konference- og
koncertsted - med mindre

publikums-faciliteterne ud-
bygges. Omvendt er behovet
heller ikke særligt stort, bl.a.
fordi de store koncerter ofte
afvikles udendørs.

En lang snak
Udvidelsen af hallen har

vret på tale lige siden hånd-
vrkerne i 1989 tog fat på at
bygge den. Den selvejende in-
stitution bag hal-byggeriet
skubbede allerede dengang
voldsomt til politikerne for at
få realiseret den opvisnings-
hal, som Horsens har snakket
om i mere end 25 år.

Udvidelsesplanerne lød på
en hal på i alt 2400 kvadrat-
mer med plads til ca. 2500 til-
skuere. Prisen for udbygnin-
gen var på 11,4 mill. kr.

Men politikerne sagde nej,
især fordi man endnu ikke
havde begravet håbet om et
Horsens Hus.

SA da Parkhallen i foråret
1990 stod blev det som
en ”almindelig,, hal med plads
til ca. 1600 fortrinsvis stående
tilskuere.

Ændrede mening
Et år senere vendte vinden.

I mellemtiden var alle planer
om et Horsens Hus opgivet, og
nu pegede politikerne
Parkhallen som en kommen-
de opvisningshal i Horsens.

Og bygherrerne "Den Selv-
ejende Institution Parkhal-
len« blev bedt om at undersø
ge, hvad det ville koste at rea-
lisere udvidelsen efter de pla-
ner, der lå fremme i 1990.

I marts 1992 blev politiker-
ne præsenteret for et forslag,
som i forhold til de første pla-
ner havde fået vokseværk.

Nu ønskede man ikke
længere en hal på 2400 men 3300
kvadratmeter, der var koblet
flere møderum og
omklædningsrum samt en udvi-
delse af foyeren til, og i stedet
for 2500 tilskuerepladser
skulle der nu gores plads til
ca. 3000.

Prisen for det nye udbyg-

nings-forslag var 20 mill. kr.,
hvoraf kommunen skulle
komme med de fire mill. kr. og
samtidig ville udbygningen
krve, at kommunen

forhøje-de det årlige driftstilskud fra
1,2 mill. kr. til 2,7 mill. kr.

Afviste nye planer
Politikerne satte hælene i.
Det var ikke det forslag,

man havde ventet at se, og
samtidig indebar det et langt
store økonomisk engage-
ment fra kommunen end det
tidligere, og hvor skulle pen-
gene komme fra?

80 procent kunne lånefi-
nansieres ad de sædvanlige
bygge-kanaler, men de sidste
fire mill. kr., skulle findes.

Erhvervslivet afviste at ha-
ve så stor brug for en messe-
konferencehal, at man ville af-
se fire mill. kr. såkaldte er-
hvervs-fremmende midler til
en udbygning af Parkhallen.

Og Indenrigsministeriet
har nu sagt nej til, at kommu-
nen kan garantere for Iån til
hallen, og tilskud - der skal
bruges til afdrag og renter på
ran - svarer til en kommune-
garanti, som der heller ikke er
plads til i det kommunale
regnskab.

Usikkert hvornár
- Så skal vi afslå andre låne-

behov, og det kan vi ikke nu
bl.a. på grand af byfornyelsen
og det nye
central-rensningsanlæg, men jeg mener be-
stemt, at man skal arbejde vi-
dere med andre finansierings
muligheder. Måske afvente og
overveje om Parkhallen skal
være en ren kommunalhal -
eller noget helt andet, siger
borgmester Henning Jensen
(S).

- Jeg er glad for, at undersø
gelsen nu har kortlagt, hvad
byen har behov for.

- Jeg tror bestemt, vi far en
udvidelse af Parkhallen, men
der er stor usikkerhed for,
hvornår det sker, siger borg-
mesteren. (birte)
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