
Peger pa
Parkhal
som ny
stor-hal
HORSENS - Kulturud-
valget satte i gar punk-
tum for 25 ars debat
om, hvor en opvisnings-
hal i Horsens skal pla-
ceres. Et flertal i udval-
get pegede i gar pa en
udvidelse af Parkhal-
len pa Langmarksvej.

Godt nok er der kun er tale
om en princip-beslutning fra
kulturudvalgets side, og der er
hverken koblet penge eller
tidspunkt pa beslutningen.

Ma handle hurtigt
Men i udvalget tog kun Ste-

en Mørcholdt (FRP) forbehold
overfor beslutningen, og
ifølge borgmester Henning Jen-
sen (S) er man villig til at
handle hurtigt.

- Gør vi ikke det, Bakker vi
bagud af dansen og ma se pa,
at nabobyerne far alle de store
idrtsarrangementer, fordi vi
ikke har faciliteterne.

- Og da der ifølge de oplys-
ninger, jeg har, er tale om et
forholdsvis beskedent beløb,
som kommunen skal putte i
hallen, tror jeg også, at vi kan
finde pengene. Uden at det
gar ud over andre omrader, si-
ger Henning Jensen, der hil-
ser kulturudvalgets

beslut-ning velkommen.

Pris: 10 mill. kr.
En udvidelse af Parkhallen

til en opvisningshal koster
godt 10 mill. kr.

Kommunens bidrag til byg-
geriet vil være et rente og af-
dragsfrit lån pa godt en mil-
lion kr. og et årligt driftstil-
skud pa 700.000 kr. Resten

klarer den selvejende institu-
tion, som ejer Parkhallen.

Allerede da Parkhallen blev
bygget i foråret 1990 kørte de-
batten om at udvide den til en
opvisningshal med plads til
2500-3000 siddende tilskuere.
Men planerne strandede i po-
litikernes modvilje, fordi man
da stadig håbede, at Horsens
Huset blev til noget.

Endelig var der også tale
om, at en udvidelse af Tor-
stedhallen kunne gore det ud
for en opvisningshal.

Siden er Horsens Huset fal-
det til jorden, og da man også
ønsker, at en opvisningshal
skal kunne rumme udstillin-
ger, messer, konferencer og
lignende arrangementer, me-
ner kulturudvalget ikke, at
Torstedhallen er velegnet.

- Vi har truffet beslutnin-
gen efter en grundig og seriøs
snak med de involverede par-
ter, og vi håber, at beslutnin-
gen nu kan bringe ro i debat-
ten om en opvisningshal, siger
formanden for kulturudval-
get, Hans Jakob Larsen (S).

- Hvis vi skal have de store
idræts-arrangementer til byen,
er vi nødt til at have de facili-
teter, der tilgodeser fjernsy-
net, siger han.

Bade Henning Jensen og
Hans Jakob Larsen var blandt
de politikere, der for knap to
år siden gik imod en udvidelse
af Parkhallen med den be-
grundelse, at det ville sparke
benene væk under Horsens
Huset. Og da en udvidelse af
Torsted-Hallen kom pa tale,
stillede kulturudvalgsforman-
den sig positiv.

Men nu er beslutningen
truffet: Skal der vre opvis-
ningshal i Horsens, buyer det
Parkhallen. (birte)
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