
Rejsegilde pa
hal-byggeri
Parkhallen er kommet under tag og er klar til Sommer

Der blev ingen løfter
givet, men en masse ros
delt ud, da
håndværkere, bygherrer og kom-
munale politikere i gar
var til rejsegilde pa
Parkhallen ved Lang-
marksvej i Horsens.

Siden det første spadestik
til byggeriet blev taget den 10.
oktober sidste har mere
end en krydset fingre for, at
Horsens byråd ville give grønt
lys for en udvidelse.

Aldrig sket
Men det er aldrig sket, fordi

planerne om en opvisningshal
i form af et Horsens Hus sta-
dig spøger i baggrunden.

Parkhallen kunne med en
udvidelse af det nuværende
byggeri hurtig blive en opvis-
ningshal med plads til 2500
siddende tilskuere, men det

bliver ikke i denne omgang.

Resultater
forpligter

- Men en stor tak til alle, der
har været med i planerne om-
kring byggeriet, som har v-
ret ændret undervejs, og som
stadig giver os muligheden for
at blive store, sagde
vice-brandinspektør Kurt Soren-
sen, der er formand for byg-
geudvalget bag Parkhallen.

Borgmester Henning Jen-
sen mente også, at de gode
sportsresulater, som især ba-
sket-ball spillerne og
håndbolddamerne har hentet til
Horsens, forpligter.

- Derfor skal vi finde ud af,
hvad vi vil, og det skal ske in-
denfor de nrmeste måneder.

- Men fordi der er en mulig-
hed, skal vi ikke springe ud i
en hovsa-løsning. Der skal
vre bred opbakning bag den
beslutning, vi tager, sagde

Henning Jensen.

Team Danmark
rykker ind

Og nar Parkhallen til Som-
mer star rykker Team
Danmark ind med det regio-
nale basketball-center, der i
øjeblikket holder til i Vesthal-
len og Egebjerghallen.

Den klubbygningen, som er
en del af projektet omkring
Parkhallen, står pa fremti-
dens ønskeseddel.

Den skulle give plads til
træningslokaler for en lang
rkke af byens sportsklubber,
men de ca. 11 mill. kr., bygnin-
gen ville koste, er ikke inden-
for rækkevidde lige nu.

I forvejen er Parkhallen ble-
vet lidt dyrere end beregnet,
idet man forventede at kunne
bygge den for 11,7 mill. kr.,
men den kommer til at koste
13,1 mill. kr. (birte)
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