
Rædersgade
ønskes bred

Mejerigrunden og den gamle mejeri-bygning indgår i 
kommunens planer for fremtiden for Rædersgade. (Foto: 
Povl Klavsen)

HORSENS - En bredere 
Rædersgade med to kø-
rebaner i retning mod 
lysreguleringen - så der 
blive en bane både til 
højre- og venstre-sving. 
Det er kommunens store 
ønske.

I sine bestræbelser på at 
få klarlagt, hvad der skal 
ske med de ledige grunde/ 
bygninger i kommunen, 
har borgmester Vagn Ry 
Nielsen (S) haft.drøftelser 
med ejerne af mejeri-grun-
den.

Formålet har været dels 
at høre om eventuelle byg-
ge-planer, dels at gentage 
kommunens ønske om en 
forbedring af Rædersgade.

Rædersgade er i dag en 
af byens meget travle ga-
der, og der er jævnligt 
lange bilkøer i vestlig ret-
ning frem mod lysregule-
ringen ved 
Allégade/Svanes Have.

Bilisterne har kun et 
spor, hvorefter trafikken 
deler sig i krydset.

Kommunens tanke er at 
tilbyde ejerne et mageskif-
te mellem en stribe jord/

bygning langs Rædersgade 
- eller hele grunden - og så 
et areal ved den gamle ru-
tebilstation på den anden 
side af Svanes Have.
Ejerne, herunder arki-

tekt Kurt Birch, har meldt 
tilbage, at man er interes-
seret i et mageskifte - byt-
te-handel - ikke med den 
gamle rutebilstation, men 
med trekant-arealet ud 
mod Svanes Have, hvor 
der i dag er en række inter-
imistiske p-pladser.
- Ejerne er udmærket 

klar over vores tanker, si-
ger formanden for udval-
get for teknik og miljø, Er-
ling Jensen (S).
Udvalget har netop haft 

sagen på dagsordenen - og 
har givet grønt lys til fort-
satte forhandlinger.
Kurt Birch oplyser, at

der ikke er aktuelle planer 
om at bygge eller ombygge 
på mejerigrunden:

- Det er ikke rigtig tiden 
til sådan noget.

- Hvis kommunen skal 
udvide Rædersgade, så 
skal mejeribygningen vel 
helt væk?

- Ja, det skal den.
- Det vil vel koste kom-

munen nogle penge. Eller 
kan det klares i forbindelse 
med et mageskifte?

- Man kan godt forestille 
sig, at der via et mageskifte 
kan kompenseres for vær-
dien af den nedrevne byg-
ning, siger Kurt Birch.

Kommunen 
forhandler med 
ejere af mejeri-
grund

Af Hans ,Erhardt
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