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Smedegade klar
inden julehandel
Belægning af 
brosten snart 
i gang

HORSENS • I slutnin-
gen af november er 
Smedegade igen klar til 
at tage imod den dagli-
ge trafik.

Siden midt på somme-
ren har den nederste del af 
Smedegade og forbi Kilde-
gade været lukket for al 
trafik.
Årsagen er den omfat-

tende renovering af Sme-
degade, Kildegade og Sko-
legade, som politikerne i

udvalget for teknik og 
miljø i maj besluttede at 
gennemfører.
Arbejdet er delt op i tre 
etaper, og første etape 
omfatter den sydlige del 
af Smedegade samt den 
vestlige ende af Kildegade 
hen til Møllegade.

Nye ledninger
Det er en tiltrængt reno-
vering af ledningsnettet i 
vejen, der har gjort arbej-
det aktuelt, og når belæg-
ningen alligevel skal gra-
ves op, er det besluttet, at 
asfalten erstattes med 
brosten.

Sådan vil det blive i

Smedegade, hvor de bue-
lagte chaussé-sten igen 
bliver lagt, og på længere 
sigt bliver der gjort mere 
ud af gaden bl.a. med 
plantning af træer.
Bygningen på hjørnet af 
Kildegade og Smedegade 
er opkøbt og revet ned af 
Horsens Kommune, og det 
er planen, at der skal 
opføres nybyggeri på 
stedet.
Igen en alle

Også i Kildegade skal 
der ny belægning. Gaden 
er i dag præget af en noget 
hektisk trafik især om 
morgenen, hvor børnene 
til både Midtbyskolen og

Sct. Ibs Skole sættes af.
Den tætte trafik i både 

Kildegade og Skolegade er 
et problem, men inden 
kommunen træffer en be-
slutning, skal skolerne hø-
res.

I forbindelse med reno-
veringen af Kildegade er 
det også hensigten igen at 
plante en allé.

Bag det hele ligger det 
politiske mål om en kønne-
re og grønnere by, som by-
rådet arbejder efter, og 
som indgår i den kommu-
neplan, der nu arbejdes 
med. (birte)
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