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HORSENS - Engang
var Sønderbrogade en
levende gade med masser af butikker. Nu
kæmper de sidste forretninger for at klare
sig.
De små butikker uden
for byens centrum har det
svært. Indkøbsmønstrene
har ændret sig og mange

by-lejligheder står tomme.
Ofte kniber det også med
parkeringspladser tæt ved
butikkerne i de gamle gader.
Og når først butiksdøden har slået til og der bliver længere og længere
mellem forretningerne,
bliver det for alvor svært
for de resterende butikker
at klare sig.

Mindre trafik
Sådan er det også gået
på Sønderbrogade. Trafikomlægninger, ensretning
og vejarbejde har ikke
gort det lettere for de
handlende.
Kommunens mål har
bl.a. været at mindske trafikken gennem Sønderbrogade. Nu frygter de hand

lende, at denne politik skal
lykkes så godt, at forretningslivet helt skal gå i stå.
Truende ser det ud i øjeblikket. Fem forretningsindehavere har planer om
at lukke, flytte eller sælge
indenfor den allernærmeste fremtid:
Det gælder Gourmet
Smørrebrød, Acacie Blomster, Edeka supermarked,
Sønderbro Cykler og Sønderbro Farve og Tapet.
Knud Thorkelin Eriksen, indehaver af Gourmet
Smørrebrød, Sønderbrogade 40, er en af dem, der
ønsker at sælge:
- Nu har min kone og jeg
tumlet med butikken her i
IS år, så nu vil vi til at slappe af. Derfor vil vi gerne.
sælge eller forpagte forretningen ud.

- Der er ingen grund til,
at forretningen skulle lukke. Det er den største
smørrebrødsforretning i
byen - og den går godt, siger Knud Thorkelin Eriksen.
Men han ved godt, at det
kan være svært at finde de
rigtige mennesker, nogen
der vil lægge den nødvendige arbejdsindsats i forretningen - og som kan
klare det økonomiske i forbindelse med en forretningsovertagelse.

Renoveres
Knud Thorkelin Eriksen er også formand for
Sønderbrogade
foreningen. Han er bekymret for
gadens fremtid:
- Vi har for nylig haft

møde i gadeforeningen for
at prøve at finde ud af,
hvad vi kan gøre for at skabe mere liv i gaden og gøre
den mere attraktiv som
forretningsgade.
Knud Thorkelin Eriksen ved godt, at der formentlig venter Sønderbrogade flere problemer i det
kommende halve år, hvor
en del af gaden skal kloakeres og renoveres i forbindelse med kommunens
store
gade-renoveringsprojekt, der strækker sig
fra krydset ved Strandkærvej til krydset ved Bygholm Parkvej.
Men gadeformanden
tror på, at resultatet i sidste ende vil blive til gavn
for de handlende:
- Vi kan altid mærke,
når trafikken bliver lagt

om, men vi har haft et ualmindelig godt samarbejde
med kommunen, som har
lyttet meget til vores mening og har imødekommet
en række af de ændringer,
vi har ønsket.
- Vi tror på, at gaden bliver væsentlig pænere efter
renoveringen. Og kan vi så
få lidt liv i butikkerne herude, er der mulighed for,
at vi får et xdejligt miljø på
Sønderbrogade.
- Det kan være svært at få
noget nyt ind i de tomme
butikker, men vi vil kæmpe for gadens fremtid. Dæleme ja, siger Knud Thorkelin Eriksen.

