Ny Søndergade-plan
Flertal i Horsens byråd støtter forslag fra århusiansk arkitektfirma
mer i udvalget, og så sent som
i januar 1990 var udvalget
dybt splittet i spørgsmålet om
Søndergade. Halvdelen ønskede gågade, resten ville ikke
undvære den kørende trafik i
gaden.
Et halvt år senere, den 12.
juni 1990, vedtog Horsens byråd, at Søndergade skulle laves om til en gå- og sivegade.

HORSENS - Et »rødt«
flertal blandt politikerne i udvalget for teknik
og miljø i Horsens kommune bakker op om en
ny plan for gå- og sivegade i Søndergade, der
er lavet i samarbejde
mellem et arkitektfirma i Århus og teknisk
forvaltning. Dermed er
de lokale idéer indtil videre ude i kulden.
Forslaget fra Århus-arkitekterne, Møller & Grønborg
A/S, og teknisk forvaltning
blev fornylig præsenteret for
politikerne i udvalget, og der
var et »rødt« flertal stemt for,
at den nye plan skal danne
grundlag for det lokalplanforslag, der skal laves for Søndergade.
Det er socialdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti og Miljølisten, der bakker op om det
nye forslag.
Det indeholder ikke nogle af
de ideer, der er kommet fra
lokal side i de to separate forslag fra Horsens-arkitektfirmaerne Birch & Svenning A/S
og Erik Laursens Tegnestue
A/S.

Ideer på bordet

Sådan bliver området foran det gamle rådhus ifølge forslaget fra det århusianske arkitektfirma. (Foto: Lene Sørensen)
Men et flertal af de borgerlige
politikere har sat hælene i og
krævet, at der ikke bliver
lavet noget lokalplanforslag
på grundlag af Århus-planen før man gennem en høring er

sikker på, at lokale forslag og
ideer ikke bliver overset.
Udformingen af Søndergade har længe været »en varm
kartoffel» i Horsens, og det er
godt otte år siden, at byrådet

nedsatte et »Bymidteudvalg«,
der sammensat af repræsentanter fra alle parter skulle
hjælpe byrådet med at løse
Søndergade og dermed bymidte-problematikken.

Og i 1986 traf »Bymidteudvalget« den beslutning, at
Søndergade skulle være gåga
de.
Men siden bredte uenigheden sig mellem de 24 medlem-

Derefter skortede det ikke
på forslag og ideer til, hvordan
en af de bredeste strøg-gader i
Danmark kunne forvandles til
en turist-attraktion.
Nu tyder meget på, at ideerne får svært ved at blive realiseret, og det er også stadig et
åbent spørgmål, hvornår Søndergade bliver lavet om.
Planer om, at det på grund
af Horsens Storcenter skulle
ske i år, er på grund af økonomien skrinlagt. Og ingen fra
byrådssalen har hidtil ville
sætte sig fast på, at Søndergade bliver lavet i 1992.
Derfor er der god tid til at
finde den rigtige plan for Søndergade, siger både de borgerlige og S-SF-Miljø-flertallet.
Spørgsmålet er, om de kan
enes om den samme. (birte)

