Sådan forestiller kommunen sig, at Søndergade skal se ud, når den østlige halvdel står færdig med udgangen af maj. I midten et kørespor, der bliver ensrettet og i
dagtimerne forbeholdes de handlende og beboerne i gaden. Om aftenen og om natten skal Søndergade være såkaldt sive-gade med kørende trafik på de gåendes
præmisser. (Tegning• Julius)

Søndergade i ny form

Kommunen har lavet plan for den nye Søndergade - fremlægges for de handlende i dag
På et møde i dag med
de handlende fremlægger kommunen en detaljeret plan for, hvordan Søndergade fra
Graven til Torvet skal
tage sig ud, når renoverings-arbejdet er færdigt den 31. maj.
Blandt de »gode tilbud« til
de handlende er bedre mulighed for fortovs-udstilling af
varerne. Kommunen er parat
til at foretage mindre justeringer i planen, hvis de handlende ønsker det, men hoved-linjerne ligger fast og følger tæt
de idealer, der ligger i lokalplanen for strøget.
Søndergade skal være gågade i dag-timerne og sive-gade i aften- og natte-timerne,
men selv som gå-gade skal der
være mulighed for transport
med køretøjer, dels leverancer
af varer, dels for de firmaer og

privatpersoner, der har adresse på Søndergade.

Køre-spor
Derfor vil den nye gade indeholde et markeret kørespor,
belagt med fliser med frilagte
sø-sten, som det kendes fra så
mange andre gå-gader i andre
byer.
Rækker af brosten markerer grænsen mellem sporet og
den øvrige del af gaden, der
kommer til at indeholde udsmykning og nytte-funktioner
såsom lamper, bænke, cykelstativer, kunst, træer, flagstænger og måske et par pavilloner.
Belægningen skal også indeholde særlige lede-linjer, så
blinde kan finde rundt.
Der er afsat plads og installationer til to pavilloner, der
kan placedes foran forretningerne Fona og Neye. Installationerne kan også bruges i for

bindelse med enkelt-arrangementer på den nye strøg-gade.
Der vil blive større muligheder for de handlende til at
præsentere varer på gaden.
Kommunen lægger op til en
tre-delt løsning, hvorefter den
første halve eller hele meter
tæt på husene kan bruges til
udstillinger, herefter skal der
være en fri fodgænger-zone på
halvanden til to meter, og herefter vil der igen være plads til
lidt større vare-udstillinger.
- Vi vil foreslå de handlende,
at man vælger en ensartet type parasoller til at overdække
gade-udstillingerne med, siger
arkitekt Morten Nielsen fra
kommunens byplanafdeling.

Søger kunstfond
Kommunen har søgt Statens
Kunstfond om tilskud til
udsmykning af gaden, og får
man ansøgningen igennem,
betaler fonden 75 pct. af ud

giften, mens kommunen skal
stå for resten.
En del af udsmykningen bliver også en ny-designet lampe
med tre »kroner« - udformet,
så selv ihærdige hærværksmænd skulle kunne finde deres »overmand«.
Et problem, som endnu ikke er forhandlet på plads, er
flag- og jule-udsmykningen.
Byplanafdelingen mener, at
permanente flagstænger er
utrolig dominerende i gadebilledet, og det overvejes derfor at indføre en ordning, så
flagstængerne sættes op og tage ned efter behov.
- Gaden vil rumme helt nye
muligheder for jule-udsmykning. I stedet for guirlander
forestiller vi os punkt-formede dekorationer, kombineret med lys i de træer, der skal
plantes. Men det er alt sammen noget, vi skal snakke
igennem med de handlende,
siger Morten Nielsen.

På det brede sted ud for det
gamle rådhus vil kommunen
anlægge et torv med store granit-sten, og foruden en siddeskulptur arbejdes der med
planer om at købe en mobil
scene, der kan bruges på stedet.
- Det vil selvfølgelig betyde
en ekstra udgift, men spørgsmålet er, om ikke det er en god
investering, siger Morten
Nielsen.

Ikke endeligt
Først omkring en uge før
brolæggerne skal i gang med
det sidste arbejde, vil kommunen være klar med den endelige tegning for, hvordan gaden
skal se ud. Det er en løbende
proces at få sat form på Søndergade. (hj)

