
HorsensHorsensHorsens Folkeblad

p-pladser -
flot gågade

Udvalgsbeslutning om gågade i Søndergade fik en blandet modtagelse

- Søndergade kan blive 
Danmarks smukkeste 
gågade, men først skal 
parkerings-forholdene 
være i orden.

Lyder det fra flere 
forretningsfolk i Hor-
sens oven på beslutnin-
gen i Horsens byråds 
udvalg for teknik og 
miljø om Søndergade 
som ren gågade i dagti-
merne og sivegade i 
morgen og aftentimer-
ne.

I seks år har forretningsfolk 
og foreninger snakket frem og 
tilbage om fremtiden for et af 
landets bredeste forretnings-
strøg.

Det såkaldte bymidteudvalg 
traf i 1984 en beslutning, der 
sagde gågade, men siden har 
holdningerne været mange og 
enigheden bestemt ikke ud-
bredt blandt udvalgets 24 
medlemmer.

I går skete der så det, at po-
litikerne i udvalget for teknik 
og miljø besluttede at indstille 
til byrådet, at Søndergade bli

ver ren gågade i dagtimerne 
og sivegade i morgen-, aften-
og nattetimerne.

Samtidig skal de omkring-
liggende gader som Hospitals-
gade, Hestedamsgade og Jes-
sensgade være sivegader, og 
bybusserne skal køre ad Nør-
regade og sansynligvis over 
Rådhustorvet.

God beslutning

- Det svare næsten ordret 
til, hvad vi i Horsens Handels-
standsforening har ønsket, og 
det er en god beslutning, men 
det er vigtigt, at p-forholdene 
følger med, siger Hans Jørgen 
Løvbjerg, der er næstformand 
i Handelsstandsforeningen.
Hos de handlende i Sønder-

gade er stemningen knap så 
positiv.

Flertal for 
sivegade
Her er man på en ekstraor-
dinær generalforsamling i 
Søndergadeforeningen enedes 
om en udtalelse, der under-
streger, at p-problemerne 
først og fremmest skal løses.

- Men flertallet vil af med 
busserne på Søndergade, siger 
boghandler Lars Them fra 
Søndergadeforeningen.
Han fortæller også, at der 

blandt de handlende på gaden 
er et snævert flertal for en si-
vegade og altså ikke gågade.

Glad for 
beslutningen
1 Hospitalsgade passer ud-

valgets beslutning om gaden 
som sivegade godt med de 
handlendes mening.
- Det har vi selv ønsket, si-

ger legetøjshandler Peter 
Nielsen fra Hospitalsgades 
Gadeforening, hvor menin-
gerne om Søndergade som gå-
gade har delt medlemmerne i 
to lige store lejre.
Isenkræmmer Leif Sønder-

gaard, Hestedamsgade, tror , 
at Søndergade kan blive Dan-
marks smukkeste gågade.
- For os i Hestedamsgade er 

det godt med en sivegade, og 
når folk ikke gider gå, vil de 
handle her, så vi kan kun væ-
re tilfredse, siger Leif Sønder-
gaard.

Endelig mener indehaveren

af Niels A. i Jessensgade, 
Niels Andreas Hansen, at 
ideen er god, hvis det bliver 
lavet rigtigt.
- Men ingen halve løsninger, 
vi må ikke tabe det på gulvet. 
Det, vi har nu, er dødsygt, 
men ofres der penge nok på 
det, bliver det godt.

Busproblemet 
skal løses
Men økonomi og udform-

ning er der endnu ikke taget 
stilling til.
Første skridt til gågaden 

blev taget i går, da udvalget 
traf sin beslutning. Det næste 
bliver taget, når byrådet se-
nest den 26. juni i år træffer 
sin.
- Inden skal vi have løst pro-

blemerne med busserne. Man-
ge af vore 10.000 pensionister 
i Horsens er afhængige af by-
busserne, og det er meget vig-
tigt, at den side er i orden.
- Men ellers er den indstil-

ling, udvalget kommer med, 
brugbar og spændende, siger 
borgmester Henning Jensen. 
(birte)
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