Horsens faar nu første
drive in- pengeinstitut
Spare og Laanekassen for Horsens By og Om.
egn aabner særlig filial ved Sundvej
Horsens faar nu sit første drive delse med drive in-ekspedtionen
in-pengeinstltut. Det er Spare- og installeres der et hojttaleranlæg .
Beboerne i Sundvej-kvarteret
Laanekassen for Horsens By og
Omegn, der aabner en ny indenbys har længe næret ønske om en nemmere adgang til at faa
filial ved siden af pensionistbolipengeomsætningen fra haanden. Ikke mindst
gerne paa Sundvej. Afdelingen vii har kvarterets handlende ønsket en
blive ledet af fuldmægtig Finn kortere vej af hensyn til de daglige
Larsen, der har en grundig uddan- forretningen, udtaler Aksel Nielsen.
noise bag sig. Sparekassen har ar- Desuden faar beboerne i Stensballe,
Haldrup og omegn gennem den ny
bejdet med planerne længe , og det
filial mulighed for paa en bekvem
er nu lykkedes at leje et areal af
maade at faa pengesagerne ordnet
Horsens kommune. Til midlertidigt paa vej til og fra byen.
brug har man erhvervet en ny
træbygning , som opstilles, naar tilkør-

Filialer øger behovet

Af hensyn til de kunder, der ønselsforholdene og fundamentet er i
sker den traditionelle
orden,og det vil sige, at man ven- ,ekinsdprtofumakering
ter at aabne drive in-filialen først
forbindelse med filialen. Hensynet til beboerne i pensionistboligeri oktober.
ne har ogsaa spillet ind. Man har
Prokurist Aks el Nielsen
her allerede en ordning med sparesiger, at man ogsaa ser sig om efter bussen, som paa pensionsudbetaen plads, hvor filialen kan faa en lingsdagen holder ved disse boliger,
mere permanent placering. Man har saa beboerne kan hæve af pensionen. Nu bliver der daglig assistanimidlertid allerede paa nuværende
ce, idet filialen følger hovedafdelintidspunkt ønsket at udvide sin ser- gens aabningstider.
viceordning med den midlertidige
Det er ikke nogen hemmelighed ,
bygning. Ekspeditionen mellem bil at vi venter os meget at drive infilialen, og det kan da fortælles , at
og kontor foregaar ved hjælp af en
søndre afdeling paa Spedalsø Tory
skuffe, der kan trækkes 45 centi- bar vær
et en meget star succes. Det
meter ind og ud, og som er foray- er nemlig en kendsgerning, at den
net med en gummikant. I forbin- nemme adgang til at faa ordnet
sine pengeforretninger, som filialerne er med til at skabe, øger behovet for pengeinstitutter, clutter
prokurist Aksel Nielsen.
P. N.

