
HORSENS / 9

Ikke storcenter på
Horsenshus-grund

Der er endeligt sat en
stopper for muligheden
for at bygge et storcen-
ter med dagligvarer i
Midtbyen.

Det skete i går på et fælles-
møde i Horsens kommunes
økonomiudvalg og teknik- og
miljøudvalget, hvor det blev
vedtaget, at bymidtegrænsen
ikke udvides.

Det betyder, at der kan op-
føres dagligvarebutikker over
1200 kvadratmeter på for ek-
sempel den såkaldte Horsens-
hus grund.

Usikkerheden omkring ud-
videlsen af bymidtegrænsen
har fået bl.a. Løvbjerg-kon-
cernen til at vente med at sæt-
te planer om en ny butik syd
for rådhuset i værk.

Den politiske beslutning
kommer da også efter massive
protester fra både Løvbjerg,
De samvirkende Købmands-
foreninger og Horsens Er-

hvervsråd.
- Det er denne kritik, vi har

taget til efterretning. Netop
Løvbjerg ville have fået en uri-
melig konkurrence af et stor-
center på Horsenshus-grun-
den.

- Desuden peger en analyse
af detailhandlen i Horsens på
at kommunen ikke kan bære
et storcenter, siger borgme-
ster Henning Jensen

Dermed skulle der være
skabt ro om handelens forhold
i Horsens, mener borgmeste-
ren.

Byrådet
Horsenshus-grunden er i

dag udlagt til offentlige for-
mål. Det bliver nu ændret til
at det må bruges til bolig og
erhvervsformål.

Dermed mener borgmeste-
ren, at køberen - et konsor-
tium med bl.a. Lønmodtager-
nes Dyrtidsfond - har gode

muligheder for at udnytte
grunden, der har kostet 28
mio. kroner.

Beslutningerne om ikke at
udvide bymidtegrænsen og
ændringen af formålet for
Horsenshus-grunden skal
vedtages i byrådet på tirsdag,
men det anser Bormester
Henning Jensen (S) for en
formsag.

Samtidig vil byrådet tage en
debat om de mange mere eller
mindre realistiske projekter i
Horsen.

- Det er projekter lige fra et
højhus på mejerigrunden til et
underjordisk butikscenter un-
der Søndergade. Og så kan vi
forhåbentlig komme igang
med at arbejde videre på at
gøre Søndergade til det han-
delsmæssige centrum i byen -
så også detailhandelen og ikke
kun Horsens kommune, der
investerer i det, siger borgme-
ster Henning Jensen.(gs)
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