
Nu fjernes 20 år
gammel cyklist-
fælde i Horsens
HORSENS - For fremtiden kan Horsens cyklister uden 
risiko for liv og lemmer eller eksede cykelhjul køre tur 
på Strandpromenaden i Horsens. Togskinnerne på 
Strandpromenaden bliver asfalteret i løbet af en halv 
snes dage, og dermed forsvinder en 20 år gammel 
cyk-listfælde.
Det er teknisk udvalg, der på sit møde i går besluttede at 

sætte et punktum for cyklisters farefulde færd på Strand-
promenaden i Horsens.
Samtidig besluttede udvalget, at kommunen betaler for 

transport af togvogne til de virkomheder, der ellers har 
benyttet skinnerne på Strandpromenaden.
Hvor meget det vil koste i alt, ved man endnu ikke. Men 

hver tranport vil koste kommunen mellem 800 og 1000 kr. 
Pengene skal tages fra den sum, der skal bruges til opfyld-
ningen af inderhavnen, som går i gang til efteråret.
- Vi har undersøgt behovet hos virksomhederne på hav-

nen, bl.a. DLG, og de har oplyst, at deres behov for tog-
transport ikke er særligt stort, fortæller formanden for tek-
nisk udvalg, vicborgmester Erling Jensen (A), der siger, 
at det vil tage 10 dage inden skinnerne dækkes til, fordi 
udvalget lige skal snakke med DSB først.
- Men vi går stærkt ud fra, at de vil gå med til en asfal-

tering af skinnerne, siger Erling Jensen.
- Nu har problemet eksisteret mere end 20 år. Hvorfor 
finder I p.4 at asfaltere netop nu?
Nu skal problemet løses - vi vil ikke have det vrøvl mere. 

Nu skal det være slut, siger Erling Jensen.

10 kvæstet på en måned
Gennem flere år har bl.a. Cyklistforbundet i Horsens 

forsøgt at få problemet løst, og ved dette års cyklistdemon-
stration i Horsens nedlagde forbundet et ekset cykelhjul 
ved togskinnerne. »Til minde om dem, der faldt.«

I juli spurgte besætningen på Fjordbåden i Inderhavnen, 
hvorfor kommunen ikke gjorde noget ved problemet - de 
havde i løbet af en måned samlet 10 cyklister op, der var 
mere eller mindre kvæstet efter at have kørt galt i togskin-
nerne.

Erling Jensen kan glæde cyklisterne i Horsens med, at 
projektet for inderhavnen indeholder en cykelsti. - Hervil 
fortovet ligge mellem cykelstien og togskinnerne. Og så der 
skulle ikke mere være nogen problemer for cyklister. (-bet.)

På »cyklisternes dag« den 26. maj nedlagde 
Cyklistforbundet i Horsens et ekset cykelhjul ved 
togskinnerne på Strandpromenaden til minde om de mange 
faldne. Det kan de nu med glæde sende på museum.
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