
Miljøet forsvinder
Forening
kæmper imod
nye fisker-huse

HORSENS - Hvem Bi-
der komme her, hvis vo-
res huse skal erstattes
af en række splinter-
nye fisker-huse? Ingen!
Miljøet forsvinder. Alle
dem, der plejer at kom-
me, vil blive væk.

Siger "beboerne" i de ca.
30 gamle fiskerhuse på
nordhavnen. Fiskerhuse-
ne indgår i planerne for en
ny, planlagt institution -
Horsens Søsportshavn
(HSØ).

Af det foreslåede budget
i HSØ fremgår det, at der
skal bygges 20 nye fisker-
huse til erstatning for de
30, der er i dag. Men det er
ikke popular snak i den
skurvogn mellem fisker-
husene, hvor der dagligt
udspiller sig et fællesskab
med hyggesnak, smøger,
nyfangede fisk og et par

pilsnere i ny og
- Det hele er gået for

stærkt, og klubberne har
ikke opbakning til planer-
ne fra medlemmerne. Se
nu bare balladen i motor-
bådsklubben forleden, si-
ger formanden for Hor-
sens Fiskerihavnsfore-
ning, Jimmy Christensen,
også medlem af havneud-
valget.

- Mangler penge
- Indtægterne skal over

en fem-årig periode stige
fra 1,4 til 2,2 mill. kr. Hvis
det skal lobe rundt, skal
man mere end fordoble
prisen på en bådplads, og
det vil få mange til at flygte
fra havnen.

Budgettet hviler på ure-
alistiske forudsætninger,
og gar det hele ned, kom-
mer skatteyderne til at
hænge på regningen, fordi
kommunen stadig vil eje
arealet.

- En travelift er anslået
til 500.000 kr., men mine
kilder på havnen oplyser,

at den koster mindst 1,5
mill. kr. Man vil øge antal-
let af bådpladser med 20
pr. år, men allerede i dag er
der ledige pladser. Det
hnger ikke sammen, si-
ger den nye formand.

Af oplæggets bemrk-
ninger til HSØ-budgettet
fremgår det, at der over en
seks-otte-årig periode skal
investeres i alt 6,6 mill. kr.
Når disse investeringer -
alle på nær en ny toiletbyg-
ning finansieret af driften
- er klaret, vil HSØ afvikle
et kommunalt Iån på 3,7
mill. kr.

Firskerihavnsforenin-
gen vil i første række
kæmpe for at bevare

miijø-et ved de små fiskerhuse,
men undrer sig samtidig
over, at der er planer om at
bygge helt tt på fjorden
ved Langelinje-anlægget:

- Mig bekendt skal der
vre 100 meter til vandet,
og denne grænse er endda
ved at blive øget til 300 me-
ter, siger Jimmy Christen-
sen. (hj)
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