
Horsens' nye gågader
indvies den 5. august

Det er hensigten, at der fremover skal laves fællesarrangementer for 
Thonbogade, Grønnegade og Graven

Den 5. august lyder start-
skuddet for den officielle åb-
ning af gågaderne Thonboga-
de og Grønnegade, og det 
skulle samtidig være starten 
på en række arrangementer 
henad vejen som udtryk for 
det initiativ, der findes i de 
to hyggelige gader. På 
åbningsdagen placerer 
Horsens Garden skilderhuse 
ved indgangen til gå-
gaderne, der spilles på livet 
løs for at skabe en festlig 
ramme om begivenheden, og 
det er muligt, der også bliver 
tattoo.Ved 16-tiden holdes den 
officielle indvielsestale ad borgmesteren, 
som klipper en snor over for at markere, 

at byen har fået en nyt 
gågadecenter. Efter borgmesterens 
tale spiller Hansens Garden, og derefter 
vil de præsentable gardere fungere som 
dørvogtere ved de enkelte forretnin-
ger. Senere er der middag på Palæ 
restauranten far gadeforeningens 
medlemmer og gæster.
Den følgende dag møder Horsens 

Garden også op, og der opstilles bo-
der, hvorfra der uddeles is. Der bli-
ver forskellig blomsterudsmykning i 
gågaderne .  Man s t ræber  e f te r  a t  
gøre denne udsmykning ensartet, og 
da som bekendt ikke alle kan nære 
sig, når de ser blomster sat frem til 
at pynte gadebilledet, vil kummerne 
blive taget ind om natten. Der bl i-
ver  mul igv is  også  demonstra t ion  
med smagsprøver i gaderne.

- Det er klart,  siger antikvarbog-
handler Chr. Elkjær, at åbningsar-
rangementet vil blive fulgt op af an-
dre. Vi vil gøre en indsats sammen 
med gågaden Graven for at gøre gå-
gadecentret til et bycenter, og det

vil  formentlig sige, at vi gennemfø-
rer fællesarrangementer. Det skal 
nemlig være sådan, at borgerne si-
ger, at i det center, byen har lavet 
for os, sker der noget.
Og så er  det  ikke nogen hemme-

lighed, at vi nærer forhåbninger om 
at  interessere  f l ere  for  at  få  små 
hygge l i g e  „bou tqes "  i  gågade rne  
for at fr iske bybil ledet op, slutter 
Chr. Elkjær.

I andre byer er gågaderne blevet 
attraktioner. Graven hører også til 
de kønne gader, folk søger, og den 
interesse, der har været for Thonbo-
gade  og  Grønnegade ,  b l i ve r  ikke
mindre af den ansigtsløftning, der 
nu har fundet sted. Initiativrige for-
retningsfolk har slidt og slæbt for at 
få gennemført dette nye bycenter,
ofret masser af tid, og det er altså 
fulgt op af byen, som har betalt an-
læggelsen.

P. N.
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