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Nej - vi flytter
ikke fra Torvet

Torvehandlerne tror slet ikke, at kommunen må flytte dem

Borge Kristensen synes det er en dårlig ide at Bytte torvehand-
len fra Torvet til Rådhustorvet. - De socialdemokrater tror da 
også, de kan så meget, siger han. (Arkivfoto)

- Det var da noget 
mærkeligt noget at finde 
på. Den ide dur ikke.

Sådan er holdningen blandt 
de torvehandlende i Horsens 
til ideen om at flytte torveda-
gene væk fra Torvet og i 
stedet bruge Rådhustorvet. 
Det er socialdemokraterne, der 
i teknisk udvalg har 
foreslået, at torvedagene 
flyttes til Rådhustorvet. Da 
Horsens Folkeblad i onsdags 
besøgte torvedagen var det 
umuligt at finde en handlende, 
der gik ind for ideen.

Tror de kan så meget
70-årige Børge Kristensen 

har i 38 år solgt grøntsager på 
Torvet i Horsens. Og han sy-
nes, at ideen om at flytte er 
meget dårlig.
- De socialdemokrater tror 

da også, at de kan så meget. 
Men den her ide dur ikke. Vo-
res forretning ligger på 
Torvet, og der skal den 
blive. Vi kan ikke slæbe 
kunderne med ned på 
Rådhustorvet, siger Børge 
Christensen.

ødelægger byen -

Børge Christensen har op-
bakning fra kollegaerne på 
Torvet. Hos alle blev planerne 
om at flytte torvehandelen 
mødt med skarpe protester.
En af de forholdsvis nye 

handlende på Torvet, Svend 
Martesen fra Kolding Sol &

Garncenter tror, at torvehan-
delen bliver halveret, hvis 
man flytter til Rådhustorvet.

- Vi har et hyggeligt torv her i 
Horsens. Ved at flytte torve-
handelen ødelægger man både 
handelen og by-miljøet. Tor-
vet ved Vor Frelsers Kirke 
passer på alle måder godt til 
torvehandel, siger Svend Mar-
tesen, der har solgt garn på 
Torvet i Horsens i to år.

Steen Bille Olsen har solgt 
grøntsager på Torvet i seks år. 
Han mener, at man er godt i 
gang med at ødelægge midtby-
en.

- Det dur ikke, at flytte tor-
vedagen. Men jeg tror nu hel-
ler ikke, at kommunen kom-
mer igennem med den plan, 
fortæller Steen Bille Olsen.

Skænket
Torvet blev for mange år si-

den skænket til de handlende 
af Stensballe Len. Det var gre-
ven på Stensballegård, der vil-
le give landmændene et sted, 
hvor de kunne sælge deres 
grøntsager.

- Vi fik Torvet skænket til 
torvehandel på onsdage og 
lørdage. Til gengæld skal det 
holdes fri til andre formål de 
øvrige dage. Derfor kan kom-
munen slet ikke flytte os nu, 
siger Børge Christensen. Rent 
juridisk er de handlende slet 
ikke i tvivl. Kommunen har 
ingen ret til at flytte dem til 
Rådhustorvet. (asg)
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