
Det nye centrum
Torvet i Horsens ændrer udseende fra 1. juni

Torvet i Horsens bliver 
fra 1. juni næsten ikke til 
at kende igen.

Jo, frelser-kirken vil stadig 
stå der, men foran og omkring 
den smukke kirke vil alt være 
forandret.

Væk er bilerne og busserne, 
og i stedet vil der være skabt 
en - forhåbentlig - smuk plads, 
belagt med forskellige sten i 
forskellige mønstre og prydet 
af tre store træer, muligvis en 
vandkunst eller skulptur og 
en ny pølse-pavillon.

Bilerne får kun lov at køre 
frem og tilbage mellem Katte-
sund og Borgergade. Og så må 
de fire-hjulede sive forbi på 
Torvets syd-side i aften- og 
natte-timerne.

Men den store del af plad-
sen bliver friholdt for biler. 
Det samme gælder for Kipper-
vig.

Torvet kommer i stil til at 
ligne Hospitalsgade, som åb-
nes i morgen: Såkaldte chaus-
se-sten omkranset af brosten. 
På strækningen fra Katte-
sund til Borgergade markerer 
brostenene såvel vejens bred-
de som arealer til parkering af 
biler og cykler - på resten af 
Torvet vil brostenene danne 
kvadratiske mønstre for at 
bryde på den store flade.

Horsens-tulipanen
Lamperne bliver den særli-

ge »Horsens-tulipanen«, som 
også opsættes i Søndergade og i 
en mere enkel variant i Ho-
spitalsgade.

- Der bliver 14 parkerings-
pladser på Torvet samt tre 
taxa-holdepladser, og hertil 
kommer 17 nye parkerings-
pladser på den vestlige del af 
Borgergade, hvor der tidligere 
var stopforbud.

På det tidligere torv var der 
36 p-pladser plus nogle enkel-
te på gaden mellem Kattesund 
og Borgergade, men alt i alt 
kommer vi rimelig tæt på det 
oprindelige antal p-pladser. 
Kommunen har jo også ind-
rettet parkering i Torvegår-
den få skridt fra Torvet, siger 
afdelingsingeniør Ole Helboe 
fra kommunens vejanlægsaf-
deling.

Kommunen har opgivet at 
ensrette Borgergade ud fra en 
indstilling om, at jo færre ens-
rettede gader en by rummer, 
jo lettere er den at finde rundt
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