
De fern nordiske venskabsbyer putter nu mere indhold i samar-
bejdet.

Vil udvide
venskabsby-
samarbejde
Vil samarbejde
om erhverv,
turisme og ældre

Af Hans J. Ehrhardt

HORSENS - Venskabs-
byerne Horsens (DK),
Moss (N), Karlsstad (S),
Nokia (SF) og Blünduos
(Island) vil øge samar-
bejds-relationerne til
også at gælde handel og
erhverv.

Horsens kommunes
økonomiudvalg  har netop indstillet
til det nye byråd, at kommu-
nen tiltræder det nye, udvide-
de samarbejde. Et samarbej-
de, der blev sat på skinner un-
der det seneste

borgmestermødemellem de fern byers le-
dere.

Borgmestrene fra de fern
nordiske venskabsbyer modes
hvert tredje år på skift i de
fern Byer. I år var det Moss,
der lagde by til mødet  - og en
række nye visioner, som borg-
mestrene hver især  tog med
sig hjem.

Byerne har hidtil især sam-
arbejdet på det kulturelle om-

råde, og det har primært dre-
jet sig om yngre menesker, der
har deltaget i udvekslingen.

- Byerne var på dette års
mode enige om at udbygge
samarbejdet, og det vil borg-
mestrene hver især anbefale
over for de respektive byråd,
siger borgmester Henning
Jensen (S), Horsens.

Inden for det kulturelle er
det meningen, at der skal ope-
reres på en bredere front: De
ældre skal i langt Mere grad
med, eksempelvis i form af
ældre-træf, men byerne vil også
gerne ind i et handels- og er-
hvervs-samarbejde.

- Vore fern lande har i forve-
jen en stor samhandel, speci-
elt mellem Danmark og Sveri-
ge. Man kan umiddelbart fore-
stille sig gensidige handels-da-
ge og specielt et øget  turist-
samarbejde.

- Vore nordiske venner har
også forhåbninger om, at Hor-
sens vil kunne bidrage med
hjlp på områder, der relate-
rer sig til EU, siger Henning
Jensen.

Han mener, at det nye ud-
spil er et signal til handels-
standsforeningen, turistfore-
ningen og

ældre-organisationerneom, at der er nye mu-
ligheder i de nordiske samar-
bejds-relationer.
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