
Beboerklager over de unges adfærd om natten - Politiet er nu alarmeret

Situationen i Beringsparken i Hor-
sens synes nu at were så meget
skærpet, at stadsgartner Aage
Eriksen har bedt politiet om at tage
affære. SA hurtigt som muligt be-
gynder politiet at kontrollere par-
ken, så der atter kan oprettes ro
og orden.

Stadsgartneren har undersøgt sa-
gen nærmere, og efter samtaler
med beboere omkring parken har
man fundet ud af, at der har

været tale omsåmegen larm og bal-
lade, så det ikke mere kan tole-
reres.

En beboer, der ellers normalt
passerer gennem parken om afte-
nen, turde forleden ikke gå igen-
nem, da der var så mange unge
samlet der, at det virkede for fare-
truende. Han gik derfor udenom, og
da han gik forbi det sted, hvor de
unge var samlet, fløj der er par

tomme ølflasker ud over hækken
umiddelbart foran ham.

Andre beboere klager over for
megen larm, så nattesøvnen for-
styrres. Forleden aften var der over
50 unge samlet til fest I parken.

Gartner Olaf Rye Andersen har
foruden papiraffald og knuste fla-
sker også fundet flere engangs-
sprøjter i parken, hvilket viser, at
der blandt de unge findes narko-
maner. Dette forhold har også med-
virket til, at der nu ma skrides
stærkere ind, siger stadsgartner
Aage Eriksen.

Det er ikke kun Beringsparken,
der hjemsøges af de unge. Ogsa
Borgmesterstien far jævnligt besøg
af unge mennesker, som laver
spek-takler og svineri. Også her vii man
skride ind, oplyser stadsgartneren.

— Det er ikke, fordi jeg vii stille
mig op og skræmme de unge, siger

han videre, og de skal da også have
et sted at were, men hvis de ikke
kan opføre sig bedre, end tilfældet
er i Beringsparken, er de simpelthen
nødt til at finde andre steder. Jeg
håber, de kan finde steder at were,
og de ma da også gerne være i par-
kerne, når blot de opfører sig or-
dentligt.	 -tell.
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