
Kære medlemmer af Bedre Bymiljø i Horsens. Her er årets sidste nyhedsbrev, 
der denne gang indeholder invitation til Arkitektens Aften, dårligt nyt om 
Fugholm 16, lidt om igangværende Midtbyforbindelsen og Planstrategi 2015 
og kort om foreningens indsigelse til lokalplanforslaget for Sønderbrogade.

Arkitektens Aften

Traditionen tro inviterer BBiH igen vores medlemmer til Arkitektens Aften. 
Denne gang skal vi besøge Plan og By, Horsens Kommune, for at høre 
mere om planlægningen af Horsens’ fysiske rammer, bl.a. det igangværende  
arbejde med planstrategien og Midtbyforbindelsen. Arrangementet foregår 
mandag den 7. december 2015 kl. 18.30. Læs mere i vedhæftede invitation. 

fugholms fremtid er på spil

Som de fleste nok ved, så er den fredede historiske ejendom Fugholm 16 truet 
af nedrivning efter at dens fredning er blevet ophævet. Først gik renoveringen 
af forhuset i hårdknude pga. uenighed om finansieringen af de arkæologiske 
undersøgelser. Siden søgte ejeren om tilladelse til nedrivning af bygningen, 
hvilket i første omgang blev afvist af Det særlige Bygningssyn i april 2015; en 
beslutning som blev bakket op skriftligtt af Bedre Bymiljø i Horsens og flere 
andre aktører i Horsens. 

Desværre blev afslaget om nedrivning senere underkendt af Kulturministeriet 
grundet bygningens tekniske tilstand og vanskelighederne ved en fremtidig 
restaurering. Hele Kulturministeriets begrundelse kan læses i vedhæftede 
bilag. Det er selvfølgelig en beslutning som vi er kede af i BBiHs bestyrelse 
og som vi er ved at sunde os over. Den endelige dødsdom er dog endnu ikke 
afsagt, da der er en klagefrist med udløb den 22. december 2015. Vi opfordrer 
også vores medlemmer til at skrive til Kulturministeriet på egen hånd, så både 
kulturministeriet og bygherre, men også en evt. ny ejer kan se at det er en 
bygning som ligger borgerne i Horsens på sinde. 

Vi håber stadigpå , at der kan findes en løsning som redde dette vigtige hus. 

midtbystrAtegien

Efter 5-6 års arbejde med midtbyen ønsker byrådet nu at tage en runde, hvor 
borgere, interessenter og samarbejdspartnere i byen i dette efterår inviteres 
til dialog om det videre arbejde med Midtbystrategien. BBiH er også blevet 
inviteret til dialogmøder med Horsens Kommune og vi vil fremføre foreningens 
synspunkter på møderne. Hør mere om strategierne for midtbyen til Arkitektens 
Aften og læs mere om strategien her: http://midtbyforbindelsen.horsens.dk/ 
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indsigelse til lokAlplAnforslAg for sønderbrogAde

BBiH indsendte i forbindelse med den ”forudgående offentlighed” omkring nyt 
bolig- og butiksprojekt ved Sønderbrogade kommentar med en række punkter. 
Den kommentar dannede også udgangspunkt for foreningens indsigelse til 
lokalplanforslaget til Sønderbrogade. Her er en forkortet version af vores 
kommentarer til lokalplanen og det skitserede projektet:

- Det er positivt at kommunen afholdt en forudgående offentlighedsfase, da 
det giver mulighed for at komme med input tidligt i projektforløbet. 

- Vi finder den foreslåede (delvise) anvendelse til boligformål for positiv, da 
det vil fortætte bymidten fremfor en spredning af byvæksten. 

- Vi finder vi det foreslåede samspil mellem boliger og erhverv/butikker for en 
god satsning, da det giver et varieret og levende bymiljø.

- Gennemfører man kun en type boliger, kan det virke uhensigtsmæssigt for 
områdets sociale bæredygtighed.

- En forhøjelse af bebyggelsesprocenten fra 90 til 200 virker som en voldsom 
forøgelse sammenlignet med de omkringliggende gaders bebyggelser.

- Det er vigtigt ikke at skabe en for ensartet, dominerende bebyggelse langs 
Sønderbrogade, men i stedet et sammenhængende varieret byggeri. 

plAnstrAtegi 2015 for horsens kommune

Horsens Kommune har sendt sit forslag til Planstrategi 2015 i høring frem til 
den 6. januar 2016. Planstrategien spiller en vigtig  rolle, da strategien skal 
fastlægge de nødvendige politiske prioriteringer for kommunens fremtidige 
fysiske udvikling.  Planstrategien er bygget op omkring 4 fokuspunkter, 
som er: Ny by(del), Byens puls, Natur og multifunktionelle landskaber, samt 
Fremtidens infrastruktur. Punktet Ny by(del) dækker over en planlagt ny bydel 
med 6-9.000 indbyggere nord for Nørrestrand. 

Læs hele Planstrategien på dette link: http://kommuneplan.horsens.dk/dk/
planstrategi/om-strategien/om-strategien.htm

bbih på fAcebook

Husk at følge med i BBiHs debatindlæg, aktiviteter og arrangementer på
Facebook. Du er altid velkommen til at komme med dit bidrag på siden. 

Venlig hilsen 
Bedre Bymiljø i Horsens


