
”SKAL HORSENS HA’ EN STADSARKITEKT (IGEN)?” 
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017
Torsdag, den 27. april 2017, kl. 18.30 – 20.30 på Industrimuseet, Cafe Gaslight, Gasvej, Horsens

I forbindelse med foreningens årlige generalforsamling ønsker bestyrelsen at sætte fokus på et af de 
mange temaer, der har været diskuteret gennem det seneste år, nemlig om Horsens (igen) skal have en 
Stadsarkitekt? 

Meningerne er delte. Borgmester Peter Sørensen mener ikke det er nødvendigt, mens andre borgere 
og Bedre Bymijø mener, at en stadsarkitekt kan være med til at sikre, at de mange igangværende og 
kommende projekter i Horsens bliver realiseret ud fra et helhedsperskektiv og for at sikre at projekterne 
opfylder kravene til den bedst mulige kvalitet i sit arkitektonisk udtryk og i forhold til bymiljøet omkring. 

For at høre mere om hvilken forskel en stadsarkitekt kan spille for en større provinsby, har vi inviteret 
tidligere stadsarkitekt i Vejle Henrik Stjernholm til at komme og fortælle mere om arkitekturpolitik og rollen 
som stadsarkitekt.  

Aftenens program:

18.30    Velkomst og introduktion til Industrimuseet 
  v/ museumsleder Ole Puggaard

18.45  Arkitekturpolitik og stadsarkitektens rolle 
  v/ Henrik Stjernholm, tidl. stadsarkitekt i Vejle 

19.45   Årets præmiering efterfulgt af 
  foreningens generalforsamling   

20.30     Afslutning 

Foreningen serverer kaffe og kage til arrangementet. Tilmelding og forslag til generalforsamlingen skal ske 
på mail@bbih.dk eller på telefon 89 36 03 61, senest fredag den 21. april. Vi glæder os til at se alle forenin-
gens medlemmer og som altid er nye medlemmer velkomne til arrangementet.

Venlig hilsen Bedre Bymiljø i Horsens

Oplæg ved Henrik Stjernholm, tidl. stadsarkitekt i Vejle 
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Lokalplanerne for   

Havnetrekanten   og  

Havnefronten længere ude på 

Nordhavnen vidner om, at  

politikerne i alt for høj grad  

føjer projektmagernes ønsker, 

mener foreningen Bedre  

Bymiljø i Horsens.   

 Arkivfoto: LArs JuuL

”Hvor er de gode 

byrum på  
Nordhavnen? Det 

spørgsmål har vi 

ikke fået noget 

svar på endnu.”
martin weihe esbensen,  

formand for bedre bymiljø  

i horsens

Martin Weihe Esbensen,  formand for Bedre Bymiljø i Horsens,  

ønsker mere debat om byudviklingen.   foto: MicHAeL sveNNiNgseN

Projektmagere 

bestemmer for 

meget, når lokal-

planer udarbejdes, 

mener foreningen

horsEns - Politikerne 

mangler modet til at tale 

projektmagerne imod, når 

det er nødvendigt. Resulta-

tet kan blive en midtby og en 

havn, der er bygget på sidst-

nævntes præmisser - og 

uden en forudgående folke-

lig debat. Det mener for-

eningen Bedre Bymiljø i 

Horsens (BBiH), der siden 

1974 har talt det gode bygge-

ris sag i Horsens.
Processen omkring den 

fysiske planlægning i midt-

byen vidner om, at Horsens 

ikke længere har en stadsar-

kitekt, mener foreningen. 

Funktionen blev afskaffet, 

da Poul Houe fratrådte i for-

året 2014.
- En person med en stads-

arkitekt-funktion vil kunne 

bevare overblikket i de man-

ge byggesager, der er lige 

nu, og vil som faglig person 

være mere eller mindre uaf-

hængig af de politiske hen-

syn, som forvaltningen hele 

tiden må tage, siger BBiH’s 

formand, Martin Weihe Es-

bensen. 

Foreningen mener, at ud-

viklingen i Horsens i høj 

grad er styret af projektma-

gere, men de er ikke proble-

met, mener BBiH.
- Man kan ikke klandre 

Casa og andre projektmage-

re, der jo er sat i verden for 

at tjene penge, og der er for-

mentlig ikke juridisk noget 

at komme efter, men man 

kan klandre politikerne, at 

de ikke siger nej til f.eks. 

byggeriet af Geiserne, der 

efter vores mening slet ikke 

passer ind på Havnetrekan-

ten, siger Flemming Nielsen, 

bestyrelsesmedlem i BBiH.

Er debat forbudt
BBiH savner en folkelig de-

bat om, hvordan midtbyen 

og havnen skal udvikle sig. 

Kun få mennesker styrer - og 

det sker bag lukkede døre, 

mener foreningen.
- Det virker lidt, som om 

debat er forbudt i byrådet. 

Når en lokalplan sendes i 

høring, kunne man godt for-

vente, at det var et oplæg til 

diskussion, men sådan fun-

gerer det ikke. Det virker, 

som om tingene er klappet 

af på forhånd med projekt-

mageren, og at debatten er 

et nødvendigt onde, konsta-

terer Martin Weihe Esben-

sen.
 - Det gør det jo heller ikke 

nemmere for politikerne, at 

der typisk kun er en, der by-

der, når projekter kommer i 

udbud. Så står projektma-

gere med gode kort på hån-

den, for de kan bare flytte 

deres penge til en anden by, 

hvis de ikke får det, som de 

vil have det, konstaterer 

Flemming Nielsen. 
- Det er betegnende, at 

bygherren bag byggeriet 

Havnefronten på Nordhav-

nen begyndte at sælge boli-

gerne, allerede inden lokal-

planen blev vedtaget. Så 

sikre var de åbenbart på, at 

lokalplanen blev vedtaget, 

siger han.

God masterplan
Den aktuelle anledning til 

interviewet med Martin Wei-

he Esbensen og Flemming 

Nielsen er midtbyplanen, 

der blev lanceret før som-

merferien, og ikke mindst 

rammelokalplanen for 

Nordhavnen, der netop er 

sendt i høring. 
BBiH har fornylig marke-

ret sig som en markant kriti-

ker af, at der i forbindelse 

med boligbyggeriet Havne-

fronten på Jens Hjernøes Vej 

er lempet på bestemmelser-

ne i den masterplan for 

Nordhavnen, der var ud-

gangspunktet for hele om-

dannelsen af den gamle in-

dustrihavn til et rekreativt 

boligområde. 

I et høringssvar til bygge-

riet af Havnefronten påpe-

gede BBiH bl.a., at der ifølge 

masterplanen faktisk slet ik-

ke bør bygges boliger på 

netop det areal, og at bygge-

riet tillades at blive højere, 

end der bliver lagt op til, at 

der må bygges i den del af 

Nordhavnen.   
- Vi var i sin tid med til at 

sætte arbejdet med master-

planen i gang og synes, at 

den sætter en god retning 

med gode byrum til borger-

ne. Derfor er vi også optage-

de af, at politikerne følger 

den, selvom vi godt ved, at 

den ikke er et juridisk doku-

ment, siger Flemming Niel-

sen.

Bygger i sigtelinjerne

- Vi har også i vores hørings-

svar påpeget, at sigtelinjen 

fra byen til vandet ved Hav-

nefronten er væk, og senest 

har Folkebladet skrevet, at 

den også er gal ved Gasvej. 

Her ser man stort på sigte-

linjen, men roser byggeriet i 

avisen. Hvorfor indrømmer 

man ikke bare, at det er et 

ønske fra projektmageren, 

at der skal bygges i sigtelin-

jen? Det er bekymrende, si-

ger han. 
BBiH mener, at kommu-

nen i forhold til den over-

ordnede planlægning af 

Nordhavnen har taget pro-

cessen i den omvendte ræk-

kefølge. 
- Det var en fejl, at man 

først vedtog en lokalplan for 

Havnetrekanten og derefter 

lavede en masterplan. Og nu 

har man begået fejlen igen 

ved at vedtage en lokalplan 

for Havnefronten inden de-

batten om rammelokalpla-

nen, siger Flemming Niel-

sen. 

Infrastruktur halter

Midtbyplanen, der bl.a. om-

fatter flytning af rådhuset, 

og at åen skal tilbage til 

Åboulevarden, bliver sam-

men med udviklingen af 

Nordhavnen de kommende 

års store fokus-punkt for 

BBiH. 
Der er gode takter i pla-

nen, mener foreningen,  

f.eks. udviklingen af et cam-

pus-område på den gamle 

slagterigrund, men BBiH 

savner svar på flere ting,  

f.eks. infrastrukturen i en by 

med langt flere boliger.

- Den store vækst med 

masser af nye boliger på 

havnen og i midtbyen kræ-

ver noget af kommunen, og 

vi kan ikke se, at der er taget 

højde for infrastrukturen. 

Det er simpelthen blevet 

nødvendigt, siger Martin 

Weihe Esbensen. 

bedre bymiljø i horsens:  

byen mangler en stadsarkitekt

Tekst:  
Thomas Schütt
tsc@hsfo.dk
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Boligbyggeri  
i højden er en uundgåelig ting, hvis Horsens skal holde momentum og tiltrække  

tilflyttere, mener borgmesteren

Horsens - Indbyggerne i Horsens kommer det næste par år til at se en række bo-ligbyggerier skyde i vejret - og nogle steder højt i vejret. Flere og flere vil gerne bo i Horsens, og da det kniber med at blive ved med at fin-de plads til nye byggerier, er der kun én vej at gå: opad.- Det er en tendens, der ses i hele Østjylland. Area-lerne bliver mindre og min-dre i byerne, og samtidig er der en bevægelse ind mod byen. Hvis vi stadig gerne vil have en by med grønne ån-dehuller, og der er flere, der flytter til, er vi nødt til at bygge opad, forklarer borg-mester Peter Sørensen (S).Horsens Kommune har gjort det at bygge i højden til en bevidst satsning. Det tek-niske ord er fortætning - at 

vi kommer til at bo tættere på hinanden.
- De fleste nye byggerier i Horsens er en-to etager hø-jere end det, vi finder i dag. Der er enkelte, der bliver højere - som Geiserne og det i Blumersgade, siger Peter Sørensen.

Fra parcelhus til midtbyHorsens er en af de hastigst voksende byer i Danmark i disse år. Der kommer tilflyt-tere fra hele landet. Så man-ge, at kommunen skal skabe mulighed for, at der kan byg-

ges 700-900 boliger hvert år.
- Min fornemmelse er, at det især er 50+’erne - nogle mener, det er 60+’erne - der søger fra parcelhuskvarte-rerne ind mod byerne. De vil ind og have del i servicetil-buddene. Så bliver parcel-husene ledige til tilflyttere, siger borgmesteren.- Vi kan vælge som by at sige, at folk ikke skal kunne flytte til Horsens. Men jeg ser det som meget, meget positivt, at så mange ønsker at flytte hertil. Og det er in-

teressant med folk, der flyt-ter til midtbyen. Det giver liv.

Protester
Ikke alle er glade for at få bo-liger op i højden i Horsens. Da en lokalplan for en række fire- og fem-etagers punkt-huse ud til Bjerrevej og Dag-næs Allé i foråret var i hø-ring, protesterede mange naboer over højden på byg-geriet. Men uden held.- Vi skal selvfølgelig tage så mange hensyn som overho-vedet muligt. Men det er 

klart, at man vil opleve ste-der, hvor byen forandrer sig. Og man er nødt til at forven-te, at der kan ske forandrin-ger i det samfund, vi lever i. Også i forhold til bygninger og boliger, forsvarer Peter Sørensen og tilføjer:- Jeg er nødt til at sige, at sådan er Verden jo. Men jeg tror, mange vil opleve, at ef-ter kort tid er der få gener ved det.

Horsens går i højden for at få plads til flere
”I 80’erne og  
90’erne oplevede vi negativ vækst - 

flere flyttede fra 
end til. Det har vi 
ikke lyst til at  
opleve igen.”

Peter SørenSen (S),  
borgmeSter

Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens efterly-
ser en højhuspolitik i Horsens.Den mener, at Horsens mangler en høj-
huspolitik, der er baseret på faglig og hel-
hedsorienteret viden og ikke på tilfældige 
udvikleres hurtige ideer.- Højhuse er ikke bare højhuse. Vi ønsker, 
at man undersøger negative og positive kon-
sekvenser med udgangspunkt i lokale, dan-
ske og internationale eksempler med fokus 
på højhuse og bymiljø, siger Martin Weihe 

Esbensen, der er formand for Bedre Bymiljø 
i Horsens.

- Undersøgelsen skal også inddrage bor-
gerne i Horsens for at høre deres ønsker og 
behov. Det vil munde ud i en langsigtet plan-
lægning, der anviser hvor og hvor højt man 
kan bygge i forskellige byrområder. Det kan 
sikre en bæredygtig og god udvikling af byen 
og vil være en indsats, der gøre fremtidige 
investeringer i byen mere attraktive, siger 
Martin Weihe Esbensen.  

rud

efterlyser højhuspolitik

Bedre Bymiljø i Horsens  
foretrækker den gode, gamle karré

Af Kirsten Rudkjøbing
kirru@jfmedier.dk

Horsens - Foreningen Bed-re Bymiljø i Horsens finder udviklingen med de mange højhuse og høje huse pro-blematisk.
Dels virker placeringen af de høje bygninger på mange måder tilfældig og styret af markedskræfter, synes for-eningen. Dels bryder højhu-se og høje huse med propor-tionerne i den eksisterende by. Og endelig fordi højhuse ofte skaber golde og forladte udenomsarealer.- Vi går også ind for fortæt-ning af byen, men vi ønsker at inddrage andre bygnings-typer som f.eks. karreen, der har en række fordele i 

forhold til at skabe et godt bymiljø, siger formand Mar-tin Weihe Esbensen og Jonas Rump Nielsen fra Bedre By-miljø i Horsens.De finder det svært at kommentere på nye bygnin-gers konsekvenser for miljø-et, inden de står færdige, men umiddelbart er de ikke positivt stemt over for de nye byggerier omkring by-midten.
- På Sønderbrogade bry-der det nye store projekt med skalaen i gaden og ta-ger opmærksomheden fra den fine Sønderbro Kirke. I Blumersgade forpasser man muligheden for at inddrage åen som først planlagt. - Byggeriet på havnearea-lerne er en anden sag, da de ligger mere løsrevet fra byen og tilhører havnens og fjor-dens skala, som er større. Problemet er mere tydeligt med Geiserne, som på man-ge måder er et fint og velpro-portioneret hus, men som 

har en helt forkert place-ring, både i forhold til det gamle bygningsmiljø på Havnetrekanten, og på af-stand, hvor bygningen vir-ker anmassende fra de om-kringliggende villakvarte-rer, siger Martin Weihe Es-bensen og Johas Rump Niel-sen.
- Hvad er fordelen ved at bygge i højden?

- For nogle har højhuse en signalværdi, der peger ud i fremtiden. Derfor er højhu-se for nogle lokalpolitikere et ikon, som man kan bran-de sin by på, og som kan stå som et materielt vidnesbyrd om deres tid i byrådet. Høj-huset har alt andet lige et mindre fodaftryk, end hvis man lagde de stablede eta-ger ud i ét lag. De, der bor i 

husene, har et godt udsyn, indtil der bliver bygget et højere hus foran. Og for byg-herren er der ofte en økono-misk gevinst, da man sparer på grunden, siger de.
Risikerer at ødelægge- For mange vil en by med høje huse fremstå mere stor-byagtig. Til gengæld risike-rer man at ødelægge den til-

trækningskraft, som den gamle, charmerende bymid-te og de omkringliggende hyggelige kvarterer har, si-ger Martin Weihe Esbensen og Jonas Rump Nielsen. - Nogle mener, at højhuse er fremtidens huse, fordi de er mere energivenlige. - Vi foretrækker karrébe-byggelse med gårdrum, hvor husene ligger i læ for hinanden. Her er der mulig-hed for at bo tæt og alligevel varieret. Gårdrummet giver mulighed for socialt samvær med naboerne, at stille bar-nevognen, holde sommerfe-sten under æbletræet eller på tagterasse, siger de. - Karreer skaber reelle ga-der med byliv, hvor det er rart at gå og noget at se på. På hjørnet kan man åbne en butik eller et kontor uden større ombygning, siger Martin Weihe Esbenen og Jonas Rum Nielsen.

Højhuse skaber problemer for bylivet

Geiserne på Horsens Havn  er et af flere byggerier, som i år og de kommende år kan ændre Horsens’ skyline. For Horsens Kommune har en målsætning om at få øget højden på  lejlighedsbyggerier, så der  bliver plads til flere boliger på mindre plads. Foto: Morten PaPe

Borgmester Peter sørensen (s)  tog selv det første spadestik, da byggeriet af højhusene Geiserne på 

Horsens Havn gik i gang. Bag det projekt står ejendomsselskabet Casa med Michael Mortensen  

i spidsen (i midten).  

arKivFoto: Lars JuuL

Tekst: Jakob Nørgaard
jn@hsfo.dk

Ombygning af 
Søndergade er  
det første af  
mange projekter, 
som Horsens 
Kommune nu  
går i gang med

Af Thomas Schütt
tsc@hsfo.dk

horsens - Søndergade byg-
ges om, åen føres tilbage til 
Åboulevarden, umoderne 
lejligheder sættes i stand, 
trafikken rundt om midtby-
en omlægges, Campus-roka-
den gennemføres og meget 
mere.

Visionerne er store i den 
samlede strategi for midtby-
en, som i går blev vedtaget i 
teknik- og miljøudvalget. 
Strategien er et resultat af 
arbejdet med midtbyen si-
den 2009, der bl.a. inklude-
rer offentlige høringer med 
over 450 borgere samt Cam-

pus-rokaden. Det skriver 
Horsens Kommune i en 
pressemeddelelse.

- Vi har i løbet af hele pro-
cessen fået rigtig mange 
spændende ideer og input, 
som der nu skal arbejdes vi-
dere med, fortæller Lene 
Krogh, arkitekt og projektle-
der for Midtbystrategien og 
den områdefornyelse, der 
også er en del af projektet.

Lene Krogh siger, at midt-
bystrategien sikrer, at de 
mange projekter bliver 
tænkt sammen i en helhed.

Søndergade renoveres
Det første projekt, der gen-
nemføres, er en ombygning 
af Søndergade. Planlægnin-
gen er gået i gang, og der er 
dannet en Søndergade-
gruppe, der skal følge og 
kommentere projektet. 

Gruppen er sammensat af 
medlemmer fra CityHor-
sens, bygningsejere, beboe-
re og interessegrupper.

Peter Otto Nielsen, der er 
næstformand i Business 

Horsens’ bestyrelse, glæder 
sig til samarbejdet omkring 
udviklingen af Søndergade.

- Fra detailhandlens side 
glæder vi os rigtig meget 
over, at Søndergade nu får 
den overhaling, vi har ven-
tet på. Det bliver selvfølgelig 
hårdt, mens arbejdet står 
på. Men vi er i en god dialog 
med kommunen, hvor vi 
planlægger processen, så 
godt vi kan. Jeg glæder mig 
over, at handleoplevelsen 
nu gøres endnu mere spæn-
dende, end den er i dag.

Ifølge borgmester Peter 
Sørensen (S) forpligter det, 
når en by som Horsens ud-
vikler sig fra at være pro-
vinsby til at være en stor by.

Stolt borgmester
- Jeg er stolt over hele den 
proces, Horsens har været 
igennem, og det engage-
ment der er udvist. Jeg er 
sikker på, det vil gøre byen 
endnu bedre for de folk, 
som bor her, ligesom det vil 
være med til at tiltrække nye 

borgere, siger han i presse-
meddelelsen fra kommu-
nen.

Også formanden for tek-
nik- og miljøudvalget, Ole 

Pilgaard Andersen (DF), 
glæder sig over det gevaldi-
ge løft, nyskabelserne vil gi-
ve midtbyen.

- Boliger og veje vil blive 
gjort i stand, og vejsystemet 
omlægges, så der kun vil kø-
re biler, som har ærinde i 
midtbyen. Det bliver en 
spændende fremtid, vi går i 
møde, konstaterer han.

Midtbystrategien baner 
også vej for, at der kan op-
nås nationale tilskud til at 
udvikle midtbyen.

Byådet behandler Midtby-
strategien og områdeforny-
elsen på sit møde på tirsdag 
i næste uge. Herefter kan 
strategien læses på www.
horsens.dk

Midtbystrategi åbner 
for store projekter
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en renovering af søndergade  er det første projekt, som bliver sat 
i gang. Renoveringen vil bl.a. omfatte ny belægning på byens  
hovedstrøg.  ARKIVFOTO

”Fra detailhandlens 
side glæder vi os 
rigtig meget over, 
at Søndergade nu 
får den overhaling, 
vi har ventet på.”

peter otto nielsen, næst-
forMand, Business Horsens

Politiet har en 
formodning om, 
hvem gernings-
manden er

horsens - Kl. 2.25 i nat blev 
en 39-årig mand udsat for 
drabsforsøg i sit hjem på 
Mindegade i Horsens, og po-
litiet leder stadig efter ger-
ningsmanden.

Det oplyser politikommis-
sær Morten Marnow fra Syd-
østjyllands Politi til Horsens 
Folkeblad.

- Vi er stadig ved at under-
søge, hvad der præcist er 
sket derude, men det ligger 
fast, at gerningsmanden op-
søger offeret på adressen. 
Det kommer til tumult mel-
lem dem, og undervejs træk-
ker han en kniv, som offeret 
bliver enten stukket eller 
snittet med i halsen, så han 
får et to cm dybt og bredt 
sår, siger Morten Marnow.

Der var stadig spærret af 
på gerningsstedet torsdag 
morgen, da politiets tekni-
kere skal have set nærmere 
på det i løbet af dagen.

Den kniv, som gernings-
manden anvendte, er ikke 
fundet.

- Offeret var selv i stand til 
at gå ned i ambulancen, ef-
ter han havde fået sin nabo 

til at ringe 1-1-2. Han er lige 
nu indlagt på sygehuset i 
Horsens, hvorfra meldingen 
er, at han lige nu er uden for 
livsfare, siger politikommis-
særen.

Han har ligeledes været i 
stand til at fortælle politiet, 
hvem der stak ham, så poli-
tiet har en ”identificeret 
mistænkt”, som det hedder. 
De ved med andre ord, 

hvem han er, men han er 
stadig på fri fod.

Politiet kan på nuværende 
tidspunkt ikke oplyse, hvil-
ken relation offer og ger-
ningsmand har til hinanden.

39-årig udsat for 
drabsforsøg i Mindegade

Det var her  på Mindegade 3 i Horsens, drabsforsøget fandt sted kl. 2.25 natten til torsdag.  FOTO: SøREN E. AlwAN

Tekst:  
Palle Herløv
pahe@hsfo.dk



   

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Aflæggelse af beretning ved formand Martin Weihe Esbensen

3.   Aflæggelse af regnskab for 2016 ved kasserer Jakob Revsbeck

4.   Budget/Kontigent 2017 ved kasserer Jakob Revsbeck 

5.   Behandling af indkomne forslag

6.   Valg af bestyrelse og revisor

På valg i år er Niels Breindahl, Jonas Rump Nielsen og Martin Weihe Esbensen. Niels 
har valgt at stoppe i bestyrelsen, mens Jonas og Martin genopstiller. Vi takker Niels for 
hans arbejdsindsats i bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jakob Revsbeck, 
Per Krogh Andersen, Søren Merrild, Flemming Nielsen og som suppleant Poul Rahbek. 

Dermed er der en ledig plads i bestyrelsen og vi opfordrer vores medlemmer til at 
overveje om de ønsker at være en del af bestyrelsen.

Som foreningens revisor er Arne Lundø ikke villig til genvalg. Tak til Arne for hjælpen 
gennem årene. Vi håber en anden er villig til at stille op og overtage posten som revisor.

7. Eventuelt


