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Horsens

Bent Hansen: For tidligt med møde
”Topmøde” om
lokale giftgrunde
har lange udsigter
Af Palle Herløv
pahe@hsfo.dk

HORSENS - Der er ikke ud-

sigt til, at regionsrådsformand Bent Hansen (S) aflægger Horsens et visit i bestræbelserne på at komme
problemet med forurenet
jord til livs.
Det fremgår af et mailsvar

fra Bent Hansen til byrådskandidat Claus Kvist Hansen
(DF).
8. oktober sendte Claus
Kvist Hansen en invitation til
Bent Hansen sammen med
borgmester Peter Sørensen
(S) og miljøminister Ida
Auken (SF) om at komme til
Horsens, så man sammen
kunne drøfte oprensningen
efter industriens mangeårige nedsivning af farlige kemikalier.
- Det virker forkert at bygge fremtidens Horsens på et

forurenet fundament af
”fortidens synder”, og jeg
foreslår derfor, at der tages
skridt til at oprense Horsens, skrev Kvist Hansen
bl.a. i sin invitation.

Efter 2018

Men Bent Hansen henviser
til, at det ikke kun er i Horsens, man har behov for at
rense jorden. Flere steder i
regionen står man over for
omfattende undersøgelser.
- Vi skal derfor i de kommende år have screenet vo-

Biler fik buler
horsens - En 34-årig mandlig bilist fra Solbjerg overså i
går eftermiddag, at en kvindelig bilist foran ham bremsede for at dreje til højre på
Gl. Århusvej.
Derfor kørte han op bagi
bilisten foran. Bilerne fik
masser af buler, men ingen
af bilisterne kom til skade,
oplyser Sydøstjyllands Politi.

Stjal campingvogn
horsens - En hvid campingvogn af mærket Wilk er
blevet stjålet fra en p-plads
på Flintebakken i Horsens.
Tyveriet er sket i løbet af
natten til i går.
Campingvognen har reg.
nr. XZ 10 48, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Jakke forsvandt
horsens - Fra en kontor-

vogn på en byggeplads på
Alrøvej er der i løbet af
weekenden stjålet en jakke
og to opladere til pc’er.
Tyven er kommet ind i
kontorvognen ved at bryde
et vindue op, oplyser politiet.

Bilradio stjålet
Horsens - Der er stjålet en

bilradio fra en bil, der holdt
parkeret i Tobaksgården i
Horsens.
Tyveriet er sket i løbet af
weekenden, og politiet kan
ikke se, hvordan tyven er
kommet ind i bilen.

kan sættes af til opgaven. Jeg
føler derfor ikke, der er et
behov for et møde netop nu,
men skulle der opstå et mere akut behov for et møde,
må vi se på mulighederne,
skriver Bent Hansen.

Manglende forståelse

Det svar kommer bag på
Claus Kvist Hansen.
- Jeg er overrasket over
hans holdning. Det virker,
som om han ikke har forståelse for vores bekymring for
forureningen. Jordforure-

ningsloven skærpes, så det
kan da ikke være rigtigt, at vi
skal afvente flere undersøgelser og mere bureaukratisk fnidder om prioritering.
Der skal gøres noget - hvor
svært kan det være? Jeg håber, at han vil genoverveje
sagen, siger Claus Kvist Hansen, som endnu afventer
svar fra miljøministeren,
mens borgmester Peter Sørensen (S) har tilkendegivet,
at han gerne stiller op til et
møde.

Nyt dansk spisested

Vandretur
i fuldmånen
HORSENS - Dansk Vandrelaug har taget hul på vinterens fuldmåneture, og næste vandring går til Bygholm
Slot og Åbjerg Skov.
Det foregår på torsdag, og
der er afgang fra Horsens
Banegård kl. 20.
Turen er ca. otte km, alle
kan deltage, og tilmelding er
ikke nødvendig.

res mange tusinde lokaliteter med jordforurening for
at finde de pladser, hvor der
er mest samfundsmæssig gevinst ved at sætte ind, svarer
Bent Hansen og uddyber, at
Region Midtjylland i samarbejde med Naturstyrelsen
har til opgave at udarbejde
de vandplaner, hvor det vil
blive udpeget, hvor der skal
sættes ind.
- Det sker først efter 2018,
hvor det også skal aftales
mellem staten og regionerne, hvor mange midler, der

Hent maden selv,
få den bragt ud
eller spis på stedet
Af Bente Just
bj@hsfo.dk

Nordjyske Schmidt Andersen Band k ommer til Horsens syv m/k
høj. Sangerinden Katrine Schmidt og guitaristen Mikkel Andersen
danner front. pressefoto

Klar til dyst
på blues
Danish Blues
Challenge indtager
på onsdag
KulisseLageret

Big O & the Blue Quarters
består af Oscar Martin Eriksen (vokal og mundharpe),
Frederik Tygesen (guitar),
Jais Eriksen (bas) samt Mathias Rindom (trommer).

Af Chr. Rimestad

19 år og i den grad på vej

cr@hsfo.dk

horsens - Horsens spiller
igen med, når landets bedste upcoming-bluesband
skal findes.
Det sker ved Danish Blues
Challenge-konkurrencer i
Fredericia, Silkeborg og i
morgen på KulisseLageret i
Horsens.
Vinderne fra de tre spillesteder går videre til finalen
26. oktober på Atlas i Aarhus.
Topscoreren her skal repræsentere Danmark i den
europæiske finale i Riga i
Letland til april, hvor
bluesvindere fra foreløbig 18
lande stiller op.
I morgen på KulisseLageret dyster lokale Big O & the
Blue Quarters, guitaristen
Rasmus Volden med band
fra Holbæk samt Schmidt
Andersen Band fra Aalborg.
Med Big O & the Blue
Quarters er der lagt op til en
gang ”old school blues”, lånt
hos legender som Willie Dixon, Hound Dog Taylor samt
Muddy Waters.

Aftenens anden deltager,
sangeren og guitaristen Rasmus Volden, er trods sine
blot 19 år godt i gang med at
banke sit navn hårdt fast på
den danske bluesscene.
Han har optrådt med bl.a.
Walter Trout og Joe Bonamassa og deltager i Horsens
med sine egne sange.
I Schmidt Andersen Band
forenes syv blues’n’rootsglade nordjyder. Også her
gælder det egne kompositioner med en direkte linje til
Dylan, JJ Cale og HP Lange.
Dommerpanelet skal lægge mærke til meget; i bedømmelsen indgår seks faktorer: musikalitet, originalitet, sang, sceneoptræden,
instrumenthåndtering samt
publikums reaktioner.
I fjor blev Danish Blues
Challenge vundet af Chris
Grey & the BlueSpand, som
lørdag 2. november kan opleves på Bluesfestivalen i
Horsens.
Konkurrence-aftenen i
morgen på Kulisselageret
begynder kl. 20.

HORSENS - Horsens får en
ny restaurant og takeaway.
Ikke en kinesisk, en sushi
eller endnu en pizza-take
away, men en ærke-dansk.
Søren Lykke Jensen og David Allermand åbner 2. november stedet Dansk.
Adressen bliver Borgergade 3 over for Løvbjerg, og
konceptet bliver nogle få
pladser til siddende gæster
og ellers dansk mad ud af
huset.
- Vi holder selv af god,
dansk mad, og dansk smørrebrød og gode danske retter har fået en renæssance i
de her år. Så vi var ikke meget i tvivl: Selvfølgelig skulle
det være dansk mad, forklarer de to.
Søren Lykke Jensen bliver
den, der står for den daglige
drift, mens David Allermand
er med-investor. Han har
nok at se til med sine andre
forretninger, men vil også
være i huset i Borgergade,
når der er behov.
Desuden er tre garvede
kokke ansat til at lave maden.
David Allermand, der er
36 år, ejer i forvejen tre pølsevogne, nemlig den over
for Jensens Bøfhus i Horsens, pølsevognen i Juelsminde og pølsevognen i
Bjerre.
Søren Lykke Jensen er 28
år og har en baggrund i mobiltelefon-branchen. Han
har bl.a. været ansat i Telenor og Telias butikker i Horsens.

Bringer også ud

- Dansk kommer prismæssigt til at ligge mellem en
pizza udefra og det at gå på
cafe.
- Det bliver ikke husmandskost, men klassiske
danske retter i den bedre
ende. Typisk det, der for et

David Allermand (tv) og Søren Lykke Jensenhar hver sin
baggrund med hhv. tre pølsevogne og en del år i mobiltelefonbranchen. Men nu investerer de 600.000 i det ny, danske
spisested.
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par årtier siden var søndagsmiddagen i mange danske
familier, siger Søren Lykke
Jensen.
- Det kan være en gammeldags oksesteg, flæskesteg,
en kyllingesteg, en gryderet.
Supper eller en rejecoctail
til forret - og selvfølgelig
dansk smørrebrød.
Prisen for f.eks. oksesteg
eller flæskesteg bliver lige
omkring 100 kr.
- Vi regner med, at 80 pct.
af omsætningen vil ligge på
take away og mad, som vi som nogle af de få - bringer

ud. Men vi får plads til 14 spisende gæster, så der er altså
også mulighed for at nyde
maden hos os.

Tredoblet omsætning

De to har investeret
600.000 kr. i projektet og er
ikke et øjeblik i tvivl om, at
der er plads til netop deres
spisested.
At der er vægt bag ordene
forklares bl.a. af, at David
har tredoblet omsætningen i
Byens Pølsevogn i Horsens,
siden han overtog den for
fire år siden.

