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DET 
SKER
Få dit arrangement 
på det sker-listen. 
Skriv det ind på 
hsfo.dk/eventinfo.

Vi tager forbehold for aflysninger
eller ændringer på grund af coro-
na-nedlukning.

SØNDAG
11.00 Gedved Kultur- & Medbor-
gerhus, Egebjergvej 1, 8751. Gui-
det tur - Det gamle Gedved. Arr.:
AOF og Horsens Museum (i serien
Landsbyliv).

MANDAG
10.00 Horsens Bibliotek, Tobaks-
gården 12 st., 8700. Kom til ferie-
pap på børnebiblioteket og prøv
kræfter med bibliotekets nye
brætspil samling. Arr.: Horsens Bi-
bliotek.

VAGTTJENESTER
Lægevagten 70 11 31 31.
Covid—19 lyntest: Axelborg 4C. Al-
le dage kl. 9-19. Ove Jensens Allé
19. Alle dage kl. 8-20. Bytorv Hor-
sens, Søndergade 14. Alle dage kl.
9-19. Sundparken, Hybenvej 6. Alle
dage kl. 9-19. Hattingvej 7. Alle da-
ge kl. 6-22. Søndergårdsallé 24 i
Torsted. Mandag, onsdag, fredag
og søndag kl. 9-19. Seminariehal-
len Gedved. Mandag, onsdag, fre-
dag og søndag kl. 9-19. Storegade
47, Østbirk. Tirsdag, torsdag og
lørdag kl. 9-19. Borgerhuset Bræd-
strup. Alle dage kl. 9-19.
Apotekervagten: Løve Apoteket,
Nørretorv, Horsens. Hverdage kl.
8-21. Lørdage kl. 8-21. Søndage kl.
10-15.
Sundhedsplejens telefonvagt i Re-
gion Midtjylland: hver dag kl.
17-19 på 70 20 80 18.
Offerrådgivningen ved Sydøstjyl-
lands Politi: døgnåbent på 23 68
60 07.
Horsens Krisecenter for volds-
ramte kvinder: Sundvej 34 A,:
Døgnåbent på adressen og på 75
61 81 99.
Horsens Krisecenter for mænd,
Rædersgade 7 B, 3. sal: Alle dage
kl. 9-22. Døgnvagt på 75 60 20 68.
Kirkens Korshær, varmestuen,
Borgergade 8, Horsens: Mandag-
lørdag kl. 9-14. 75 61 39 77.

Ombygning af kryds er færdig
Anne Birch Bech-Larsen
abl@hsfo.dk

HORSENS: Efter flere måneders
arbejde er ombygningen af
det store kryds mellem Lang-
marksvej og Sundvej nu fær-
dig.

Vejforløbet er blevet æn-
dret, og det betyder - ifølge
Horsens Kommune - at man-
ge biler nu kan komme nem-
mere og hurtigere frem uden
om Horsens midtby.

Samtidig har ombygnin-
gen af krydset givet anled-
ning til at etablere et stort
bed med tusindvis af insekt-
venlige planter til glæde for
mennesker, bier og sommer-
fugle.

Det nye bed er, skriver
kommunen i en pressemed-
delelse, et aktuelt eksempel
på, hvordan biodiversitet
tænkes ind i kommunens
planlægning af forskellige ty-
per anlægsprojekter.

- Det handler om, at vi skal
bryde med vanerne og have
biodiversiteten for øje. Vejra-
batter, rundkørsler, grønne

Når det nye store bed i krydset 
mellem Langmarksvej og Sundvej 
er færdigt, vil forbipasserende 
kunne nyde flere tusinde blom-
ster med stor variation i højde, 
drøjde og bredde, og man kan 
ifølge kommunen se frem til skif-
tende flor rullende fra det tidlige 
forår til november. Foto: Horsens 
Kommune

arealer i boligområder og ved
erhvervsbyggeri kan sagtens
indrettes, så vi giver plads til
naturen. Vi kan øge biodiver-
siteten væsentligt med den
rette planlægning af områ-
dernes indretning og den ef-
terfølgende drift, siger biolog
Mette Lindgaard fra Horsens
Kommune.

Blomster og farver næsten 
hele året
Ved krydset mellem Lang-
marksvej er det grønne areal

netop blevet plantet til med
omkring 8000 stauder. Sene-
re på året vil op mod 16.000
blomsterløg blive lagt i jor-
den. De skal være med til at
sikre nemmere og hurtigere
adgang til mad i form af po-
llen og nektar til insekter.

På samme areal er der også
skabt ny plads til Kaj Rug-
holms velkendte værk, de
rustne cykler, som har været
i området i mere end 40 år -
hidtil blot på den anden side
af Sundvej. De blev flyttet i

forbindelse med ombygnin-
gen af krydset.

Kommunen har haft det
lokale firma Byblomst til at
sammensætte bedet.

Firmaet har specialiseret
sig i at skabe blomstrende an-
læg, der øger mangfoldighe-
den i flora og fauna i byerne
og samtidig skaber værdi og
trivsel for mennesker.

Når bedet er helt færdigt,
lover kommunen, at forbi-
passerende kan nyde stor va-
riation i farve, højde, drøjde
og bredde på planterne, og
man kan ifølge kommunen
se frem til skiftende flor rul-
lende fra det tidlige forår til
november.

Horsens ejerløse sportsmuseum går til kamp for sig selv

23 personer har igennem årene - ulønnet og 
på frivillig basis - passet på tingene. Deres 
indsats skulle nødig være forgæves, lyder det 
fra Gunner Lindbæk Knudsen.

Jakob Hedegaard-Høgh
jhh@hsfo.dk

HORSENS: På idrætsarkivet i
Horsens kan man vælte sig i
minder og genstande, der for-
tæller om horsensianske
sportsfolks glorværdige præ-
stationer i kampe og konkur-
rencer. Nu må det lille, sær-
egne museet imidlertid også
selv i kamp - ikke for at vin-
de medaljer, men for at sikre
sin eksistens.

Idrætsarkivet, der åbnede i
1995 og i dag har base på
Danmarks Industrimuseum,
har hidtil været en del af det
hold, der udgjorde sammen-

slutningen Sport Horsens; et
bindeled mellem klubber og
kommunen.

I begyndelsen af juni med-
delte Sport Horsens imidler-
tid, at den lukker, og dermed
står idrætsarkivet p.t. uden
ejere, fortæller Gunner Lind-
bæk Knudsen, en af de frivil-
lige drivkræfter bag Horsens
Idrætsarkiv.

Indsats skulle nødig være 
forgæves
I et forsøg på at sikre den lo-
kale idrætshistorie og de
mange memorabilia skal der
derfor findes en løsning for
museets fremtid, og allerede i
næste uge finder første om-
gang sted, når idrætsarkivet

forsøger at stifte en ny for-
ening, der kan drive stedet.

- 23 personer har igennem
årene - ulønnet og på frivillig
basis - passet på tingene. De-
res indsats skulle nødig være
forgæves, lyder det fra Gun-
ner Lindbæk Knudsen.

Han uddyber, at en ny for-
ening er nødvendig for, at ar-
kivets arbejde kan fortsætte
på den hidtidige hjemmeba-
ne, Gasvej 21.

Den stiftende generalfor-
samling afvikles samme sted
1. juli kl. 19, og håbet er, at bå-
de enkeltpersoner, klubber
og sponsorer melder sig un-
der fanerne.

Håber på støtte fra 
idrætsklubberne
Arkivets frivillige satser især
på klubbernes støtte.

- Idrætsklubberne bør fort-
sat være dem, som har størst
interesse i et idrætsarkiv til at
bevare og fortælle deres hi-
storie, lyder det fra Gunner

CC
Idrætsklubberne bør 
fortsat være dem, 
som har størst 
interesse i et 
idrætsarkiv til at 
bevare og fortælle 
deres historie.
GUNNER LINDBÆK KNUDSEN

Lindbæk Knudsen, som kal-
der museets samling enestå-
ende i Danmark.

Ingen andre kommuner -
ud over Aalborg - har en lig-
nende dokumentation af lo-
kale idrætsfolks præstationer,
forklarer han forud for den
stiftende generalforsamling.

Fredag aften blev tre knallertførere sigtet for ulovlige forhold. Arkivfo-
to: Søren E. Alwan

Knallertførere
i politiets søgelys

Claus Skovholm
clsk@hsfo.dk

HORSENS: Tre knallertførere
kom fredag aften i politiets
søgelys og måtte gå fra mødet
med ordensmagten med en
sigtelse i bagagen.

Første sigtelse kom i spil,
da politiet rutinemæssigt
standsede en 41-årig mand
fra Horsens, da han kl. 19.18
kom kørerende på knallert
ad smedegade. Manden viste
sig at være påvirket af alkohol
og fik deraf foretaget blod-
prøve.

Samme skæbne indhente-
de en 40-årig mand fra Hor-
sens, som ligeledes kørte
knallert i alkoholpåvirket til-

stand. Det skete kl. 19.34 på
parkeringspladsen ved Rema
1000 på Hede Nielsens Vej.

Tredje forseelse foregik i
krydset mellem Serridslevvej
og Tremhøjvej i Tvingstrup.
Her anviste politiet kl. 23.00
en 15-årig dreng fra Hoved-
gård til at stoppe på sin knal-
lert, men det ignorerede
drengen. Politiet satte derfor
efter knallertføreren, som
blev bragt til standsning. Her
kunne politiet konstatere, at
knallerten var tunet til at
kunne køre hurtigere end det
tilladte, nummerpladen var
overdækket, og der manglede
luft i bagdækket.

Alle forholdene blev den
15-årige dreng sigtet for.

Det oplyser Sydøstjyllands
Politi.

Uopmærksomt øjeblik førte til påkørsel
HORSENS: En 21-årig kvinde blev natten til lørdag mindet
om vigtigheden i at have øjnene på vejen, når man kører
bil.

Hun kom kl. 02.08 kørende i sydlig retning ad Stadions-
vej i Horsens. Da hun skulle skifte fra andet til tredje gear
kiggede hun ned på gearstangen, og samtidig kom hun til
at trække over i venstre spor, hvor hun ramte en parkeret
bil.

Ingen kom noget til ved sammenstødet.
Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Afbrænding af ukrudt gik galt
HEDENSTED: Nogle beboere på Rådyrvej i Hedensted vågne-
de lørdag morgen givetvis til lugten af røg.

Inden da havde en af vejens beboere nemlig været i ak-
tion med en ukrudtsbrænder. Det førte kl. 08.27 til, at il-
den fra ukrudsbrænderen fik fat i beboerens garage, der
kort efter stod i flammer.

Branden blev slukket, inden den nåede at brede sig, og
beboeren blev sigtet for brud på beredskabsloven.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.


