
 
Hovedgård Lokalråd 

HOVEDGÅRD…………. også en del af Horsens Kommune  

 

 

Hovedgård den 9.3.2023 

 

 

Borgermøde i P. Olesen Hallen Gl. Cafe den8. marts 2023 kl. 17.00-18.30 vedr. Områdefornyelse 

af Stationspladsen i Hovedgård 

 

Der var i alt fremmødt 30 personer, inklusive 2 personer fra Horsens Kommune og 3 personer fra 

Hovedgård Lokalråd 

 

Velkommen – information om processen 

v/Ejvind Olsen (EO); Opstartshistorie/Tidslinje – hvordan er vi kommet hertil 

 

1. Horsens Kommune afsætter i budget 2019 25 mio. kr. til Områdefornyelse i 
Lokalcenterbyer 

2. Hovedgård Lokalråd kontakter forår 2019 lokal Landskabsarkitekt for udarbejdelse af 
Masterplan for Hovedgård 

3. Hovedgård Lokalråd sender sommer 2019 første ansøgning på 6. mio. kr. til 
områdefornyelse af Stationspladsen 

4. Modtager januar 2020 afslag på ansøgning med begrundelse i at projektet bør opdeles i 
etaper 

5. Hovedgård Lokalråd sender efterår 2020 anden ansøgning på 3 x 2 mio. kr. til 
områdefornyelse af Stationspladsen 

6. Modtager bevilling på 3,1 mio. kr. til projektet 
7. Herefter møder med ansvarlig hos Horsens Kommune for udarbejdelse af program. Første 

møde marts 2021 

8. Herefter en række møder i 2021 for færdiggørelse af program 

9. Program sendes forår 2022 i udbud med Landskabsarkitekterne Schul A/S som vinder 
10. Herefter møder med Schul og Horsens Kommune for udarbejdelse af projekt, med 

opstartsmøde august 2022 

11. Horsens Kommune bevilger i 2022 yderlige midler til projektet således at samlet bevilling 
er på 5.9 mio. kr.  

12. Der søges yderlige midler fra fonde til inventar til projektet 
13. Forår 2023 projekt sendes i udbud 

14. Sommer 2023 opstart at projekt 
15. Ultimo 2023 forventes projektet afsluttet 

 

 

Præsentation af projektet ’Områdefornyelse af Stationspladsen’ 

v/Søren Nellemann (SN) og Lene Holmgaard (LH), Horsens Kommune Teknik og Miljø 
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Visualisering tilhører Schul A/S 

 

 
Visualisering tilhører Schul A/S 
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Visualisering tilhører Schul A/S 

 

Kommentar til præsentation: En beboer ønsker oplyst om der inddrages noget af arealet mellem 

Biblioteket og Den Gamle Købmandsgård. 

LH garanterede at projektet kun involverer kommunens grund og at arkitekterne indarbejder alle 

forbehold for området. 

Ifølge matrikelkortet er arealet mellem Biblioteket og Den Gamle Købmandsgård Horsens 

Kommunes ejendom. 

Det kan oplyses at nævnte areal ikke er indeholdt i projektet. 

 

Kommentar: er der sat penge af til vedligehold af beplantning fremadrettet? 

LH, ja der er søgt om drift og vedligehold af Horsens Kommune. 

 

Kommentar: forslag til træ Ginko Biloba er fortrinlig til at suge vand 

 

Kommentar: Hvilken ende starter man med at udføre projektet? 

LH, Det vides ikke, det afhænger af entreprenøren, men det vil blive udarbejdet til mindst mulig 

gene for dem som bor der. 

 

Gruppearbejde med følgende spørgsmål 

• Hvordan vil du bruge Stationspladsen 

• Hvordan synes du at pladsen indretning og materialer skal afspejle stedets historie i sammenhæng 

med jernbanen og stationen 

• Hvilke typer af træer og bænke kunne du tænke dig på pladsen 

• Hvor vil du gerne have bænke på pladsen 
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Kunst 

Kaj Jessen, Stine Laursen og Niels Povlsgaard har dannet et udvalg under lokalrådet – ’De 

Kunstgale’. 

Der samarbejdes med Horsens Kunstmuseum om at komme med forslag til en kunstner, der kan 

lave en skulptur på pladsen. I første omgang laves der et skitseforslag, som finansieres af fonde. 

 

Opsamling fra de enkelte grupper 

Gruppe 1: Der er blevet snakket om speciel parkering generelt og ved lægehuset, hvor der er 17 

ansatte. Beboerne i den sydlige ende af projektet ønsker en beplantning som tydeligt afgrænser til 

deres område. Beboerne er bekymret for at det bliver et nyt samlingssted for de unge, så det er 

vigtigt at ’ungdomsmiljø’ rykkes væk fra beboerne. 

 

Gruppe 2: Udfordringer om p-pladser. Stykket foran stationen kunne indeholde vandbeplantning til 

at absorbere alt regnen. Vende trappen ved stationen, så den høje side vender mod vest a.h.t. til læ 

når man sidder på trappen. 

Angående belægning, lave kanter og farveskift til at hjælpe dårligt seende samt kørestole brugere 

 

Gruppe 3: Er der nok p-pladser? Indtænke at fra oktober – april er der ingen blade på træerne, så 

gerne plante noget stedsegrønt. Træer helst ikke højere en 5-6 m. 

Stationsbygningen trænger til en facade make over, men det er der ikke økonomi til det her projekt, 

men Lokalrådet er i gang med at søge fonde til dette. 

Synes generelt det er et fantastisk forslag der er lavet, men vil gerne have markeret flagstangen og 

juletræets plads på tegningerne. Har et forslag til en foreløbig placering af kunstværket. 

 

Tak for i aften 

EO takker af og fortæller om den fremtidige proces. 


