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Horsens

Borgmester Peter Sørensen 
(S)  måtte have to spader i brug, 
før de tilstedeværende kunne 
ønske hinanden held og lykke 
med byggeriet. Spaden, som 
også blev brugt ved indvielsen 
af Forum Horsens i foråret 
2003, klarede ikke opgaven.  
- Det er vel et udtryk for, at vi 
har mange kræfter i Horsens, 
lød det med et smil fra  
borgmesteren.  Foto: LarS JuuL

Visualisering af den nye hal,  der er tegnet af rum arkitekter og 
finpudset af Skala arkitekter.  ViSuaLiSering: SkaLa arkitekter

Første spadestik 
blev taget i går

Af Thomas Schütt
tsc@hsfo.dk

horSenS - Idrætskomplek-
set Forum Horsens på Lang-
marksvej er resultatet af en 
del knopskydninger, og i går 
blev der taget de første seks-
syv spadestik til den seneste 
af slagsen, hal 3, der tages i 
brug til maj næste år.

Den nye ca. 1800 kvm sto-
re hal er budgetteret til at 
koste 23 mio. kr. Den skal 
først og fremmest give en 
håndsrækning til erhvervs-
turismen med møde- og 
konferencefaciliteter til om-
kring 1000 mennesker, men 
der vil også kunne findes 
plads til idrætsaktiviteter. 
såsom aerobic og gymna-
stik.

Hallen bygges øst for par-
keringspladsen ud mod 
Langmarksvej og bygges 
sammen med både Forum 
Horsens og Casa Arena.

Bygherren er den selv-
ejende institution Parkhal-
len, og det var en meget til-
freds formand for bestyrel-
sen, Ole Svendsen, der talte 
ved begivenheden i går. 

- Det har faktisk været be-
vægende at opleve, hvordan 
arkitekterne er gået til opga-
ven. Det er ikke bare noget, 
man gør. Der er blevet teg-
net meget og diskuteret me-
get, og vi er nu nået frem til 
et resultat, som vi tror, er et 

plus for Forum Horsens og i 
al beskedenhed også Park-
hallen, sagde han.

Rum for udvikling
Borgmester Peter Sørensen 
(S) tog det første spadestik 
til byggeriet og sagde efter-
følgende, at den nye hal un-
derstøtter det ”fantastiske 
idrætsmekka”, som Forum 
Horsens er.

- Tænk på, hvor mange 
børn og unge, der laver no-
get fornuftigt her på stedet. 
Der er altid liv, konstaterede 
han og roste byens aktører 
for at have ambitioner på 
stedets vegne. 

- Da Forum Horsens var 
vært for EU-formandskabet, 
lærte vi, at byen godt kan 
rumme selv det største ar-
rangement, og enhver ny fy-

sisk installation, som hallen 
her, giver mulighed for ud-
vikling. Uden udvikling går 
vi i stå, sagde han.

  Byggeriet blev vedtaget af 
byrådet i forbindelse med 
budgetforliget for 2016, da 
politikerne var enige om,  
at der var behov for at styrke 
erhvervsturismen.

Ny hal ved Forum Horsens til maj

29 børn fra den nærliggende børnehave  Flintebakken skal følge 
byggeriet i de kommende måneder. omkring halvdelen af dem var 
med det første spadestik i går. Her sammen med formanden for 
Parkhallens bestyrelse, ole Svendsen, der bemærkede, at børnene 
stort set var de eneste, der var korrekt påklædte til lejligheden.   

 Foto: LarS JuuL

”Der er blevet  
tegnet meget og 
diskuteret meget, 
og vi er nu nået 
frem til et resultat, 
som vi tror er et 
plus for Forum 
Horsens og i al  
beskedenhed også 
Parkhallen.”
ole sveNdseN, bestyrelses-

FormaNd, parkHalleN


