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Nethandel den største udfordring
LEDER

I

AF REDAKTØR LARS KAMSTRUP

Holstebro raser diskussionen,
om et nyt center vil lægge byens
flotte forretningsstrøg øde, eller
om det bliver den gevinst som
forretningsby, som andre håber

på.
I omegnsbyerne Struer og Lemvig
følges planerne naturligvis også med
interesse blandt forretningsdrivende
og politikere, selv om man her naturligvis ikke har den store indflydelse på,
hvad man beslutter sig for i Holstebro.
Her må man leve med konsekvenserne,
og det er da også de udsagn, der kommer fra de handlendes talsmænd her i
bladet i dag.
Det er helt op til de handlende selv at
skabe så attraktive forretninger, at de
kan holde en handel hjemme i byerne,
og uanset storcenter i Holstebro eller
ej, så er det en udfordring. Og spørgsmålet er, om det er storcentret i Holstebro, der er den største udfordring. Det

er nærmere den stejlt stigende nethandel, der er udfordringen for de handlende i Struer og Lemvig, og det er det
såmænd også i Holstebro. Her i julen
har der igen været langt flere, der har
valgt den magelige løsning med at købe julegaverne på nettet, og det koster i
butikkerne.
Men naturligvis vil et storcenter i
Holstebro kunne mærkes i omegnsbyerne. Først og fremmest i Struer, hvor
afstanden til Holstebro er minimal,
og hvor man ikke kan regne med det
samme antal turister, som man eksempelvis kan i Lemvig. Struer og Lemvig
har i mange år haft Bilka og andre store konkurrenter i Holstebro, så det er
man vant til. Nu er spørgsmålet så, om
det bliver så stor en oplevelse at handle i et storcenter, at det trækker endnu
flere væk fra de mindre byer.
Det er vigtigt for Struer og Lemvig at
skabe egen identitet. I Lemvig er man

Det nytter ikke, at man i
omegnsbyerne forsøger
at være negative over for et
storcenter i Holstebro. Handel
er et liberalt erhverv, hvor man
må tage de kampe, der byder sig
for at overleve. Og det gør man
bedst ved at satse på egne dyder.

»

godt på vej med havne-miljøet, som
skal skabe den købstandsstemning,
som gør, at man dels kan holde på egne
borgeres handel, men ikke mindst at
skabe et attraktivt gågademiljø, hvor
turister gerne vil opholde sig. Storcentre kan man finde overalt, så de trækker ingen turister, men hyggelige forretningsgader er unikke.
Som sagt er Struer mere presset på

grund af afstanden til Holstebro, og risikoen er, at der kommer tomme butikker i gågademiljøet, som gør, at det
heller ikke er attraktivt for de tilbageværende forretninger. I så fald vil det
gå stærkt med at få det meste flyttet til
Holstebro.
Men det nytter ikke, at man i omegnsbyerne forsøger at være negative
over for et storcenter i Holstebro. Handel er et liberalt erhverv, hvor man må
tage de kampe, der byder sig, for at
overleve. Og det gør man bedst ved at
satse på egne dyder frem for at forsøge
at stoppe andres tiltag.
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Man kan undre sig over
de politiske beslutninger
Af Kathrine Ø. Baltsersen
Dalgasvej 21, Holstebro

LÆSERBREV: Jeg er vokset op i Holstebro i den sydlige del af midtbyen. Efter
endt uddannelse i en anden
by vendte jeg for nogle år siden tilbage til den sydlige
del af midtbyen med mand
og børn.
Vi bosatte os her, fordi vi
syntes, den del af Holstebro
har noget helt særligt at byde på, og efter alt at dømme
er vi ikke den eneste børnefamilie, som har haft eller
har den opfattelse. Da vi flyt-

tede tilbage, var der en bred
vifte af pasningstilbud og
skoler i den sydlige og nordlige del af midtbyen, som
kunne tilgodese børnenes og
familiernes forskellige ønsker og behov. Billedet ser
noget anderledes ud nu.
Man kan undre sig over
de politiske beslutninger,
som er truffet over de sidste
par år i forhold til tilbuddene til børn og familier i den
sydlige og nordlige del af
midtbyen. Jeg undrer mig,
fordi vi i disse dele af midtbyen på få år har set, at dagplejerne i stort omfang er

Man kan undre sig, og derfor tager vi, en forældregruppe fra
Børnehaven Skovgården, sagen i egen hånd og vil etablere en
privat børnehave, skriver Kathrine Ø. Baltsersen. Arkivfoto.

STATSMINISTEREN

forsvundet, at børnehaven
Solhøj er blevet lukket, at
Sønderlandsskolen og Nørrelandsskolen er blevet slået sammen (tilsyneladende
uden en langsigtet plan). Senest har vi set, at Børnehaven Nørreland og Børnehaven Skovgården skal lukke
- til stor beklagelse fra forældrenes side. Man kan undre sig, fordi man, frem for
at lukke gode pasningstilbud
og slå skoler sammen (tilsyneladende uden at ville tildele den nye skole de fornødne ressourcer til byggeriet),
kunne satse på at udvikle by-

delen og gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i
dette område af Holstebro.
Ja, man kan undre sig, og
derfor tager vi, en forældregruppe fra Børnehaven
Skovgården, sagen i egen
hånd og arbejder på at få
etableret en mindre privat
børnehave for at bevare et
godt pasningstilbud i den del
af midtbyen, som, vi synes,
har så meget at byde på.
Vi tror på, at politikerne
først i det nye år vil udvise
forståelse for vores ønske om
at bidrage til udviklingen en
vigtig del af midtbyen.
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