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Apar ken er tænkt som et centralt placeret ældrecen ter, hvor de ældre ikke behøver  at flytte fra deres miljø og omgangskreds og hvor
de får udsigt til et af de mest travle "hjørner“  i Horsens.

Midt i byens hjerte
Åpark-centret skal være et fleksibelt hus med mange muligheder

Trods offentlig tur-
bulens og konkurrence
fra nye planer om
dreboliger, tror folke-
ne bag .park-centret
stadig pa deres pro-
j ekts levedygtighed.
Fordi det pa det
nærmeste er skræddersyet
til at opfylde kommu-
nens politik pa
ældreområdet  og forth det er
et fremtidssikret byg-
geri.

Projektet er da også  udar-
bejdet i tact samarbejde med
en arbejdsgruppe fra sund-
heds- og socialforvaltningen,
og det har allerede opnaet
godkendelse i sundheds- og
socialudvalget og i teknisk ud-
valg.

- Vi fik en henvendelse fra
forvaltningen i '91 og sammen
med arbejdsgruppen har vi
tegnet et hus, hvor man kan
samle en masse af de funktio-
ner, der nu er spredt og samti-
dig efterkomme et stigende
behov for ældreboliger. Og vi
mener selv, at vi har skabt et
fleksibelt hus med masser af
muligheder i hjertet af Hor-
sens, siger ingeniør  Orla Kjeld
Bothe, der har udformet pro-
jektet sammen med Jon Gin-
nerups tegnestue.

Planen er et hus i syv etager
pa hjørnet  aft Løvenørnsgade
og Lichtenbergsgade. Stue-
etagen skal rumme et sund-
hedscenter med sygeplejekli-
nik, daghjem,

døgnhjemmepleje, aktivitetsrum, hvilerum
og cafe. Samt et storkøkken ,

der bade skal betjene centret
og samtidig stå for den kom-,
munale madudbringning.

1. etage kan i følge planen
indrettes til 13 et-værelses  bo-
liger for senil demente, mens
de øvrige etager bliver fyldt ud
med 40 to-vrelses
ger langs gennemgående , luk-
kede glas-altaner, der giver
beskyttet adgang til til de fæl-
les opholdsstuer.

Fremtidssikret

- Vi mener, vi har skabt et
fremtidssikret hus, der opfyl-
der kommunens ønsker  pa æl-
dre-området. Med en belig-
genhed midt i byen, trot pa det

miljø de ældre kommer fra og
hvor de har deres omgangs-
kreds. Med mulighed for to ty-
per boliger, så man ikke
behøverat flytte fra huset, hvis
man bliver dårligere og mere
plejekrævende. Og et sted,
hvor de mest friske ldre kan
hjlpe de lidt dårligere , siger
Orla Kjeld Bothe.

- Dertil kommer, at mange
forhabentligt vil benytte hu-
set ogsa selvom de ikke bor
der. Stueetagen er netop plan-
lagt til at v re et sted for alle.
Det skal være en myretue,
hvor alle områdets  beboere
kan komme ind om hilse pa.
Et levende sted og samlings-
punkt for hele kvarteret.

Højt  - med grønt
omkring

At projektet er blevet kriti-
seret for at v re for højt og for
kompakt et byggeri, mener
Orla Kjeld Bothe er uberetti-
get. Fordi husene pa den an-
den side af Løvenørnsgade er
seks etager høje  og Apark-cen-
tret far to andre store, mar-
kante bygninger til naboer.
Nemlig told- og skattestyrel-
sens kontorer og PFA-kom-
plekset pa Lichtenbbergsga-
de.

- Det er et område  med højt
byggeri, hvilket også  fremgår
af lokalplanen. Det er ikke ste-
det for et lavt hus, men for en
markant hjørne-bebyggelse .

Og der bliver masser af lys,
luft og grønne  omrader mel-
lem bygningerne. Det er et
hus, der far det hele. Det
ligger  midt i byen med grønt  om-
kring.

Prisen for Apark-centret
bliver mellem 47 og 48 mil-
lioner og der foreligger, ifølge
Orla Kjeld Bothe, allerede et
tilsagn om finansiering fra en
pensionskasse i Kobenhavn.

Det Myer dog næppe aktu-
elt, da borgmester Henning
Jensen efter mødet igår kun-
ne fortælle, at uanset hvilket
byggeri kommunen vælger ,
vil det nye ældrecenter i byen
blive finansieret efter ældre-
bolig-loven. (aa)
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