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SYNSPUNKT
Som medlem af sundheds-

og socialudvalget har jeg del-
taget hele vejen omkring for-
handlingen om anlæg af de for
mig så nødvendige

ældreegnedeboliger i midtbyen. Afde
projekter, der har været lagt
frem, har jeg ment, at Åpark-
centret er det mest velegnede,
set  i lyset  af, at der i det, der er
inddelt I hele distrikt Vest,
kun er meget få boliger, der er
decideret velegnede til ældre
medborgere. Når  jeg så også
ved, at alderen i det byområ-
de, der er beliggende omkring

Banegården , er betragteligt
høj, mere end halvdelen er æl-
dre end 60 år, og at disse

dre i en meget lang periode
har boet i højhusbyggeri, ser
jeg det som en naturlig flyt-
ning til moderne boliger med
gode adgangsforhold med
elevatorer til alle boliger,
samt køkken og badeværel-
sesfaciliteter, der gør det mu-
ligt at blive boende i centret,
så længe man ønsker det, i
hvert fald med hensyn til de
fysiske rammer.

Jeg synes personligt også ,
det er en særdeles god tanke
at lave center-faciliteter i til-
knytning til distrikt Vest. Det
er faktisk en målsætning  i
sundheds- og socialudvalgets
program, at denne mulighed
skal der være i alle distrikter-
ne. Vi har jo også gode erfarin-
ger med centerfunktionen på
Kildebakken, der er særdeles

velbesøgt af områdets pensio-
nister. Specielt cafeen er en af
de goder, der skal overføres til
et evt. nyt Åpark-center.

Dog er alt jo ikke kun hvidt
eller sort. Jeg er bestemt ikke
glad for, at der i projektet er
kalkuleret med 1. salen med
kun et-rums boliger. Men som
på mange andre områder kan
man blive nødt til at gå på
kompromis, og da socialdemo-
kraterne af Venstre og kon-
servative pressedes i retning
af ikke mindre end to etager
med et-rums boliger, vurdere-
de jeg, at med min støtte til
projektet ville der højest blive
den ene etage af den størrelse.

Endvidere fik jeg lovning
på, at socialdemokraterne
sammen med mig vil arbejde
for, at der i midtbyen

ges mindst en mindre pleje
enhed med fuld døgnpleje
samt at vi skal anbefale kraf
tigt til bygmesteren, at hele
byggeriet opføres som tradi
tionelt muret byggeri til gavn
bade for byggeriet, samt for de
alt for mange lokale murere
der er arbejdsløse.

Slutteligt vil jeg gerne også
påpege en anden væsentlig
grund til min anbefaling af
Aparkprojektet. Vi har grund
læggende den holdning i byrå
det, at vi skal lytte til borger
nes ønsker, og til netop
Aparkcentret er der fuld enig
hed hos pensionisternes kon
taktudvalg og ønske om hur
tigst mulig byggestart.
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