
Åparkcenter
folke-afstemning
Usædvanligt
forslag fra
byrå dsmedlem

Af Birte Kongshaug

HORSENS - Centrum-
demokraten Gorm
Flagstad vil gå utradi-
tionelle veje for at få
gennemført planerne
om et ældrecenter  i
Åparken.

- Hvis Horsens Byråd siger
nej til Åpark-centeret, vil jeg
foreslå  en folkeafstemning.

- Jeg er sikker på, at det vil
give ældrecenteret en kolossal
opbakning, sagde Gorm Flag-
stad i forbindelse med byrå-
dets budgetlægning  i aftes.

Apark-centeret var ikke på
dagsordenen. Alligevel blev
det adskillige gange taget med
i debatten af politikerene, der
bade talte varmt for og strkt
imod byggeplanerne.

For og imod
Aftenens varmeste fortaler

var Gorm Flagstad, der i sine
til tider blev helt poe-

tisk og nrmest antog en for-
nrmet holdning, da andre i
byrådssalen beskrev a ldrebo-
ligerne i byggeprojektet som
celle-byggeri.

På nej-siden markerede Lo-
ne Bach (SF) sig kraftigt.

Hun vil i modsætning til sin
partifælle , Bent Wittus, ikke
under nogen omstndigheder
have gennemført  byggeriet i
Aparken.

Mange spørgsmål
- Der er kun 13 plejehjems-

boliger i byggeriet, og bygger
vi det, er der ikke penge til
andet inden for ldrebolig-
området. Men der star 40 a l-
dre på venteliste til plejehjem,
og de seneste år har man ned-
lagt omkring 100 plejehjems-
pladser i kommunen, sagde
Lone Bach.

Hun ville også godt vide,
hvordan man til næste år kan
regne med at bruge en million
kr. til inventar i centeret, når
pengene ikke er afsat på bud-
gettet.

- Og hvordan kan der regnes
med sådan en udgift, når det
center ikke engang er beslut-
tet?

- Der er slet ikke sat penge
af til driften af det center, og
hvor skal disse midler komme
fra? lød et af de mange

spørgs-mâl, som Lone Bach stillede
omkring det planlagte center.

Borgmester Henning Jen-
sen svarede, at udgifterne
først bliver aktuelle i 1995 og
derfor blot skal med i budget-
tet for dette år.

Mumlen i salen
Socialdemokraterne gjorde

dog en del ud af at understre-
ge, at de via Pensionisternes
Kontaktudvalg havde helt
klare meldinger om, at de el-
dre gerne vil have Apark-cen-
teret bygget.

Det fik flere politikere i den
anden ende af salen til højlydt
at mumle noget om, at kon-
taktudvalget jo også består af
”gamle" socialdemokrater.

Har klaget
Selvom de to byrådsmed-

lemmer fra SF indbyrdes er
uenige, har partiet helt sløjfet

ldrecenteret i sit budget-for-
slag, det samme havde Miljøli-
sten, og heller ikke Det Kon-
servative Folkeparti kan gå
ind for ældrecenteret i Apar-
ken, som det er projekteret.

Og med de meldinger, der
kom fra politikerne i aftes, er
der ingen tvivl om, at der er
lagt op til en hed debat, når
Aparken på et tidspunkt kom-
mer til beslutning i by-rådssa-
len.

Foreløbig er det uvist, hvor-
når  sker. Jakob Ravn fra
Miljølisten har klaget til
Naturklagenævnet , fordi et fler-
tal i udvalget for teknik og
miljø har nægtet at lave en
særskilt lokalplan for byggeri-
et.

Og nævnet har endnu ikke
svaret på, om hans klage far
opsættende virkning for den
videre behandling af ældre-
center-sagen.
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