
Byggeriet af "Åpark-Centret"  er Met op i fem etager, og
mens de to nederste far gul/orange beton-facader, bliver
resten af facaden med rode mursten og grønne  vinduer.

Åparken er
godt pa vej
Rejsegilde i
næste måned
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HORSENS - Byggeriet
af ældrecenteret i
Å parken er godt i gang,
og selvom vinteren
skabte forsinkelser, bli-
ver tidsplanen over-
holdt. Indflytning sker
efter nytår.

Håndværkerne arbejder
nu i fem etagers højde,
men inden den 22. maj,
hvor der skal were rejsegil-
de, er de sidste to etager
lagt ovenpå .

Arbejdernes Andelsbo-
ligforening, af 1938 er byg-
herre pA ”Åpark-Centret“,
som med sine 5600 kva-
dratmeter er et af de

størstenybyggerier i Horsens.
I grundplan fylder byg-

ningen 770 kvadratmeter
af den 1400 kvadratmeter
store hjørnegrund  ved
Løvenørnsgade og Lichten-
bergsgade.

Samtidig med at bygge-
riet er skredet frem, har
borgere undret sig over fa-
caden på centeret, der i de

to nederste etager består
af gul/orange-farvet beton.

Nogle har frygtet et nyt
OBS-byggeri, men det bli-
ver der ikke tale om.

Fra anden etage og opef-
ter kommer facaden på
den 24 meter høje bygning
til at best& af rode mursten
med grønne vinduer, mens
syvende etage dog far
z ink-facade.

Indvendig kommer
drecenteret til at rumme
53 boliger, der er fordelt
med 40 to-rums boliger og
13 et-rums plejeboliger,
samt et center på linie med
dét på Kildebakken og med
køkken- og caféfaciliteter
til ca. 100 mennesker.

Det bliver Horsens kom-
mune, der skal drive selve
centeret, som koster kom-
munen 13,6 mill. kr. at få
installeret i stueetage.

Boligdelen koster 38,5
mill. kr., som Arbejdernes
Andelsboligforening fi-
nansierer med indekslån
på godt 35 mill. kr.

Allerede nu star ldre
på venteliste til en bolig i
Apark-Centeret, der var
udsat for en heftig politisk
debat, inden et flertal i by-
rådet i maj sidste år gav
den endelige godkendelse.
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