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Sådan vii et kommende ældrecenter  glide ind i bybilledet pa Lichtenbergsgade ifølge  plan erne. Her set fra syd-øst.

Ældrecenter i Åparken
Politikere er snart klar til at give startskud til ældre-projektet som kommunen nu har arbejdet et år på

Hvis det står til poli-
tikerne i sundheds- og
socialudvalget i Hor-
sens kommune, bliver
spaden snart stukket i
jorden til nyt stort

ældre-center i Horsens
midtby.

Udvalget blev i maj sidste år
præsenteret for ældrebolig-
projektet, og lige siden har de
sociale politikere været  enige
om, at man gerne vil have det
bygget.

Det skal ske i det område ,
der kaldes Åparken på hjørnet
af Lictenbergsgade og

ornsgade, og dermed i et
område af Horsens, hvor halvde-
len af beboerne er over 67 år.

Ikke uden videre
Siden projektet første gang

blev præsenteret, har det flere
gange været til behandling i
udvalget for teknik og miljø

Der ville man ikke uden vi-
dere godkende planerne, fordi
man mente, at der i tilknyt-
ning til ældrebolig-byggeriet
var savel  tekniske som økono-
miske og juridiske problemer,
der ikke uden videre kunne
godkendes.

Efterlods er der behandlet
spørgsmål  om bade bygnings-
højde, parkeringspladser, fri-
arealer, støj- og

brandmæssige-forhold, og det har resulte-

ret i, at udvalget for teknik og
miljø den 16. marts vedtog at
principgodkende byggeriet pa
en r kke som kun byg-
herren er gjort bekendt med.

Ukendte roller
Hvem bygherren er, og

hvordan ældrebolig-byggeriet
rent økonomisk skrues sam-
men, er ikke offentliggjort.

Endnu er det heller ikke af-
klaret, hvilken økonomisk rol-
le Horsens kommune far i 1-
dre-projektet.

Til gengæld er man i sund-
heds- og socialudvalget nu ble-
vet klar over, hvad det seks-
etagers høje byggeri kommer
til at indeholde. Og det
punkt er politikerne ikke belt
enige.

Som nvnt bliver der i alt

53 boliger. De 40 af disse er
efter de reviderede byggepla-
ner to-rums boliger fordelt
med hver otte  pa de fern øver-
ste etager.

Pa førstesalen vil man deri-
mod lave et mini ”plejehjem"
som skal være døgnbemandet
og bestå af 13 enkelt-rums bo-
liger samt et store fællesrum.

Denne del af byggeriet er
beregnet for senil demente,

men bå de den konservative
Elise Gerstrøm og venstres
Karen Margrethe Enevoldsen
synes ikke, det er nok.

De mener begge, at der vil
blive et stigende    behov for den
slags bo-fællesskaber, og selv-
om de helt bakker ældrepro-
jektet op, er de utilfredse med,
at man har halveret antallet
af enkelt-rums boliger.

- Vi ved fra andre steder, at

senil demente trives bedst i
mindre, trygge rammer, og de
har simpelthen ikke behov for
to-rums boliger, siger de to po-
litikere.

Omvendt mener andre, at
fremtidens ældre netop har
brug for to-rums boliger.

Bortset fra denne uenighed
er sundheds- og socialudval-
get tilfredse med udsigten til
det nye ældrecenter, der i
stueetagen får både cafeteria,
kontorer for hjemmeplejen og
et storkøkken, der skal være i
stand til at levere mad til
dre i omradet.
Både formanden for udval-
get, Karsten Bjerregaard (S),
og de to kvindelige politikere
håber, at byggestarten snart
kan gå.

Behovet for ældreboliger
stiger støt, bl.a. fordi antallet
af ældre vokser. Samtidig ned-
lægges der mange plejehjems-
pladser i forbindelse med re-
noveringen af kommunens
plejehjem.

Men inden spaden kan stik-
kes i jorden, skal ældrebolig-
byggeriet og økonomien bag
det vedtages i byradssalen, og
det er der endnu ikke sat dato
pa. (birte)
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