
Hænderne kan bruges som hovedstøtte  på et langt valgmøde. Men de blev mindst lige så ofte brugt til at hylde politikerne med.

Tosset med højhus til ældre
Åparken var
lusen i
skindpelsen påvalgmøde
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HORSENS - Det er helt
hen i vejret at bygge et
højhus til ældre, som i
forvejen er bange for
elevatorer.

Sadan gjorde Gunvor Lar-
sen sit til at sætte liv i debat-
ten, da Det Sociale

ForbrugerrådiHorsens og Pensionister-
nes Kontaktudvalg varmede
op til byrådsvalget  den 16. no-
vember.

Det skete pa et valgmøde  i
rådhusets foredragssal om de
nste fire års socialpolitik.

Gunvor Larsen var en af de
cirka 100 - næsten udelukken-
de æ ldre - tilhørere  pa mødet,
og hun var ikke i tvivl om,
hvem Horsens kommune bør
skele til, når ældrepolitikken
skal laves.

- Tag til Englystparken i
Børkop. Her findes der
ældreboliger  udelukkende i et plan.

Når  sådan en lille  kommune
kan, kan Horsens vel også. Så
ma I jo eventuelt lade vre
med at bruge alle pengene pa
jeres kultur, lød  svadaen fra
Gunvor Larsen.

Tvinger ingen
Men det var der ikke en ene-

ste, der gav hende medhold i
politikerpanelet. Tværtimod:

- Jeg gar 100 pct. ind for
Å parken. ældre har ligesom
alle andre forskellige ønsker,
og vi tvinger jo ingen ind i cen-
tret mod deres vilje. Jeg tror,
at alle vil benytte centret med
glæde, når det forst star der,
lød svaret fra CD's Gorm
Flagstad.

Har ikke råd
Til gengæld var politikerne

dybt uenige om, hvordan
Å park-centret skal se ud.

Elise Gerstrøm slog flere
gange til lyd for, at der bør
være to etager med en-rums
boliger til ældre i centret.

- Jeg synes, det er helt fint
at lave boliger pa 60 kvm til
folk, som ikke kan komme ud
af sengen. Hvis vi har råd .
Men det har vi ikke .

- 60 kvm til en ældre koster
en halv million kroner, og det
kunne jo vre, at de penge var
givet bedre ud til flere hæn-
der, mente Elise Gerstrøm .

- Men det er uværdigt  over
for de ældre, mente sundheds-
og socialudvalgsformand
Karsten Bjerregård .

- Desuden koster det næ-
sten det samme at lave en en-
rums eller en to-rums bolig til
de ældre. Vi skal ikke gore alt
som i Børkop . Vi skal lytte til
byens egne og de gar
ind for Aparken, sagde han.

Hovedrengøring
Elly Jensen havde et andet

forslag til politikerpanelet:
Hvad med at gore kommu-

nens hovedrengøring hos æl-
dre gratis for folk med en for-
mue under 100.000 kr.? - I dag
ma alle uanset formue betale
30 kr. i timen per person, der
deltager i rengøringen . Det
kan lobe op i tusind kroner, og
det er mange penge for en
pensionist, mente hun.

Men Karsten Bjerregård
matte skuffe spørgeren :

- Prisen for rengøringen
dækker  kun lige akkurat det,
det har kostet at sende

rengøringsfolkene  pa kursus. Og
det er i praksis umuligt at gra-
duere prisen. Rengøringen
har nemlig  ikke  noget  direkte
med bistandssystemet at gøre,
kunne Karsten Bjerregård
fortælle.

Lydavis
Og der var ikke ret meget

mere hjlp at hente hos sund-
heds- og socialudvalgsforman-
den for den spørger , som ger-
ne vil behold den gratis lyda-
vis.

Til gengæld kunne han sky-
de skylden på de andre partier
i byrådet :

- Socialdemokratiet er parat
til at fortsætte lydavisen, men
et flertal uden om os ønsker
noget andet, sagde han.

I det hele taget var spørge

lysten stor. Men ingen overgik
Agner Kvist Rasmussen fra
det nye lokalråd i

Stensballeområdet.Han havde med-
brag 1 1/2 A4-ark med

spørgsmål- blandt andet om pleje-
hjemmet Nørrevangs  fremtid.

Det forsøgte politikerne at
svare pa sa godt som muligt,
men da en anden tilhører  kom
med et A4-ark med spørgsmål
om handicappede hen mod
slutningen af mødet , matte de
trods alt melde pas.

Klapsalver
Bortset fra Åpark-debatten

bar mødet præg af fred og for-
dragelighed.

Man forventer ikke, at poli-
tikere siger forsamlingen
midt irnod til et valgmøde.
Men i gar fik de ligefrem klap-
salver med pa vejen.
Tilhørerne  klappede tro-
fast, når hver af politikerne
havde afleveret sit
åbningsindlæg, og det spillede ingen
rolle, om politikeren var fra
Venstre, de konservative eller
SF.

Dagens panel var næsten
udelukkende sammensat af
medlemmer fra sundheds- og
socialudvalget, og de fik da og-
sa sagt mange ting, som vil
vre til stor glæde og gavn for
byens ældre.

Hvis tingene ellers bliver
gennemført .

Blandt andet kom sund-
heds- og socialudvalgsfor-

lem 300 og 400 boliger til de

Teater
Men de andre politikere

havde ogsa gode nyheder med
til de ldre:

CD's Gorm Flagstad gjorde
opmrksom pa, at han netop
har k mpet i byrådet for en
ekstrabevilling pa 1,5 mill. kr.
til ældreområdet .

- Men de andre (byrådsmed-
lemmer forstås, red.) ville ik-
ke vre med. De ville hellere
bruge pengene til teatret og
lignende.

Bent Wittus fra SF ville
også  være med til at skaffe
boliger og plejehjemspladser
til 15 pct. af de  æIdre. Men han
turde ikke love, at det vil blive
gennemført .

Elise Gerstrøm (K) kunne
fortælle, at hendes parti vil
flytte 3,4 mill. kr. fra andre
områder til æIdreområdet .

- Men det vil Socialdemo-
kratiet ikke være med til,
hævdede hun.

Og dagens femte og sidste
paneldeltager, Anna Bund-
gaard (V) der erstattede
partifællen  Karen Margrethe Ene-
voldsen, slog til lyd for, at der
er for M plejehjemspladser.

- Og så går jeg ind for, at der
altid skal være erstatnings-
pladser parat, inden man går i
gang med at bygge et pleje-
hjem om, sagde hun.

mand Karsten Bjerregard (S)
med en målstning , som ikke
kunne andet end blive

popuIæri forsamlingen:
- Efter min personlige me-

ning bør der vre plejehjems-
pladser, ldreboliger, plejebo-

liger med mere svarende til 15
pct. af kommunens indbygge-
re over 67 ar.

I dag er dkningen nede
omkring de 10 pct., kom det
frem sidenhen. Og for at leve
op til målet skal der laves mel-

Kandidat
udvandrede
HORSENS - Peter Bregenov, eneste kandi-
dat for partiet Nyt Demokrati ved det kom-
mende byrådsvalg, udvandrede under

valgmødetpårådhuseti går.

Byrådskandidaten  havde taget plads blandt tilhørerne
nede i salen, men han mente, at han hørte  mere hjemme
oppe i politikerpanalet, hvor der sad repræsentanter  for
Venstre, de konservative, CD, Socialdemokratiet og SF.

- Jeg vil gerne sige tak, fordi de små  partier måtte være
med i panelet. Det er jo de frelste, som sidder deroppe, lød
det fra Peter Bregenov, da han - ligesom de øvrige  tilhøre
re - fik lejlighed til at stille spørgsmål  til panelet.

Lidt senere tog en af arrangørerne , Hannelore Hansen
fra Det Sociale Forbrugerråd, ordet for at forklare, hvor-
for panelet var sammensat, som det var:

- Vi har simpelthen inviteret medlemmerne af social-
udvalget, og derfor er du ikke med, Peter Bregenov. Men
sidder du i udvalget til næste byrådsvalg  om fire år, så
skal vi også nok invitere dig med, lød  beskeden.

Men den faldt tilsyneladende ikke i god jord.
Peter Bregenov valgte i hvert tilflde at forlade mødet

umiddelbart efter. (jala)
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