
Det planlagte Idrecenter i Åparken  (hvor der nu er p-pladser) buyer otte meter højre  end de
kontorbygning tit skatte- og toldstyrelsen, som snart står færdig på grunden bag bilerne.

Uventet modstand
mod Åpark-center
Venstre-kvinde
vil ikke støtte
bygge-planerne
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HORSENS - Modstan-
derne af de omstridte
ældrecenter-planer i
Aparken far uventet
støtte fra et medlem af
partiet Venstre.

Det er en af partiets topkan-
didater til kommunalvalget,
Anna Bundgaard, der nu gar
imod sit eget parti og medde-
ler, at hun ikke længere kan
støtte Åpark-planerne.

I vores valgkamp siger
at Venstre ved du, hvor du
har«. Og skal det passe, skal
jeg også gøre opmrksom på,
at jeg har ændret syn på Åpar-
ken.

- Jeg er kort sagt blevet
skeptisk overfor, om grunden
er stor nok, siger Anna Bund-
gaard.

- Efterhånden som Told- og
skattestyrelsens bygning er
vokset, synes hjørnegrunden ,
hvor ældrecenteret skal byg-
ges, at skrumpe ind.

- Jeg har tidligere både talt
og skrevet for det ældrecen-
ter, og jeg vil stadig arbejde
for, at der etableres

ældreboligeri distrikt Vest. En god del
af dem skal vre plejepladser,
for dem er der hårdt brug for.

- Men med det kendskab jeg
har til Åpark-projektet, så må
min skepsis for placeringen af
så mange boliger på så lille en
grund komme til udtryk nu,
siger Anna Bundgaard.
Ældrecenter-grunden  på
hjørnet af Lichtenbergsgade
og Løvenørnsgade  er ca. 1700
kvadratmeter. Men da der
ifølge planerne skal gå en vej
fra Løvenørnsgade  ind over
grunden, bliver der reelt om-
kring 1400 kvadramter tilbage
til at bygge på.

Selve ældrecenteret vil fyl-
de 750 kvadratmeter på grun-
den, det betyder, at der bliver
små 700 kvadratmeter tilbage
til parkeringspladser og fria-
real.

Byggeriet opføres  i syv-eta-
ger, og højden  bliver 23 meter.
Det er otte meter mere end
skatte- og toldstyrelsens kon-

torbygning, der opføres på
grunden ved siden af. Den er
15 meter højt .

En anden mening
Anna Bundgaard under-

streger, at hun udtaler sig på
egne vegne, og at hun har in-
formeret kollegerne i Venstre
om sit standpunkt.

De fire venstrefolk i Hor-
sens byråd går ind for Åpark-
planerne, selvom partiet tidli-
gere har krævet, at man ville
have flere plejeboliger i cente-
ret, end de 13, der er med i de
eksisterende planer.

Men Anna Bundgaard står
langt fra alene med sin skepsis
overfor de omfattende byggeplaner

.
 på hjørnegrunden i

Åparken.
Bade Jakob Ravn fra

listen og Lone Bach fra SF har
længe talt dunder imod bygge-
riet, og kritikken deles i stort
omfang af den konservative
byrådsgruppe, der har sagt
nej til at støtte ldrecenter-
planerne, fordi de nuværende
planer ikke giver plads for me-
re end 13 plejeboliger.

Omvendt har en af de var-
meste fortalere for byggeriet,
Gorm Flagstad (CD), netop fo-
reslået, at Åparkprojektet

kom til folkeafstemning. Fo-
reslaget blev afvist af byrådet,
og Flagstad endte med selv at
trække det tilbage.

Mere kritik
- Jeg tror, Gorm Flagstad,

skal vre glad for, at ideen om
afstemning blev afvist, siger
det konservative byrådsmed-
lem, Ernst Dyekjær Madsen
(K).

- Hvis projektet kom til fol-
keafstemning, må man
nød-vendigvis hvad det
gar ud på.

- Det betyder, at borgerne
Myer klar over, at det drejer
sig om et siloagtigt byggeri på
en alt for lille grund tæt op af

en af byens mest trafikerede
gadekryds.

- Alle vil også blive klar
over, at det bortset fra nogle
få lejligheder til senil demen-
te, er boliger uden tilknytning
af fast personale, siger Dye-
kjær Madsen, og han tilføjer :

- Min fornemmelse er, at
når eldre borgere beder det
offentlige om er det
primært  for at få pleje og ikke
mursten.

- Og så l nge vi har så man-
ge, vi ikke kan tilbyde en rime-
lig pleje, tror jeg ikke, befolk-
ningen vil stemme for, at der
bruges midler  på boliger, siger
Ernst Dyekjær  Madsen.

Netop placeringen ved det

trafikerede kryds Løvenørns
gade og Lictenbergsgade ha

medført , at de tilladte støj
grænser i boligerne  kun kan
overholdes, når vinduerne
holdes lukket.

Ifølge  de nuværende pro
jektplaner for byggeriet er de
stue- og køkkenvinduerne
der vender ud mod gade-støj
jen.

Mod den anden side ligger
sovevrelser og bad, og yin
duerne i disse rum vender ud
mod de lukkede altan-gange
Den friske luft  til ldreboliger
skal ifølge oplysninger fra
bygningsinspektoratet pum
pes ind via et ventilations-sy
stem.
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