
Kommunen har opgivet at sætte  den kun 35 fir gamle bygning i Vitus
Berings Parken i stand. I stedet skal bygningen sælges . (Foto: Povl
Klaysen)

Aktivitetshus til salg
Fortjeneste skal
til nyt aktivitetshus
Af Birte Kongshaug

HORSENS - Aktivitetshuset i
Vitus Berings Parken skal
sælges. Byrådet træffer i dag
beslutningen på opfordring
fra økonomiudvalget , der
helst vil sælge til privat køber.

I følge Horsens Byråds  dagsor-
den skal et provenu fra salget gå
til et eventuelt nyt aktivitetshus.
Samtidig skal kommunen hjælpe
Miniskolen og DGI med at finde
andre egnede lokaler i byen.

De er de eneste tilbage i huset,
som kort for jul blev nedlagt som
Aktivitetshus for byens borgere.

Huset er i kraftigt forfald, og
det er årsag til, at bygningen nu

Politikerne har ikke bud-
getteret med en påkrævet renove-
ring.

Bygningen i Vitus Berings Park
blev indviet den 23. september
1960 som bibliotek.

Det skete kun tre år efter, at

selve parken stod færdig .
Parkanlæggetblev skænket til byen af
Overretssagfører  Danjelsens og
Hustrus Legat, og havens arki-

tekt, C. Th. Sørensen, var langt
fra begejstret, da biblioteks-byg-
ningen blev opført  i et hjørne af
parken.

Trods modstanden blev byggeri-
et realiseret bl.a. med Horsens-ar-
kitekten, Erik Laursen, ved tegne-
bordet, og frem til februar 1988
havde Horsens Bibliotek til huse i
bygningen.

Efter bibliotekets flytning til
Tobaksgården blev der allerede
dengang snakket om både nedriv-
ning og salg af bygningen, men i
april 1989 blev det genåbnet som
Aktivitetshus for byens borgere.

Utætte lofter og slidtage satte
sine tydelige spor på huset, der
haltede sig igennem med et mini-
malt budget, og i efteråret 1994
kunne enderne ikke længere  h n-
ge sammen.

Hvem der vil købe huset, hvad
prisen og hvad det skal Bru-
ges til - er uvist.

Kommunen overtog i 1961 hu-
set for godt 1,4 mill. kr., og ifølge
skødet må bygningen og grunden
omkring kun Bruges til park og
bibliotek, det sidste er dog ikke
blevet overholdt.

Lykkedes det ikke kommunen
at sæIge bygningen, vil det koste _
ca. 600.000 kr. at rive den ned.
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