
Aktivitetshuset har skåret ned pa servicen, fordi det mangler langtidsledige. (Arkivfo-
to: Povl Klavsen)

V

A-hus på lavt blus
Åbningstid erindskrænket

midlertidigt

HORSENS - Folk, der
har lyst til at tage et
smut ned på Aktivitets-
huset efter kl. 15, kan
godt glemme det. Huset
kører med indskrænket
åbningstid for tiden.

Normalt har Aktivitets-
huset åbent til kl. 22 tirs-
dag og torsdag, kl. 20 man-
dag og onsdag samt kl. 16
fredag, men ind til videre
er åbningstiden  skåret ned
til mellem kl. 8 og 15 fra
mandag til fredag.

Foreninger kan dog sta-
dig holde møde på stedet
uden for åbningstiden.
Men så skal en

repræsentantfor foreningen møde
op inden kl. 15 for at hente
en nøgle, så vedkommende
kan låse deltagerne ind.

Samtidig er cafeens åb-
ningstid skåret helt ned til

en time om formiddagen
og en time ved middagstid.
Tidligere fulgte cafeen he-
le husets åbningstid.

Aktivitetshusets leder,
Svend Aage Møller, under-
streger, at indskrænknin-
gen er midlertidig, og at
huset på ingen måde står
over for en lukning.

Desuden har sagen intet
at gøre med det tilskud på
424.000 kr., som huset får
hvert år af Horsens kom-
mu ne.

Forklaringen er den
ganske enkle, at Aktivi-
tetshuset - som så mange
andre - ikke kan skaffe
langtidsledige, efter at den
nye arbejdsmarkedsre-
form er trådt i kraft.

Snart løst
Hvor huset i foråret

havde mellem 10 og 15
langtidsledige eller unge i
arbejde oven i den faste
stab på 2 1/2 medarbejdere,
så er stedet i dag helt nede
på at have en enkelt lang-

tidsledig.
Svend Aage Møller er-

kender, at nedskringen
betyder en dårligere servi-
ce for brugerne. Omvendt
regner han med, at pro-
blemet snart er løst, så Ak-
tivitetshuset kan vende til-
bage til sine normale åb-
ningstider.

- Jeg har haft en snak
med Arbejdsformidlingen,
og den har givet mig troen
på, at vi kan vende tilbage
til normale tilstande om 14
dage til en måned, siger
han.

Faktisk nåede Aktivi-
tetshuset ned på den lille
stab af langtidsledige alle-
rede før sommerferien.
Men tidspunktet er hel-
digt, når- det nu skal være.

- Havde vi mistet så
mange langtidsledige om
vinteren, tør jeg ikke tæn-
ke på, hvad der ville være
sket, siger Svend Aage
Møller, som altså håber at
være oppe på fulde omdrej-
ninger senest i første halv-
del af september. (jala)
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