
Aktivitetshus
åbner i januar
Det gamle bibliotek i Horsens skal alligevel være aktivitetshus
HORSENS - Horsens
får alligevel et aktivi-
tetshus i det gamle bib-
liotek i Beringsparken.
Allerede den 1. januar
1988 skal huset være
klar til at blive taget i
brug. Pengene bevilge-
de et flertal i byrådet
ved anden-behandlin-
gen af budgettet i går.

Aktivitetshus-planerne
blev ellers lagt i mølpose ved
kulturudvalgets sparerunde i
august.

- Vi fik besked på at skulle
spare godt syv mill. kr., og
rammerne var udstukket såle-
des, at alle nye aktiviteter

skulle skæres væk i første  om-
gang, siger formanden for ud-
valget, Hans Jakob Larsen
(S).

- Ved at droppe aktivitets-
huset kunne vi spare 750.000
kr., og det valgte vi at gøre for
at undgå fyringer på andre
områder.

- Men i Socialdemokratiet
har vi hele tiden ønsket at
gennemføre  planerne om et
aktivitetshus i det gamle bib-
liotek, hvis det overhovedet
kunne lade sig gøre. Derfor
sendte vi et ændringsforslag
til budgettet, der gik ud på at
lade os fa de 315.000 kr. som
var afsat til drift og vedlige-
holdelse af det gamle biblio-
tek. Penge som jo skulle bru-

ges til formålet under alle
omstændigheder .

- Samtidig søgte  vi så om at
få 117.000 kr. yderligere til ak-
tivitetshuset. Og det gik den
socialdemokratiske byråds-
gruppe støttet af SF og Miljø-
listen ind for.

- Allerede i forbindelse med
besparelsesforslaget gav vi
udtryk for, at vi håbede, at der
alligevel kunne findes en løs-
ning, når 1988-budgettet var
på plads. Og det er nu sket.
Det kan vi og aktivitetshusud-
valget kun være  tilfredse med,
selv om der bliver tale om en
yderst skrabet model i forhold
til den oprindelige plan.

- Men nu far vi huset, så
skal foreningerne og brugerne

nok sørge for at få rammerne
fyldt ud. Mange er sikkert og-
så selv klar til at gøre en ar-
bejdsindsats eller ofre nogle
penge på huset, siger Hans Ja-
kob Larsen.

Aktivitetshuset vil være
klar til brug den 1. januar -
allersenest 1. februar, lover
han. Til den tid skal der dan-
nes en selvejende institution,
der skal varetage den daglige
drift, ligesom det er tanken at
ansætte en person, som kan
føre opsyn med huset i åb-
ningstiden.

- Aktivitetshusudvalget har
arbejdet med planerne i snart
et Ar, og vi har faktisk en

køreplan næsten klar, siger Hans
Jakob Larsen. (-ann)
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