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HORSENS - Nøjagtig
100 år efter opførelsen
af købmand Arentzens
stiftelse på hjørnet af
Gasvej og Slotsgade gør
håndværkere klar til
en gennemgribende
ombygning.
Målet er dengang som
nu: At indrette boliger til
ldre borgere i byen.
Horsens kommune og
Boligselskabet Lejerbo
står i fællesskab for ombygningen til 15,3 mill. kr.
Den skal give plads til 15
moderne ældreboliger
samt aktivitetscenter og
køkken.
Starten på ombygningen blev markeret ved en
sammenkomst i går.
Borgmester Vagn Ry
Nielsen (S), sundheds- og

FAKTA

Arentzens Minde
Arentzens Minde er tegnet af den kendte Horsens-arkitekt, H.F.H.
Estrup, og bygget i
1 896.
Oprindelig indeholdt
stiftelsen 14 enkelt- og
11 dobbeltværelser ,
men efter ombygningen
bliver der plads til 15
ældreboliger med moderne faciliteter.

socialudvalgsformand
Karsten Bjerregaard (S) og
formanden for Lejerbos
hovedbestyrelse, Plesner
Mathiasen, fik hver udleveret en murhammer og
bedt om at fjerne tre mursten i facaden, så der senere kan indmures et nyt
grundstensdokument.
De tre brugte hamrene
lige så varsomt, som
håndværkerne er bestilt til at
behandle resten af huset.

Bevaringsværdig
Arentzens Minde er
nemlig en perle af en beva-

ringsværdig bygning, som
har fået lov at stå næsten
urørt siden opførelsen .
Derfor er det arkitektens
mål at bevare så meget af
det oprindelige som muligt.
De gamle vinduer i stiftelsen er lavet af træ i en
kvalitet, der ikke kan
købes tilsvarende i dag. Derfor få de lov at blive siddende, og kan maleren
overtales til at give dem
samme type linolie-maling, som de hidtil har fået ,
skal de have det.
- Alle bærende vægge bevares. Gangene får lov at
blive ved med at være lige
så brede som i dag. De
gamle bænke under vinduerne har vi fjernet, men de
bliver sat ind igen, forklarede arkitekt Klaus Andersen fra firmaet Birch &
Svenning A/S. Ingeniør på
ombygningen er firmaet
Oluf Jørgensen A/S.

Elevatoren
På et punkt bliver det
nødvendigt at gøre vold
mod den gamle bygning:
Der skal installeres , en sen-

ge-elevator op til de 15
ældreboliger, fordelt med
fem på hver etage.
Klaus Andersen lægger
ikke skjul på, at det har
gjort ondt at tegne elevatoren ind, men alternativet
med et udvendigt elevatortårn var alligevel værre.
Udefra vil der ikke blive
de store ændringer at se.
Alle nuværende indgange
bevares, men mod syd bliver der lavet en ny indgang, som passer med
gulvhøjde i underetagen.
Det er i denne etage, der
skal indrettes personalerum samt fælles aktivitetsrum og køkken for beboere i stiftelsen og ældre i
lokalområdet .
De mange hensyn, der
skal tages til det gamle
hus, betyder, at udgifterne
ikke kan holdes under det
rammebeløb , som gælder
for
ældreboligbyggeri.
Horsens byråd har derfor
indvilget i at dække overskridelsen på 1,2 mill. kr.

