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Kirk-komplekset solgt

HORSENS - Det hor-
sensianske elektronik-
firma BB Electronic
har købt Alcatels fa-
briksbygning, der tidli-
gere rummede Kirks
Telefonfabrik, pa Ane
Staunings Vej.

Efter godt tre måneders
forhandling kunne besty-
relsesformand og

hovedaktionær i BB Electronic,
direktør Bjarne Skovsbøll, i
gar underskrive slutsed-
len. Officielt finder overta-
gelsen steel den 1. januar
1996, men BB Electronic
har allerede nu ansvaret
for og råderet over fabriks-
komplekset. Det vil sige, at
den nødvendige ombyg-
ning kan påbegyndes, så
den ene af BB Electronics
fabrikker kan flyttes ved
næste årsskifte, mens der
vil gå omkring endnu et år,
inden den anden fabrik
flyttes.

I første omgang er det
elektronikmontagen, fa-
brikken pa Vågøvej, der
flytter, mens printplade-
produktionen pa Islands-
vej tidligst flytter i

efteråret 1996.
Kirk-komplekset har

været til salg, siden Alcatel
i august 1991 meddelte, at
man vine stoppe produk-
tion af telefonapparater i
Horsens. Horsens Ejen-

domskontor har forestået
salget. Parterne ønsker ik-
ke at oplyse prisen, men
der er tale om et tocifret
millionbeløb.

Efter lukningen af Alca-
tel Kirk opstod kort efter
to danskejede selskaber,
Kirk Telecom, der laver te-
lefonapparater, og Kirk
Acustic, der laver transdu-
cere. Kirk Telecom lejede
sig ind i en del af den tidli-

gere Alcatel Kirk fabrik og
har haft stor succes. I dag
lægger Kirk Telecom be-
slag pa ca. 10.000 kvadrat-
meter produktionsareal -
halvdelen af komplekset.

Forlænger lejemål
Direktør Bjarne
Skovsbøll oplyser, at bade han og
Kirk Telecom er parat til
at underskrive en foreløbig

10-årig lejekontrakt, sa
Kirk Telecom bliver.

Horsens Handelsskole
har i nogen tid lejet en del
af den tidligere admini-
strationsbygning, og også
dette lejemål ønsker Bjar-
ne Skovsbøll at forlænge.

Der bliver ligeledes tale om
at udleje den såkaldte

In-geniørbygning, en fritlig-
gende tre-etages bygning i

den vestlige del g fabriks-
komplekset.

BB Electronic har det
sidste par ar vret inde i
en rivende udvikling og
har pa grund af pladsman-
gel og personalemangel
måttet sige nej til en
række ordrer. I 1994 blev med-
arbejderstaben pa de to fa-
brikker øget med 42, så der
ved årsskiftet var over 160
ansatte, og med arbejde i

tre-holds skift blev der
produceret alt det, man
kunne overkomme.

- Vi var begyndt at
planlægge udvidelser af begge
yore fabrikker, siger

direktør Bjarne Skovsbøll. Men
bebyggelsesgraden pa Is-
landsvej var stort set ud-
nyttet. SA kom Kirk-kom-
plekset ind i billedet.
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