
Brug Bastian til
produktions-skole
Enhedslisten vii
redde de fredede
bygninger

Af Chr. Rimestad

HORSENS - Brug Basti-
an til en produktions-
skole, og lad elevernes
første opgave were at
sætte det gamle fa-
briks-kompleks i stand.

Med dette forslag gar
folketingemedlem Bent
Hindrup Andersen og l-
rer Bente Skovgaard ind i
debatten om fremtiden for
den tidligere telefonfabrik
i Emil Møllers Gade.

De to star øverst pa En-
hedslistens kandidat-liste
til det kommende kommu-
nalvalg i Horsens, og Ba-
stian-forslaget indgår som
en del af listens valgoplg.

Men det er kun en del af
baggrunden for forslaget.
En anden - og vigtigere -
del er bekymring for, at de
fredede bygninger gar belt
til grunde.

Tilbagelænet

De sidste mange Ar har
Bastian stået tomt, og en
kombination af dansk kli-
ma og hærværk har vret
hard ved ikke mindst tag,
doe og vinduer.
Efterhånden er det kommet så
langt, at staten nu overve-
jer at gå ind og lobe byg-
ningerne.

Ejeren, Jørgen Olsen fra
har spillet ud

med forslag til boliger i Ba-
stian, men Horsens kom-
mune har vendt tommel-
fingeren nedad.

- Men det er en alt for
tilbagelnet politik, me-
ner Bent Hindrup Ander-
sen. Bastian er et klenodie,

og det burde være en
mærkesag for kommunen at
finde noget at bruge den
smukke fabrik til.

Og her er det så, at han
og Bente Skovgaard spiller
ud med forslaget om en
produktionsskole, der skal
udvikle sig til et center for
by-økologi og genanven-
delse af bygge-materialer.

- De første elever pa sko-
len skulle arbejde med at
sætte Bastian-bygninger-
ne i stand. Hen ad vejen
skal det så udvikle sig til et
center for byøkologisk for-
nyelse. Samtidig kan der
skabes plads til det uddan-
nelses-center, der nu tales
om at bygge pa Horsens-
hus-grunden, siger Bente
Skovgaard.

Hun fremhæver, at der
er masser af lokalt arbejde
i Bastian-tanken, mens det
formentlig bliver udenbys
firmaer, der skal bygge
Horsenshus-grunden.

- Der er mange flere per-
spektiver i en renovering
af Bastian end i et . ele-
ment-byggeri af værste
skuffe, som. Bente Skov-
gaard udtrykker det.

Succes i Randers
Bent Hindrup Andersen

peger pa, at Randers kom-
mune har haft stor succes
med et tilsvarende projekt,
nemlig istandsættelsen af
herregården Brusgaard
lidt syd for Randers.

- Jeg er sikker pa, at
Horsens kommune via en
produktionsskole i Bastian
kan fa et uddannelsescen-
ter meget billigere end det
projekt, som nu er planlagt
pa Horsenshus-grunden.

De sidste ar er det get stærkt med forfaldet på Bastian. l dag er de smadrede vinduer
og døre dkket til efter krav fra Skov- og Naturstyrelsen. (Arkivfoto)
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