
Den tidligere biografI Borgergade har været igennem en gennemgribende renovering og har bl.a.
Met lagt nyt tag. Indvendig er der installeret centralvarme, indlagt vand og el-installationerne er
lagt om. (Foto: Lars Juul)

Huset rummer muligheder for indretning of et
spændende og utraditionelt butiksmiljø

Forbygningen til den
tidligere Kino i Borger-
gade gennemgår for ti-
den en omfattende re-
novering. Det er forsik-
ringsselskabet Almin-
delig Brand, der ejer
bygningen, og det er
hensigten at leje den ud
til forretningsformål.

- Det er en smuk og interes-
sant bygning, som vil kunne
indrettes pa en spændende
made, siger direktionssekre-
tr Borris Kjeldsen, Alminde-
lig Brand. I sommer blev selve
biografsalen revet ned, og det
er kun forhuset, der er til-
bage.

Nyt tag
Det trængte efterhånden

kraftigt til vedligeholdelse, og
bl.a. er der kommet nyt tag pa
bygningen. Men det er jo et
solidt og godt hus, sa ud over

den almindelige vedligeholdel-
se, der har været forsømt i fle-
re år, bliver der ikke foretaget
nogle bygningsmssige n-
dringer.

I forbindelse med renove-
ringen er der dog blevet ind-
lagt centralvarme og vand, li-
gesom el-installationerne er
lagt om.

- Renoveringen sker med
henblik pa udlejning, siger
Borris Kjeldsen videre. Endnu
har vi ikke lejet ud og gør

hel-ler ikke noget for det, for
håndvrækerne i første om-
gang er færdige.

Mange muligheder
- I Stueplanet er der to sma

lokaler, hvor der tidligere har
vret forretning og billetsalg.
Desuden er der et stort lokale,
der mens Kino eksisterede,
var foyer. Pa første sal er der
ligeledes et meget stort lokale
og to mindre lokaler ud mod
Borgergade. De to etager er

forbundet med en bred trap-
pe, og ikke mindst omkring
den vil der vre mulighed for
at udstille og prsentere va-
rer pa en spændende og utra-
ditionel made.

- Vi er atone for enhver an-
vendelsesmulighed, men det
vil formentlig ikke vre hen-
sigtsmssigt at dele huset op i
flere lejemål. Det centrale er
som sagt den brede trappe, og
den skal naturligvis udnyttes
pa en eller anden made. Deri-
mod kunne man tænke sig, at
flere forskellige brancher gik
sammen om lejemålet og
les indrettede deres butikker i
huset, der jo har en god belig-
genhed i Horsens.

Grundene bag Kino
Indvendig bliver renoverin-

gen ikke afsluttet, for der er
truffet aftale om lejemål. Der
skal vre mulighed for en
kommende lejer at vre med-
bestemmende med hensyn til

eventuel ombygning, farve-
valg ect. Men i princippet er
bygningen indflytningsklar pa
nuværende tidspunkt.

Det er ogsa forsikringssel-
skabet Almindelig Brand, der

ejer grundene bag det tidlige-
re Kino op til Kattesund, hvor
en del of bygningerne allerede
er revet ned. Borris Kjeldsen
oplyser, at selskabet naturlig-
vis har forskellige planer og

ideer med arealet. - Men vi
mener ikke, at tiden er moden
til store projekter, siger Borris
Kjeldsen. (can)
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