
Disse tre bygninger i Kildegade i Horsens er ikke i ringere stand, end at de vil kunne
istandsættes for knap 4 mill. kr. (Foto: Lene Sørensen)

Stiftelse i Horsens kan
bevares for 3,9 mill. kr.
Byfornyelsesselskabet »Danmark« vil efter en uvildig undersøgelse af
Den borgerlige Stiftelse ikke foreslå nedrivning

HORSENS - Den borger-
lige Stiftelses tre bygnin-
ger i Kildegade i Horsens
er ikke i en ringere stand,
end at de vil kunne istand-
sættes for et rimeligt be-
løb. Vi vil således ikke fo-
reslå nedrivning af byg-
ningerne.

Det er resultatet af en
uvildig bedømmelse af byg-
ningernes tilstand, foretaget
for Horsens kommune af
Byfornnyelsesselskabet
»Danmark«.

Beboer-protest
mod nedrivning

Det var en anmodning fra
bestyrelsen for Den borger-
lige Stiftelse, der gav grund-
lag for udarbejdelse af et lo-
kalplanforslag for området
mellem Kildegade og Borg-
mesterbakken. I forslaget
var indeholdt ønsket om
nedrivning af bygningerne
og opførelse af ny randbe-
byggelse til Kildegade og
kollektivt byggeri for ældre
på grundene bagved.

Det protesterede langt de
fleste af stiftelsens beboere
imod i en undersøgelse, gen-
nemført af foreningen
»Bedre Bymiljø i Horsens«.
Foreningen foreslog i sin
indsigelse, at der blev fore-
taget en uvildig undersø-
gelse af ejendommene med
henblik på en mulig renove-
ring.

Den overlod kommunen til
Byfornyelsesselskabet

»Danmark«.
Nu foreligger resultatet:

De tre bygninger er absolut
egnet til ombygning, moder-
nisering og istandsættelse.
Det vil, siger selskabets di-
rektør, Helge Nielsen,
kunne gøres for 3,9 mill. kr.

For Kildegade 17 gælder,
at tagbelægningen samt ta-
grender og nedløb skal ud-
skiftes, vinduer istandsæt-
tes og at der skal isoleres og
brandsikres samt indrettes
bad og installeres nyt køk-
keninventar. Det kan gøres
for 4000 kr. pr. m' eller 1,6
mill. kr.

Kildegade 19 skal have
vinduer istandsat, og lejlig-
hederne skal have bad og

nyt køkkeninventar. Des-
uden skal der eventuelt ske
brandsikring, og udvendigt
spildevandsafløb skal læg-
ges indenfor murene. Det
kan gøres for 3700 kr.  pr. m2
eller 1,3 mill. kr.

Endelig skal i Kildegade
21 laves nye vinduer og ud-
vendige døre istandsættes,
spildevandsafløb lægges in-
denfor murene, tagbelæg-
ningen udskiftes, og der skal
isoleres mod tag og lofts-
rum. Det kan gøres for 2000
kr. pr. m' eller knap 1 mill.
kr.

Halvdelen af, hvad
nybyggeri koster

- Resultatet af registrerin-

gen er nu forelagt stiftelsens
bestyrelse, siger borgmester
Holger Sørensen (5). - Efter
alt at dømme kan denne re-
novering af de tre ejen-
domme gennemføres for om-
kring halvdelen af, hvad ny-
byggeri ville koste. Udgiften
vil alligevel være så stor, at
der bliver huslejer, som be-
boerne ikke kan betale. Pro-
blemet er at skabe en finan-
ciering., så en sådan situa-
tion undgås, og byrådet må
nu hjælpe stiftelsens besty-
relse med at finde en pas-
sende løsning. Men undersø-
gelsen viser, at bygningerne
indvendigt kan udformes, så
de svarer til både nutidens
og fremtidens krav. (jeffer)
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